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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÍÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ALMA-MATER

Ç ÄÍÅÌ ÇÍÀÍÜ!

ÏÅÐÅÌÎÆÖ² ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÎË²ÌÏ²ÀÄ

ÏÎÄßÊÀ Â²Ä 
ªÂÐÎÑÎÞÇÓ

ÑÒÈÏÅÍÄ²ÀÒÈ 
ÊÀÁ²ÍÅÒÓ Ì²Í²ÑÒÐ²Â 

«ÀÊÀÄÅÌ²Õ» 
Â²ÄÊÐÈÒÈÉ ÄËß ÂÀÑ!

Â²ÒÀÞ!
Øàíîâí³ êîëåãè, äîðîã³ ñòóäåíòè!
Ó ð³ê 15-ð³÷÷ÿ àêàäåì³¿ çíîâó ðàçîì ç³ ùåäðîþ îñ³ííþ äî íàñ ïðèõîäèòü öå 

çâîðóøëèâå ñâÿòî, ÿêå äàº ñòàðò ö³êàâ³é, íàïðóæåí³é ïîð³, íîâèì óñï³õàì ³ 
ïåðåìîãàì. Çíàþ, ùî îñîáëèâî õâèëþþòüñÿ ñüîãîäí³ ïåðøîêóðñíèêè, àäæå äëÿ 
íèõ ðîçïî÷èíàºòüñÿ äîðîñëèé åòàï ó æèòò³. Õî÷ó çàïåâíèòè íîâå ïîïîâíåííÿ: 
âè íå ïîìèëèëèñÿ ç âèáîðîì íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ñüîãîäí³ âè ìàºòå ïðåêðà-
ñí³ óìîâè äëÿ íàâ÷àííÿ òà â³äïî÷èíêó, à â ìàéáóòíüîìó îòðèìàºòå ïîòð³áíó 
ñóñï³ëüñòâó ñïåö³àëüí³ñòü. 

Äëÿ ðåøòè ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â çíîâó íàñòàº âæå çâè÷íèé òðóäîâèé ðèòì 
÷åðãîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Âèêëàäà÷³ áóäóòü ï³äâèùóâàòè êâàë³ô³êàö³þ, ïå-
ðåäàâàòè ñâî¿ çíàííÿ ìîëîä³, ïðèìíîæóþ÷è çäîáóòêè àêàäåì³¿, à ñòóäåíòè ñóì-
ë³ííî íàâ÷àòèìóòüñÿ ³ ðîáèòèìóòü ùå îäèí êðîê íà øëÿõó äî îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿. 
À ìè, ó ñâîþ ÷åðãó, ³ íàäàë³ áóäåìî ïðàöþâàòè íàä óäîñêîíàëåííÿì íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó, çì³öíåííÿì ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè àêàäåì³¿.

Ïîïåðåäó – íåëåãêå íàâ÷àííÿ, ö³êàâ³ ëåêö³¿, ñêëàäí³ ñåñ³¿, íàóêîâ³ êîíôå-
ðåíö³¿, à âîäíî÷àñ – áàãàòî çàõîïëèâèõ êîíêóðñ³â, çì³ñòîâíèõ âå÷³ðîê, ïðèºì-
íèõ ïî¿çäîê, íåïîâòîðíèõ âðàæåíü. Ñëîâîì, çíîâó çàâèðóº ÿñêðàâå ñòóäåíòñü-
êå æèòòÿ. 

Ùèðî áàæàþ âñ³ì â³äì³ííèõ óñï³õ³â ó ïðàö³ òà íàâ÷àíí³, à âèïóñêíèêàì – 
ãàðíî¿ êàð’ºðè!

Ì³öíîãî âàì çäîðîâ’ÿ, ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³, óäà÷³, çä³éñíåííÿ ìð³é!
Õàé 2011–2012 íàâ÷àëüíèé ð³ê áóäå äëÿ âñ³õ óñï³øíèì ³ ùàñëèâèì!

Ç ïîâàãîþ, 
ðåêòîð, ïðîôåñîð                        À.Î. ªï³ôàíîâ

– ß äóæå õîò³ëà âñòóïèòè äî (òåïåð óæå ìîº¿) àêàäåì³¿, îñê³ëüêè 
ñïîäîáàâñÿ íå ëèøå âèø, à é ð³çí³ â íüîìó ãóðòêè, êëóáè, îá’ºäíàííÿ, – 
ðîçïîâ³äàº Ëþáîâ. – Îñîáëèâî ìåíå ïðèâàáëþº ñòóä³ÿ ä³-äæå¿â, ôîòî- 
òà â³äåîçéîìêè. Öèì ÿ ñåðéîçíî çàéìàëàñÿ â øê³ëüí³ ðîêè. Îáîâ’ÿçêîâî 
áðàòèìó ó÷àñòü ó âàæëèâèõ çàõîäàõ àêàäåì³¿.

Ç ïåðøîãî âåðåñíÿ äëÿ ìåíå â³äêðèâàþòüñÿ íîâ³ ãîðèçîíòè ó ñâ³ò çíàíü 
³ íàóêè. Ñïîä³âàþñÿ, ùî çîâñ³ì ñêîðî àêàäåì³ÿ ñòàíå äëÿ ìåíå ð³äíîþ. 

Íåõàé æå ³ äëÿ Ëþáè, ³ äëÿ âñ³õ íàøèõ ïåðøîêóðñíèê³â àêàäåì³ÿ ñòà-
íå ñïðàâæíüîþ Àëüìà-ìàòåð! Ó äîáðó ïóòü!

Çã³äíî ç íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñ-
â³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè 
«Ïðî ï³äñóìêè Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñòóäåíò-
ñüêî¿ îë³ìï³àäè 2010/2011 íàâ÷àëüíîãî 
ðîêó» òà íàêàçîì «Ïðî ï³äñóìêè Âñåó-
êðà¿íñüêîãî êîíêóðñó ñòóäåíòñüêèõ íà-
óêîâèõ ðîá³ò ç ïðèðîäíè÷èõ, òåõí³÷íèõ 
³ ãóìàí³òàðíèõ íàóê ó 2010/2011 íà-
â÷àëüíîìó ðîö³» äî ñïèñêó ïåðåìîæö³â 
óâ³éøëè 15 ñòóäåíò³â àêàäåì³¿, ÿê³ íà-
â÷àþòüñÿ çà âñ³ìà íàïðÿìàìè ï³äãîòîâ-
êè, ùî º â íàøîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³.

Òàê, ñòóäåíò Ðîìàí Áîðîâñüêèé âè-
áîðîâ ² ì³ñöå ç ìàòåìàòèêè, Âîëîäèìèð 
Àê³ìåíêî – ²²² ì³ñöå ç ³íôîðìàòèêè, 
ßðèíà Ñàìóñåâè÷ ïîñ³ëà ²² ì³ñöå ç äèñ-
öèïë³íè «Ô³íàíñè», Ìàðèíà Ì³øåí³íà 
– ²² ì³ñöå, à Â’ÿ÷åñëàâ Ïàë³é –²²² ì³ñöå 
ç³ ñïåö³àëüíîñò³ «Áàíê³âñüêà ñïðàâà», 
äâà òðåò³õ ì³ñöÿ ç ïðàâîçíàâñòâà îòðè-

ìàëè Âîëîäèìèð Ãðåáåíèê òà Àííà 
Ñëàâêî. Ïåðøèì ç äèñöèïë³íè «Óïðàâ-
ë³ííÿ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîþ áåçïå-
êîþ» ñòàâ íàø ñòóäåíò ²âàí Îõð³ìåíêî.

Íå ìåíø «óðîæàéíèì» íà ïåðåìîãè 
âèäàâñÿ äëÿ íàøî¿ ìîëîä³ é êîíêóðñ ñòó-
äåíòñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò. Íàïðèêëàä, 
äèïëîì ² ñòóïåíÿ ç³ ñïåö³àëüíîñò³ «Áàí-
ê³âñüêà ñïðàâà» âèáîðîëè Ñåðã³é Áîãìà 
òà Ìàðèíà Ì³øåí³íà (íàóêîâèé êåð³â-
íèê – äîöåíò Î.À. Êðèêë³é), äèïëîì ²² 
ñòóïåíÿ ç ö³º¿ æ äèñöèïë³íè îäåðæàâ Àí-
äð³é ²ëëÿøåíêî (íàóêîâèé êåð³âíèê – òåæ 
Î.À. Êðèêë³é), äèïëîìîì ²² ñòóïåíÿ ç 
äèñöèïë³íè «Ê³ëüê³ñí³ ìåòîäè â åêîíî-
ì³ö³» («Ñòàòèñòèêà, åêîíîì³êî-ìàòåìà-
òè÷íå ìîäåëþâàííÿ») íàãîðîäæåíèé ªâ-
ãåí³é Òêà÷åíêî (íàóêî âèé êåð³âíèê – 
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè Ê.Ã. Ãðè öåíêî). Ç äèñ-
öèïë³íè «Ô³íàíñè, ãðîøîâèé îá³ã òà 

êðåäèò» äèïëîì ²²² ñòóïåíÿ îòðèìàëà 
Àë³íà Áóõò³àðîâà (íàóêîâèé êåð³âíèê 
– äîöåíò Ë.Á. Ðÿáóøêà). Íàãîðîäè – 
äèïëîìà ²² ñòóïåíÿ ç äèñöèïë³íè «Ñâ³-
òîâå ãîñïîäàðñòâî òà ì³æíàðîäí³ åêîíî-
ì³÷í³ â³äíîñèíè» – óäîñòîºíèé ñòóäåíò 
ßðîñëàâ Õîìóòåíêî (íàóêîâèé êåð³â-
íèê – ïðîôåñîð Î.Ì. Êîñòþê). Äèïëîì 
²² ñòóïåíÿ âèáîðîëà ñòóäåíòêà Ñâ³òëà-
íà Ãâîçäþêîâà (íàóêîâèé êåð³âíèê   – 
äîöåíò ².Ì. Áóðäåíêî) ç äèñöèïë³íè 
«Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, àíàë³ç òà àó-
äèò».

Óñ³ âèùåçãàäàí³ ñòóäåíòè òà âèêëà-
äà÷³ – âåëèê³ ìîëîäö³. Âîíè ïðîñëàâè-
ëè àêàäåì³þ íà âñþ Óêðà¿íó. Íåõàé æå 
íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê áóäå äëÿ íèõ òà-
êèì æå âäàëèì, ÿê ³ ïîïåðåäí³é!

Шановний пане Єпіфанов!
Від імені Представництва Європейсько-

го Союзу в Україні маю честь висловити Вам 
вдячність за спільне проведення святкуван-
ня Дня Європи у Вашому місті. 

День Європи є нагодою згадати історію 
створення Європейського Союзу, а також 
відсвяткувати наші спільні цінності, спільне 
минуле, сьогодення і, найважливіше – май-
бутнє. Святкування Дня Європи в Сумах 
відбулося надзвичайно успішно – за участі 
мешканців і гостей Вашого міста, які більше 
дізналися про Європейський Союз, його 
країни та культурне й етнічне розмаїття.

Ще раз вдячний за Вашу гостинність і 
підтримку та маю надію на подальшу плід-
ну співпрацю.

Ç ïîâàãîþ,
Ãîëîâà Ïðåäñòàâíèöòâà 

ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó â Óêðà¿í³
Æîçå Ìàíóåë Ï³íòó Òåéøåéðà

Колектив академії щиро вітає аспіран-
тку Ксенію Багмет і студента групи ЕК-82 
Романа Боровського з призначенням сти-
пендії Кабінету Міністрів України (розпо-
рядження КМУ № 592−р від 22.06.2011 р.). 
Бажаємо подальших творчих успіхів і нат-
хнення у навчанні!

Життя не стоїть на місці. У минулому 
навчальному році закінчили академію наші 
активні журналістки – Тетяна Гриндак та 
Олена Балака. Через півроку отримає ди-
плом магістра Тетяна Старцева. Редакція 
дуже вдячна цим дівчатам за плідну 
п’ятирічну роботу. Проте того ж року до 
нашого гурту юних дописувачів приєдна-
лося кілька обдарованих початківців. 
Сподіваємося, що основа студентської ре-
дакції збережеться й зміцниться, а нинішня 
осінь порадує нас новими талантами – як 
серед першокурсників, так і старшокурсни-
ків.

Отже, запрошуємо всіх, хто хоче спро-
бувати себе в журналістиці. І стосується це 
не лише студентів, а й шановних викладачів 
і співробітників. Пишіть нам, і тоді точно 
газета не пропустить найцікавіших подій!

Наші координати:
вул. Якіра, 10-а (одноповерхова 

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

Внутрішній телефон: 56-84.
Моб. +380-66-691-01-46.

E-mail: danilenko@uabs.edu.ua

Ця симпатична дівчина – Любов Остапець, наша першокурсниця, яка 
мріє оволодіти спеціальністю «Банківська справа». До академії вона 
вступила після успішного закінчення Ображіївського НВК Шосткинського 
району. Там Люба не лише сумлінно навчалася, а й брала активну участь 
у громадському житті школи. Творчі вечори, сольні вокальні та танцю-
вальні виступи, змагання та перші місця в районі стали невід’ємною ча-
стинкою її яскравої особистості

Ó ÄÎÁÐÓ ÏÓÒÜ!



Çã³äíî ç äîãîâîðîì ïðî 
ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ àêàäå-
ì³ºþ òà Áàíê³âñüêîþ øêî-
ëîþ ì. Ïîçíàíü ðåàë³çóºòü-
ñÿ ïðîãðàìà ñòóäåíòñüêèõ 
îáì³í³â. Ó òðàâí³ – ÷åðâí³ 
öüîãî ðîêó 10 ñòóäåíò³â àêà-
äåì³¿ ïðîõîäèëè ïðàêòèêó â 
Ïîëüù³. Ó ñâîþ ÷åðãó, 6 
ïîëüñüêèõ ñòóäåíò ³â ó 
÷åðâí³ â³äâ³äàëè àêàäåì³þ. 
²íîçåìí³ ãîñò³ ïîáóâàëè â 
ñóìñüêèõ áàíêàõ òà íà ï³ä-
ïðèºìñòâàõ. Îêð³ì öüîãî, 
äëÿ íèõ áóëè îðãàí³çîâàí³ 

Íàñàìïåðåä òðîõè àâ-
òîá³îãðàô³¿. ß âñòóïèâ äî 
ÓÀÁÑ ÍÁÓ â 2004 ðîö³ 
íà ñïåö³àëüí³ñòü «Îáë³ê 
òà àóäèò», äå é íàâ÷àâñÿ 
äî 2008 ðîêó, îòðèìàâ-
øè ñòóï³íü áàêàëàâðà  
(äèïëîì ç â³äçíàêîþ). 
Íàïðèê³íö³ 4-ãî êóðñó 
âèïàëà ìîæëèâ³ñòü ïî¿-
õàòè íà ïðàêòèêó â³ä 
àêàäåì³¿ äî Âèùî¿ áàí-
ê³âñüêî¿ øêîëè (WSB) 
â ì. Õîæóâ ó Ïîëüù³, 
äå ÿ äîâ³äàâñÿ ïðî óìî-
âè âñòóïó äî öüîãî âèøó 
³ âèð³øèâ ìàã³ñòðàòóðó 
çàê³í÷èòè ñàìå òàì. Âçà-
ãàë³, ïîëüñüêà ñèñòåìà îñ-
â³òè ìàº ³íøó ôîðìóëó: 
«3+2», òîáòî ìàã³ñòðàòó-
ðà òóò òðèâàº 2 ðîêè, íà 
â³äì³íó â³ä íàøîãî 1. ß 
íå áóâ âèíÿòêîì, àëå çà-
âäÿêè òîìó, ùî â íàñ ÿ 
âæå íàâ÷àâñÿ 4 ðîêè, òî 
äåê³ëüêà ïðåäìåò³â ïîâòî-
ðèëèñÿ, òîìó âèêëàäà÷³ 
ï³øëè íàçóñòð³÷ ³ çðîáè-
ëè ïåðåçàë³ê ïðåäìåò³â ç 
äèïëîìà ÓÀÁÑ äî WSB. 
Äëÿ ìàã³ñòðàòóðè îáðàâ 
ñïåö³àëüí³ñòü «Ô³íàíñîâ³ 
êîíñóëüòàö³¿». ß ââàæàþ 
îäíèì ç âåëèêèõ ïëþñ³â 
ïîëüñüêî¿ ñèñòåìè îñâ³òè 
ñàìå òå, ùî ñòóäåíò ï³ñëÿ 
áàêàëàâðàòó ìîæå îáðà-
òè ³íøó ñïîð³äíåíó ñïå-
ö³àëüí³ñòü äëÿ ìàã³ñòðà-
òóðè. Îòðèìàâøè çâàí-
íÿ ìàã³ñòðà, ÿ âèð³øèâ 

çàê³í÷èòè ìàã³ñòðàòóðó 
ç ùå îäí³º¿ ñïåö³àëüíî-
ñò³ – «Ô³íàíñè ³ ì³æíà-
ðîäíà òîðã³âëÿ». Ìàþ÷è 
âæå îäèí äèïëîì, äðó-
ãèé îòðèìàòè íàáàãàòî 
ïðîñò³øå – âñ³ ñï³ëüí³ 
ïðåäìåòè ïåðåíîñÿòüñÿ, ³ 
ïîòð³áíî «çàêðèòè» ò³ëü-
êè ïðîô³ëüí³, ùî ìîæíà 
çðîáèòè ïðîòÿãîì 1 ðîêó. 

Õî÷à ðàí³øå ïîëüñü-
êî¿ ìîâè ÿ ìàéæå íå çíàâ, 
ïî çàê³í÷åíí³ ² ñåìåñòðó 
âæå ì³ã â³ëüíî âèñëîâëþ-
âàòè ñâîþ äóìêó. Äî ìåíå 
äîáðîçè÷ëèâî ñòàâèëèñÿ 
ÿê âèêëàäà÷³, òàê ³ ñòó-
äåíòè, äîïîìàãàëè â ðàç³ 
íåîáõ³äíîñò³.

Ùîäî ñàìîãî íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó, òî ìîæó 
ñêàçàòè, ùî ï³ñëÿ 4 ðîê³â 
â ÓÀÁÑ íàâ÷àííÿ â WSB 
íå ñêëàäàëî ìåí³ æîäíèõ 
ïðîáëåì. ² íàâàíòàæåííÿ 
ö³º¿ ìàã³ñòðàòóðè íå íàáà-
ãàòî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä íà-
øî¿ ð³äíî¿: ìàêñèìàëüíî 
áóëî äî 8 ïàð íà òèæäåíü, 
ùî äëÿ ìåíå íàâ³òü âè-
äàëîñÿ çàìàëî. Òîìó â 
² ñåìåñòð³ âçÿâ ñîá³ äëÿ 
âèâ÷åííÿ ùå äîäàòêîâ³ 
ïðåäìåòè. Â³äì³ííîþ ðè-
ñîþ ì³æ äâîìà ñèñòåìàìè 
îñâ³òè º òå, ùî â á³ëüøîñ-
ò³ âèïàäê³â âèêëàäà÷àìè 
WSB º ëþäè-ïðàêòèêè. 
Òàê, ñåðåä ìî¿õ âèêëà-
äà÷³â áóëè: ô³íàíñîâèé 
äèðåêòîð îäíîãî ç íàé-

ПАРТНЕРСТВО Îêñàíà Á²ËÀØÅÍÊÎ

ТВОЇ ВЕРШИНИ

Òðè òèæí³ òðèâàëà âèðîáíè÷à ïðàêòèêà ó ñòó-
äåíò³â 4-ãî êóðñó ÓÀÁÑ ÍÁÓ. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî 
êåð³âíèöòâî íàøî¿ àêàäåì³¿ çàâæäè äîêëàäàº ìàê-
ñèìóì çóñèëü äëÿ òîãî, ùîá ÿêîìîãà êðàùå îðãàí³-
çóâàòè öåé âàæëèâèé ïåð³îä äëÿ êîæíîãî ñòóäåíòà. 
Âåëèêà çàñëóãà â öüîìó ðåêòîðà àêàäåì³¿, ïðîôå-
ñîðà À.Î. ªï³ôàíîâà, ïðîðåêòîðà Ë.Ï. ×èæîâà, 
çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè 
Ì.². Ìàêàðåíêà, íà÷àëüíèêà Ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó 
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òà ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè 
ñòóäåíò³â Ë.² Ãîí÷àðîâî¿, ôàõ³âöÿ öüîãî öåíòðó 
Ñ.Ì. Þõíî òà ³íøèõ ñï³âðîá³òíèê³â, ÿê³ âèêîíàëè 
âåëè÷åçíó ðîáîòó äëÿ òîãî, ùîá ï³ä³áðàòè áàçó 
ïðàêòèêè äëÿ êîæíîãî ñòóäåíòà, à ãîëîâíå, ùîá 
âîíà â³äïîâ³äàëà ñïåö³àëüíîñò³ òà ôàõó, ùî çäî-
áóâàºòüñÿ â àêàäåì³¿. 

Öüîãî ðîêó ìåí³ ïîùàñòèëî: ÿ áóâ íàïðàâëåíèé 
äëÿ ïðîõîäæåííÿ  ïðàêòèêè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
Óêðà¿íè, à òî÷í³øå, äî îäíîãî ³ç ñòðóêòóðíèõ 
ï³äðîçä³ë³â ÂÐÓ – Êîì³òåòó ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ 
³íòåãðàö³¿. Òðè òèæí³ ïðàêòèêè ïåðåòâîðèëèñü ó 
ñïðàâä³ êîðèñíèé òà íåçàì³ííèé äîñâ³ä. Ñòàâëåííÿ 
äî ïðàêòèêàíò³â ó Êîì³òåò³ âðàæàëî: âîíî áóëî 
ñåðéîçíèì ³ â³äïîâ³äàëüíèì. Ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ 
ïðàêòèêè äîâîäèëîñÿ çàéìàòèñÿ çàêîíîïðîåêòíîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ ó ñôåð³ àäàïòàö³¿ íàö³îíàëüíîãî çàêî-
íîäàâñòâà äî óìîâ ÃÀÒÒ/ÑÎÒ, ï³äãîòîâêîþ çà-
ñ³äàíü Êîì³òåòó, àäì³í³ñòðóâàííÿì ñàéòà Êîì³òåòó. 
Îêð³ì òîãî, ÿ îçíàéîìèâñÿ ç àðõ³âîì ÂÐÓ, à òàêîæ 
ïðàöþâàâ ç áàçîþ äàíèõ «Àâòîìàòèçîâàíèé äîêó-
ìåíòîîá³ã ÂÐÓ». 

Êîì³òåò î÷îëþº íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, ÷ëåí 
ôðàêö³¿ «Íàøà Óêðà¿íà – Íàðîäíà Ñàìîîáîðîíà» 
Áîðèñ Òàðàñþê. Êîì³òåò, ïîä³áíî äî ³íøèõ Êîì³-
òåò³â ÂÐÓ, â³äïîâ³äàëüíèé ïåðåä Âåðõîâíîþ Ðàäîþ 
òà ¿é ï³äçâ³òíèé. 

Ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè ìåí³ äîâåëîñÿ 
ïðèä³ëèòè çíà÷íó óâàãó ôîðìóâàííþ ì³æïàðëà-
ìåíòñüêèõ çâ’ÿçê³â «Óêðà¿íà – ªÑ», îñê³ëüêè ðî-
áîòà Êîì³òåòó íà ñó÷àñíîìó åòàï³ íàïðàâëåíà íà 
ñï³âïðàöþ ñàìå â äàíîìó âåêòîð³, à òàêîæ âèâ÷åí-
íþ ä³ÿëüíîñò³ Ïàðëàìåíòñüêî¿ àñàìáëå¿ «ªâðî-
íåñò», ÿêà áóëà ñòâîðåíà íà ïî÷àòêó òðàâíÿ öüîãî 
ðîêó ³ º îô³ö³éíîþ ì³æïàðëàìåíòñüêîþ óñòàíîâîþ 
«Ñõ³äíîãî ïàðòíåðñòâà». 

Òàêèì ÷èíîì, çà ÷àñ ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè ÿ 
ìàâ ìîæëèâ³ñòü äîñë³äæóâàòè ïèòàííÿ ºâðîïåéñü-
êî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè íà ñó÷àñíîìó åòàï³ òà áðàòè 
ó÷àñòü ó ðîáîò³ ãîëîâíîãî çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó 
Óêðà¿íè. 

Â³ä ñâîãî ³ìåí³ õî÷ó ùèðî ïîäÿêóâàòè ð³äí³é 
àêàäåì³¿ çà ìîæëèâ³ñòü ïîïðàöþâàòè ó Âåðõîâí³é 
Ðàä³ Óêðà¿íè òà îòðèìàòè íåîö³íåííèé äîñâ³ä.

Þð³é ÃÀËÈ×,
ñòóäåíò ãðóïè ÌÅ-71

ÄÓÆÅ ÙÀÑÒÈÒÜ – 
ÄÓÆÅ ÑÈËÜÍÈÌ!

Такого висновку дійшов наш студент, навчаючись у 
Польщі. А щоб переконатися в цьому, прочитайте 
його матеріал до нашої газети

á³ëüøèõ ïîëüñüêèõ áàí-
ê³â, áóõãàëòåðè, þðèñòè-
êîíñóëüòàíòè, ôàõ³âåöü ç 
ïðîâåäåííÿ ä³ëîâèõ ðîç-
ìîâ, à òàêîæ êîëèøí³é 
ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷ â ªâðî-
ïåéñüêîìó ïàðëàìåíò³. 
Ëåêö³¿ òàêèõ ëþäåé äóæå 
â³äð³çíÿëèñÿ â³ä ëåêö³é 
âèêëàäà÷³â-òåîðåòèê³â – 
ïðàêòèêè á³ëüø³ñòü ðå-
÷åé ðîçïîâ³äàëè, ñïèðà-
þ÷èñü íà âëàñíèé äîñâ³ä, 
³ ñèñòåìàòè÷íî íàâ÷àëè 
òîìó, ùî ä³éñíî âèêîðè-
ñòîâóºòüñÿ òèìè ÷è ³íøè-
ìè ñïåö³àë³ñòàìè. Òîáòî 
âîíè ôîðìóþòü ê³ñòÿê 
çíàíü, ÿêèé íàïåâíî çà-
ëèøèòüñÿ ó ñòóäåíòà, à 
íå áóäå çàãóáëåíèé ñå-
ðåä âåëè÷åçíîãî ïîòîêó 
³íôîðìàö³¿. À íà äîäà-
òîê ãîâîðÿòü, äå çíàéòè 
ãëèáøó ³íôîðìàö³þ ç 
äàíîãî ïðåäìåòà â ìàé-
áóòíüîìó, ÿêùî ç’ÿâèòüñÿ 
òàêà íåîáõ³äí³ñòü. Ìîæ-
íà íàâ³òü ñêàçàòè, ùî äëÿ 
ìåíå ö³ ëþäè çìîãëè ïå-
ðåêëàñòè åêîíîì³êó «ãó-
ìàí³òàðíó», ÿêî¿ íàâ÷à-
þòü ó íàñ, íà ìîâó öèôð 
³ âçàºìîçâ’ÿçê³â. Öüîìó 
ñïðèÿëà äîñèòü âåëèêà 
ê³ëüê³ñòü ìàòåìàòè÷íî-
åêîíîìåòðè÷íèõ ïðåä-
ìåò³â, ùî â÷èëè àíàë³-
çóâàòè ò³ ÷è ³íø³ ïîä³¿. 
² ñåíñ ñë³â «ñàìîîïðà-
öþâàííÿ ìàòåð³àëó» òóò 
íàáóâàº òðîõè ³íøîãî 
çíà÷åííÿ – îïðàöþâàòè 
òîé ìàòåð³àë, ÿêèé ñòó-
äåíòó ìîæå ñòàòè â ïðè-
ãîä³ â ìàéáóòíüîìó, ïðè-
÷îìó ïîòî÷íèé êîíòðîëü 
çíàíü ìàéæå â³äñóòí³é. 
À âèêëàäà÷³ í³êîãî í³ äî 
÷îãî íå çìóøóþòü – óñ³ 
é áåç òîãî óñâ³äîìëþþòü, 
õòî íà ðèíêó ïðàö³ áóäå 
á³ëüø ïðèâàáëèâèì ³ êîí-
êóðåíòíîçäàòíèì. 

Íå ìîæó íåäîîö³íèòè 
ðîëü àêàäåì³¿, îñê³ëüêè 
äëÿ ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àí-
íÿ â Ïîëüù³ âîíà â³ä³ãðà-
ëà êëþ÷îâó ðîëü. Çà 4 
ðîêè íàâ÷àííÿ â ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ ÿ îòðèìàâ ì³öíó áà-
çó çíàíü ç ð³çíèõ äèñöè-
ïë³í, ÿêó íàñïðàâä³ çì³ã 
îö³íèòè, ò³ëüêè ïðè¿õàâ-

øè äî ³íøî¿ êðà¿íè. Âèÿ-
âèëîñÿ, ùî îñâ³òà â àêàäå-
ì³¿ í³÷èì íå ïîñòóïàºòüñÿ 
ºâðîïåéñüê³é, à ïîäåêó-
äè íàâ³òü ïåðåâèùóº ¿¿, 
ùî äàº ïðèâ³ä ïèøàòèñÿ 
ñâîºþ Alma-mater… Àëå 
ñàìå â öåé ìîìåíò ñë³ä 
ïðèãàäàòè – äëÿ ÷îãî ñëó-
ãóº îñâ³òà. Äëÿ òîãî, ùîá 
äàòè ìîëîä³é ëþäèí³ íå-
îáõ³äí³ ïðîôåñ³éí³ íà-
âè÷êè äëÿ ïîäàëüøîãî 
æèòòÿ, à òàêîæ (ïðî ùî 
ìè ÷àñòî çàáóâàºìî) çà 
ðîêè íàâ÷àííÿ çðîáèòè 
ëþäèíó ñàìîñò³éíîþ ³ ñà-
ìîäîñòàòíüîþ îñîáèñò³ñ-
òþ. À ùîäî îñòàííüîãî 
– ºâðîïåéñüê³ ñòóäåíòè 
íàáàãàòî âèïåðåäæàþòü 
íàøèõ. Öå âæå ôàêòè÷íî 
ö³ëêîì äîðîñë³ ëþäè (äî 
âèø³â âîíè âñòóïàþòü ó 
19 ðîê³â), ÿê³ çíàþòü, ÷î-
ãî õî÷óòü â³ä æèòòÿ, ç íà-
áàãàòî á³ëüøèì æèòòºâèì 
äîñâ³äîì, í³æ ó íàñ. Àëå, 
êð³ì òîãî, ó íèõ á³ëüø íà-
ñè÷åíå ñîö³àëüíå æèòòÿ, à 
âèùèé åêîíîì³÷íèé ðîç-
âèòîê êðà¿íè äàº ìîæëè-
âîñò³ ìîëîä³ çíàéòè ðîáî-
òó áåç îñîáëèâèõ ïðîáëåì. 
Íàïåâíå, íå äèâíî, ùî â 
Ïîëüù³ îñòàíí³ì ÷àñîì 
óñå á³ëüøî¿ ïîïóëÿðíîñò³ 
íàáóâàº çàî÷íå íàâ÷àííÿ 
(ÿêå òàêîæ â³äð³çíÿºòü-
ñÿ â³ä íàøîãî – 2 âèõ³äí³ 
÷åðåç êîæí³ 2 òèæí³), à 
ñòóäåíòè ñàìîñò³éíî ïî-
÷èíàþòü çàðîáëÿòè ñîá³ 
íà æèòòÿ.

Îòæå, ç âëàñíîãî äî-
ñâ³äó ìîæó ñêàçàòè, ùî 
ó âè¿çä³ íà íàâ÷àííÿ 
çà êîðäîí íåìàº í³÷î-
ãî ñòðàøíîãî, ãîëîâíå – 
áóòè âïåâíåíèì ó ñâî¿õ 
ñèëàõ ³ íàëàøòîâàíèì 
íà ïîäîëàííÿ áóäü-ÿêèõ 
âèêëèê³â, ÿê³ áóäóòü 
ç’ÿâëÿòèñÿ â ïîäàëüøî-
ìó æèòò³. ßê ñêàçàâ âè-
äàòíèé øàõîâèé ãðà-
âåöü ³ òðåíåð Î. Ðîøàëü: 
«Ñèëüíèì ùàñòèòü, à äó-
æå ñèëüíèì – äóæå ùà-
ñòèòü!».

Àíäð³é ²ÑÞÊ,
ñòóäåíò 

Âèùî¿ áàíê³âñüêî¿ øêîëè
ì. Õîæóâ (Ïîëüùà)

ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

ÏÐ²ÎÐÈÒÅÒÈ

ÑÏ²ÂÏÐÀÖß Ç ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÎÌ 
Á²ÐÌ²ÍÃÅÌÀ

Ì³æíàðîäíèé íàóêîâèé öåíòð áàíê³âñüêî¿ ñïðà-
âè òà êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ êàôåäðè ì³æíà-
ðîäíî¿ åêîíîì³êè ÄÂÍÇ «ÓÀÁÑ ÍÁÓ» ïðîäîâæóº 
àêòèâíî ôîðìóâàòè ïàðòíåðñüê³ â³äíîñèíè ç ïðî-
â³äíèìè íàóêîâèìè çàêëàäàìè ñâ³òó. Çîêðåìà, äî-
ñÿãíóòî äîìîâëåíîñò³ ç ïðîôåñîðîì Êð³ñ Ìàëë³í, 
ÿêà º êåð³âíèêîì Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ç êîðïîðà-
òèâíîãî óïðàâë³ííÿ óí³âåðñèòåòó Á³ðì³íãåìà (Âå-
ëèêîáðèòàí³ÿ), ùîäî ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ íàóêî-
âî-äîñë³äíèõ çàõîä³â íà 2011–2012 ðîêè.

Ì³æíàðîäíèé öåíòð ç êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³í-
íÿ óí³âåðñèòåòó Á³ðì³íãåìà (Âåëèêîáðèòàí³ÿ) º ïðî-
â³äíèì ñâ³òîâèì íàóêîâî-äîñë³äíèì öåíòðîì ç êîð-
ïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ. Ðàäíèêîì êåð³âíèêà Öåíòðó 
º Ñåð Àäð³àí Êåäáåð³, àâòîð ïåðøîãî ó ñâ³ò³ êîäåêñó 
êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ (1992 ð.) òà îäèí ³ç çà-
ñíîâíèê³â íàóêè êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

Ïðîôåñîð Ìàëë³í – àâòîð â³äîìîãî ó ñâ³ò³ 
ï³äðó÷íèêà ç êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ, ÿêèé º 
áåçñóìí³âíèì ë³äåðîì ó ñïèñêàõ îáîâ’ÿçêîâèõ ë³-
òåðàòóðíèõ äæåðåë ïðè âèêëàäàíí³ êóðñó «Êîðïî-
ðàòèâíå óïðàâë³ííÿ» â óí³âåðñèòåòàõ ñâ³òó. Ïðî-
ôåñîð Ìàëë³í ç ðàä³ñòþ ïðèéíÿëà ïðîïîçèö³þ 
âçÿòè ó÷àñòü ó íàïèñàíí³ êîëåêòèâíî¿ ìîíîãðàô³¿ 
ç åâîëþö³¿ êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ â áàíêàõ.

Êð³ì öüîãî, ïðîôåñîð Ìàëë³í íàä³ñëàëà ïðî-
ïîçèö³þ ïðîôåñîðó Î.Ì. Êîñòþêó ÿê êåð³âíèêó 
Ì³æíàðîäíîãî íàóêîâîãî öåíòðó áàíê³âñüêî¿ ñïðà-
âè òà êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÂÍÇ «ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ» ñòàòè ó÷àñíèêîì Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ç 
êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ óí³âåðñèòåòó Á³ðì³í-
ãåìà (Âåëèêîáðèòàí³ÿ). Ïðîôåñîð àêàäåì³¿ îõî÷å 
ïðèéíÿâ ïðîïîçèö³þ – âçÿòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ ïðî-
â³äíîãî ó ñâ³ò³ íàóêîâîãî öåíòðó ç êîðïîðàòèâíîãî 
óïðàâë³ííÿ. 

åêñêóðñ³¿ âèäàòíèìè ì³ñöÿìè Ñóìùèíè. 
Ç 15 äî 18 ÷åðâíÿ ïîëüñüê³ ñòóäåíòè ïåðåáóâàëè â Ñåâàñòîïîëüñüêîìó ³í-

ñòèòóò³ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÓÀÁÑ ÍÁÓ. Ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè â Óêðà¿íó ïîëüñüê³ 
þíàêè òà ä³â÷àòà îòðèìàëè íîâ³ çíàííÿ, ïî÷åðïíóëè áàãàòî êîðèñíî¿ ³íôîðìà-
ö³¿, ïîçíàéîìèëèñÿ ç íîâèìè äðóçÿìè ³ ïîâåçëè äîäîìó ìîðå ïðèºìíèõ âðà-
æåíü.

ÏÐÀÊÒÈÊÀ Ó ÂÅÐÕÎÂÍ²É ÐÀÄ² ÏÎËßÊÈ 
Â²ÄÂ²ÄÀËÈ 
ÀÊÀÄÅÌ²Þ
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Анастасія ДАВИДЕНКО, студен-
тка групи-БC-91:

1. Áåçïåðå÷íî, öå â³ä÷óòòÿ òî-
ãî, ùî ÿ íàðîäèëàñÿ ó ïîâíîö³íí³é 
äåðæàâ³ ç âëàñíîþ ³ñòîð³ºþ ³ òðà-
äèö³ÿìè. 

2. Íà æèòòÿ ëþäèíè âïëèâà-
þòü ïðàâîâ³ ìîæëèâîñò³, íàäàí³ ¿é 
äåðæàâîþ, ÿê³ ðàäèêàëüíî â³äð³ç-
íÿþòüñÿ ó ãðîìàäÿí ñóâåðåííèõ ³ 

çàëåæíèõ äåðæàâ. Íàâ³òü íà ï³äñâ³äîìîìó ð³âí³ öå 
â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü, îñê³ëüêè â³ä ñòàòóñó äåðæàâè 
çàëåæèòü âèá³ð æèòòºâî¿ ðîë³ òà ïð³îðèòåò³â, ÿê³ îáå-
ðå äëÿ ñåáå ¿¿ ãðîìàäÿíèí. Âàæêî ñêàçàòè, ÿê áè æè-
ëîñÿ óêðà¿íöÿì â åêîíîì³÷íîìó ïëàí³, òà âñå æ ìè á 
â³ä÷óâàëè ïîñò³éíèé òèñê ³íøî¿ äåðæàâè â óñ³õ ñôå-
ðàõ æèòòÿ, à öå íåïðèïóñòèìî!

3. Ñâÿòêóþ âäîìà â ðîäèííîìó êîë³ àáî âèõîäèìî 
ç äðóçÿìè â³äïî÷èâàòè â ì³ñòî.

4. ß äóæå ïèøàþñÿ òèì, ùî ìî¿ìè çåìëÿêàìè º 
áðàòè Êëè÷êè. ßê íà ìåíå, òî âîíè çðîáèëè äëÿ 
Óêðà¿íè á³ëüøå, í³æ áóäü-õòî, ³, âïåâíåíà, çðîáëÿòü 
ùå äóæå áàãàòî íà ñïîðòèâí³é ³ ïîë³òè÷í³é àðåíàõ. 
Öå âèçíàí³ óñ³ì ñâ³òîì îñîáèñòîñò³. Ìîæëèâî, çâó-
÷èòü ñì³øíî, àëå çâàííÿ Ãåðîé Óêðà¿íè – çàìàëî â 
öüîìó âèïàäêó, áðàòè Êëè÷êè – «ñóïåðãåðî¿» Óêðà¿-
íè!

Олександр БІЛОКІНЬ, студент 
групи МЕ-91:

1. Öå äàëî ìåí³ ñâîáîäó ³ ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîáà÷èòè ð³çíèöþ ì³æ ñó-
ñï³ëüñòâîì, â ÿêîìó æèëè ìî¿ 
áàòüêè ³ â ÿêîìó æèâó ÿ. Ââàæàþ, 
ùî áåç íåçàëåæíîñò³ íàì æèëîñÿ 
á íàáàãàòî ã³ðøå. Ïñèõîëîã³÷í³ 
îñîáëèâîñò³ ëþäèíè òà ñâ³òîâèé 
äîñâ³ä ùîäî ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó ð³ç-

íèõ êðà¿í ïîêàçóþòü, ùî êîìóí³çì – öå óòîï³ÿ, ³ ç 
÷àñîì öÿ ñèñòåìà ëèøå äåãðàäóº.

За ці роки фестиваль іноді 
змінював місце «прописки», а 
потім знову повертався до 
Сум. Відрадно, що наш еконо-
мічний виш, в якому завжди 
приділялася велика увага 
культурі та духовності, не 
вперше виступає партнером 
«Кришталевих джерел», спри-
яючи розвитку молодіжного 
мистецтва. Символічно, що й 
цей ювілейний, ХХ, тепер уже 
Міжнародний дитячий, мо-
лодіжний фестиваль аудіові-
зуальних мистецтв «Кришта-
леві джерела», ровесник Не-

залежності України, теж 
проходив у нашому обласно-
му центрі, і до його проведен-
ня  ак тивно з а л у чи лас я 
Українська академія банківсь-
кої справи Національного 
банку України. Так, прожива-
ли учасники фестивалю в 
комфортабельному гуртожит-
ку-готелі «Олімпійський», а 
працювали в основному по-
руч – у нашому легкоатлетич-
ному манежі. Тут вирувало 
справжнє мистецьке життя: 
влаштовувалися відкриті пе-
регляди та прослуховування 

УКРАЇНА І МИ

ФЕСТИВАЛІ

Перший у міжнародній велогонці

Стартувавши в Тернополі, 55-та міжнародна велогонка, 
присвячена українсько-польській дружбі та пам’яті В. Ско-
пенка, закінчилася в польському місті Пулава. Гонка вклю-
чала 6 етапів серед 125 спортсменів у складі 22-х команд із 
9-ти країн. Загальна протяжність дистанції – 805 км. Як в 
індивідуальному заліку, так і в командному переможцем 
став студент групи П-83 Олександр Головаш. 

Євген Гуцол – 
 майстер спорту міжнародного класу

На Олімпійському стадіоні Стокгольма (Швеція) у про-
грамі командного чемпіонату Європи відбулися естафети 
4х400 метрів серед жінок і чоловіків. У складі збірної коман-
ди України серед чоловіків студент групи ЕК-71 Євген Гуцол 
виконав норматив майстра спорту міжнародного класу!

Олександр Головаш продовжує перемагати

У Чернівцях відбувся чемпіонат України з велосипедно-
го спорту. Наш студент Олександр Головаш став переможцем 
у роздільному старті (31,5 км) серед чоловіків до 23 років 
(стартував 51 учасник). Він єдиний, хто «розміняв» 40 хвилин 
(39:39.450). Середня швидкість гонщика складала 47,66 км/год. 
Завдяки цьому досягненню Олександр відібраний на чем-
піонат Європи, який буде проходити в Італії, та на чемпіонат 
світу, що відбудеться у вересні в Данії. 

Чемпіонат області з легкої атлетики

На стадіоні СДПУ ім. А. С. Макаренка відбувся чемпіонат 
області з легкої атлетики, в якому успішно виступила збірна 
команда академії. Перші місця вибороли Тетяна Махотіна 
(СО-01) на дистанції 400 м, Вікторія Паливода (Ф-73) на 
дистанції 100 м та в жіночій естафетній команді; ІІ місце на 
дистанції 400 м посів Євген Мовчан; ІІІ місце вибороли 
студенти Володимир Молкин (ОА-82) на дистанції 100 м і 
Сергій Кузьменко (БС-71) на дистанції 400 м.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики

Євген Гуцол, студент факультету банківських технологій, 
у складі збірної команди України з легкої атлетики взяв 
участь у чемпіонаті Європи серед молоді, який проходив у 
м. Острава (Чехія). Дистанцію 400 м юнак подолав з новим 
рекордом області – 46.56 с.

Чемпіонат України з легкої атлетики (м. Донецьк)

2 серпня на донецькому РСК «Олімпійський» стартував 
чемпіонат України з легкої атлетики, в якому взяли участь 578 
атлетів з 25 областей України та міст Київ і Севастополь. У складі 
збірної команди України прекрасно виступили наші студенти: 
Євген Гуцол став срібним призером з бігу на 400 м, а Тетяна 
Махотіна – бронзовим призером з естафетного бігу 4х100 м.

Абсолютний переможець чемпіонату 
та Кубка України 

14-16 серпня 2011 року в м. Вінниця одночасно відбули-
ся чемпіонат України серед молоді з легкої атлетики та Кубок 
України з цього ж виду спорту, де наш студент Євген Гуцол 
(гр. ЕК-72) став абсолютним переможцем з бігу на 400 м. 
Йому не було рівних!

Кубок Президента – найкращій академічній групі

Протягом 2010–2011 навчального року проведено огляд-
конкурс на Кубок Президента України згідно з положенням 
на кращу академічну групу академії з фізичного виховання. 
Проведено академіаду з 14 видів спорту. Переможці акаде-
міад успішно виступали в міських, обласних, всеукраїнських 
змаганнях. Традиційною була перемога збірної естафетної 
легкоатлетичної команди в День Перемоги. За підсумками 
навчального року кращою групою визнана група БС-81, 
другою стала група БС-82, третє місце посіла група П-93. 

ÑÏÎÐÒ Òåòÿíà ÂÅÐÕÎÃËßÄ

Ë²ÒÍ² ÏÅÐÅÌÎÃÈÐÎÂÅÑÍÈÊÈ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²

ÀÊÀÄÅÌ²ß – ÏÀÐÒÍÅÐ 
«ÊÐÈØÒÀËÅÂÈÕ ÄÆÅÐÅË»

За Незалежність Вітчизни віками проливалася кров наших дідів і 
прадідів, у страшних війнах і холодних таборах з покоління в по-
коління українці відстоювали право вільно ходити по своїй землі, 
самостійно вирішувати та розпоряджатися національним багатст-
вом. Скільки людей постраждало за право називатися українцями! 
Козаки, гайдамаки, політв’язні, дисиденти... Можна ще довго про-
довжувати список людей, котрі прискорювали настання  історичної 
події – 24 серпня 1991 року

Сумщина може по праву пишатися тим, що саме на 
нашій, багатій на таланти, землі у 1991 році було за-
початковано Український фестиваль дитячого та 
юнацького кіно. Це було визначною мистецькою 
подією для нашого краю 

1. Як Незалежність України позначилася на твоєму житті?
2. Як би нам, на твою думку,  жилося без Незалежності?
3. Як ти святкуєш День Незалежності?
4. Кого із сучасників ти вважаєш Героєм України? Чому?

PRYZMA

Íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè, îìð³ÿíà ³ â³äñòîÿíà ö³íîþ 
íå îäíîãî æèòòÿ ³ çëàìàíî¿ äîë³, âñå æ òàêè çäîáó-
òà, ³ îñü óæå 20 ðîê³â ïîñï³ëü ó êîæíîìó ì³ñò³ òà ñåë³ 
ìàéîðèòü ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð â³ëüíî¿ Óêðà¿íè. 

Ñüîãîäí³ ìè – ìîëîäå ïîêîë³ííÿ äåðæàâè – çäî-
áóâàºìî îñâ³òó â óêðà¿íñüêèõ âèøàõ, äëÿ òîãî ùîá 
ðîçáóäîâóâàòè  äåðæàâó, ïðîñëàâëÿòè ð³äíèé êðàé 
³ ïðèìíîæóâàòè çäîáóòêè ïîïåðåäíèê³â. Áàãàòî õòî 

ç íàñ, ñòóäåíò³â ìîëîäøèõ êóðñ³â, º ðîâåñíèêàìè 
Íåçàëåæíîñò³ íàøî¿ äåðæàâè. Öå ëþäè – íàðîäæåí³ 
ó â³ëüí³é äåðæàâ³, âèõîâàí³ íà îñíîâ³ óêðà¿íñüêèõ 
çâè÷à¿â ³ äåìîêðàòè÷íèõ ö³ííîñòåé, ëþäè, êîòð³ ðî-
ñëè ðàçîì ç³ ñâîºþ íåçàëåæíîþ Áàòüê³âùèíîþ. 

ß ïîïðîñèâ öèõ ñàìèõ ðîâåñíèê³â äåðæàâè (³ ìî¿õ 
òåæ), ñòóäåíò³â ð³äíî¿ Alma-mater, â³äïîâ³ñòè íà 
ê³ëüêà çàïèòàíü:

Ось що на це відповіли мої співрозмовники.

2. Ó Äåíü Íåçàëåæíîñò³ çáèðàºìîñÿ ³ â³äïî÷èâàºìî 
ç äðóçÿìè.

3. Âàæêî ñêàçàòè ïðî Ãåðî¿â Óêðà¿íè. Íàïåâíå, 
öå ò³ ëþäè, êîòð³ ëþáëÿòü óêðà¿íñüêå, áàãàòî ïðàöþ-
þòü çàðàäè Óêðà¿íè, çàéìàþòüñÿ ïðîñâ³òíèöüêîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ òîùî.

4. Çâè÷àéíî, âñ³ ìè â³ä ÷îãîñü çàëåæèìî, àëå äåð-
æàâà ìàº ðîçâèâàòèñÿ ñàìîñò³éíî. Öå äóæå âàæëèâî 
äëÿ íàðîäó – ìàòè Íåçàëåæí³ñòü, àäæå ìè, óêðà¿íö³, 
– íàö³ÿ âîëåëþáíà ³ ç çàëåæí³ñòþ â³ä ³íøî¿ äåðæàâè 
í³êîëè á íå çìèðèëèñÿ. Íåçàëåæí³ñòü äàëà ìåí³ ïðà-
âî æèòè çà çàêîíàìè, ùî íàïèñàí³ äëÿ óêðà¿íö³â, â³ä-
ïîâ³äíî äî íàøèõ òðàäèö³é ³ çâè÷à¿â.

Альона ЗАКУТНЯЯ, студентка групи ОА-82:
1. Ëþäèíà íå ìîæå æèòè áåç êîð³ííÿ, áåç ñâîãî 

íàðîäó. Ïèøàþñÿ òèì, ùî ÿ ãðîìàäÿíêà ³ ðîâåñíèöÿ 
íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè.

2. ßê áè íàì æèëîñÿ áåç Íåçàëåæíîñò³? Öå çàëå-
æèòü â³ä ðîçâèòêó ÑÐÑÐ, ó ñêëàä³ 
ÿêîãî ïåðåáóâàëà Óêðà¿íà. ßêùî 
á â³í âèéøîâ íà øëÿõ ïðîãðåñèâ-
íîãî ðîçâèòêó, ðåôîðì ³ ïåðåòâî-
ðåíü, òî, ìîæëèâî, íàøå æèòòÿ 
áóëî á äåùî çàìîæí³øèì, àëå 
ÿêùî á ðàäÿíñüêà äåðæàâà ïðîäîâ-
æóâàëà ðóõàòèñÿ ïîïåðåäí³ì êóð-
ñîì, òî í³÷îãî äîáðîãî ç öüîãî íå 
âèéøëî á.

3. Íà ñâÿòî ç äðóçÿìè ¿äåìî íà 
ïðèðîäó. Óâå÷åð³ éäåìî íà êîíöåðòè çà ó÷àñò³ êîëåê-
òèâ³â  ì³ñöåâî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³.

4. Ãåðîé – öå ïàòð³îò, ëþäèíà, êîòðà äáàº ïðî ìàé-
áóòíº Óêðà¿íè ³ ðîáèòü óñå, ùîá óêðà¿íöÿì æèëîñÿ 
êðàùå. Íà ìîþ äóìêó, öþ ëþäèíó òðåáà øóêàòè ñå-
ðåä ïîë³òèê³â, òîìó ùî ñàìå âîíè áåçïîñåðåäíüî âïëè-
âàþòü íà äîëþ êðà¿íè.  Çâàííÿ Ãåðîé Óêðà¿íè ÿ á 
â³ääàëà Ëåîí³äó Êðàâ÷óêó – ëþäèí³, ÿêà ñòîÿëà á³ëÿ 
âèòîê³â íàøî¿ Íåçàëåæíîñò³, áîðîëàñÿ çà íå¿ ³ äóæå 
áàãàòî çðîáèëà äëÿ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó Óêðà¿íè. 
Öå äóæå ðîçóìíà ëþäèíà, êîòðà îá’ºêòèâíî îö³íþº 
ðåàëüí³ñòü, âèçíàº ñâî¿ ïîìèëêè òà àêöåíòóº óâàãó 
ïîë³òèê³â íà ¿õí³õ ïîìèëêàõ, çàêëèêàþ÷è äî êîí-
ñîë³äàö³¿ òà îá’ºäíàííÿ ñèë çàðàäè äîñÿãíåííÿ ñï³ëü-
íî¿ ìåòè. 

Çàïèñàâ Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

кіно-, теле-, радіоробіт члена-
ми журі та учасниками фести-
валю, організовувалися фото-
виставки та фотоквести, обго-
ворення та дискусії. У манежі 
підбивалися підсумки і визна-
чалися переможці фестивалю. 
А на майданчику біля готелю 
«Олімпійський» для молоді 
було організовано активний 
відпочинок – диско-паті.

Плідно співпрацювала з 
учасниками фестивалю теле-
радіокомпанія «Академ-TV». 
Телевізійники спеціально 
виділили свою монтажну та 

точків України, а також із 
Франції, Росії, Польщі. Свої 
роботи надіслали і юні митці 
з Грузії. 

Юні журналісти, режисе-
ри, кіномитці щиро дякували 
організаторам фестивалю, 
зокрема академії, за гарну 
підготовку, організацію та 

гостинність. Не випадково 
ректора УАБС НБУ, професора 
А.О. Єпіфанова було нагород-
жено Грамотою Національної 
ради України з питань телеба-
чення і радіомовлення за ва-
гомий внесок у розвиток мо-
лодіжного мистецтва.

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

двох режисерів – Артема 
Скрипняка і Максима Стогнія, 
– які постійно допомагали 
дітям готувати репортажі та 
інтерв’ю, вести щоденник 
новин фестивалю. Юні амато-
ри також щодня приходили на 
студію «Академ-TV», де разом 
із дорослими записували свої 
передачі, знайомилися з ро-
ботою досвідчених професіо-
налів.

Окрім цього, на конкурс 
фестивалю ТРК представила 
свою роботу – цикл дитячих 
передач «Під одним дахом» 
(автор та режисер – Яна Сто-
ян), яка була високо оцінена 
журі та глядачами.

«Кришталеві джерела» – 
це яскрава культурна подія, 
яка збирає юних митців і 
представників професійних 
студій для обміну досвідом, 
творчого спілкування, оз-
найомлення з кращими зраз-
ками сучасного мистецтва. У 
фестивалі взяли участь близь-
ко 300 учасників із різних ку-
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Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÊÂ ¹ 5767 
â³ä 18  ñ³÷íÿ 2002 ðîêó âèäàíå 
Äåðæàâíèì êîì³òåòîì ³íôîðìàö³éíî¿ 
ïîë³òèêè, òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ 
Óêðà¿íè

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 
Íàòàë³ÿ Äàíèëåíêî
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà: 
Þð³é Õèæíÿê

Íîìåð íàáðàíèé ³ çâåðñòàíèé 
ó ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Àêàäåmix»
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 
ì. Ñóìè, âóë. ßê³ðà, 10-à.
Òåë. 619-947

Ãàçåòà â³ääðóêîâàíà â 
ÏÂÏ «Âèäàâíè÷èé áóäèíîê «Åëëàäà»:
ì. Ñóìè, âóë. Ê³ðîâà, 25/1, îô. 1,
òåë./ôàêñ (0542) 78-18-25, 78-14-25
Òèðàæ 1000 ïð. 

Çàñíîâíèê:
Äåðæàâíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä
«Óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè»
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ÑÏÎÐÒ

×åêàëè íàñ ó Ñåâàñòîïîë³, à òî÷-
í³øå – ó Ñåâàñòîïîëüñüêîìó ³íñòèòóò³ 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè Óêðà¿íñüêî¿ àêà-
äåì³¿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÍÁÓ. Äóæå 
ïðèºìíî áóëî â³ä÷óâàòè ñåáå ïî÷å-
ñíèìè ãîñòÿìè, àäæå çóñòð³÷àëè íàñ 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó Á. Î. Äàäàøåâ òà äåêàí ôàêóëü-
òåòó åêîíîì³êè òà áàíê³âñüêîãî ïðàâà 
Ñ. Ì. Íîâàê, ÿê³ ïðîâåëè åêñêóðñ³þ 
³íñòèòóòîì ³ éîãî òåðèòîð³ºþ. 

Ëüâ³â’ÿíè «çàö³íèëè» ñåâàñòîïîëü-

ñüê³ íîâåíüê³ ãóðòîæèòêè, ñâ³òë³ íà-
â÷àëüí³ àóäèòîð³¿, êîìï’þòåðíó ³íôîð-
ìàö³éíó ñèñòåìó ³íñòèòóòó, ñïîðòèâ-
íî-ïîáóòîâèé êîìïëåêñ, ÷óäîâó ïàð-
êîâó òà ïëÿæíó çîíè. Ñï³âàþ÷è ã³ìí 
Ë²ÁÑó, íàø³ âîêàë³ñòè âèïðîáóâàëè 
àêóñòèêó àêòîâîãî çàëó íà 600 ì³ñöü ³ 
ëèøèëèñÿ äóæå çàäîâîëåíèìè! 

Ùå õî÷åòüñÿ çãàäàòè ïðî åêñêóð-
ñ³¿ ïî Ñåâàñòîïîëþ – çà ìàêñèìàëüíî 
êîðîòêèé ÷àñ ìè âñòèãëè ïîñëóõàòè 
³ñòîð³þ ì³ñòà-ãåðîÿ, â³äâ³äàòè ïàíî-

Çãàäàéìî õî÷à á íàøó 
çíàìåíèòó êîìàíäó «Æîð-
ñòê³ äèñêè», ïðî ñëàâó ÿêèõ 
äîáðå ïàì’ÿòàþòü ñòàðøîêóð-
ñíèêè. Öå âîíè ñâîãî ÷àñó 
çà íàðîäíèì ãîëîñóâàííÿì 
óâ³éøëè â «Çåëåíó äåñÿò-
êó» ì. Ñóìè («Çà ðîçâèòîê 
ÊÂÍ»). «Æîðñòê³ äèñêè» – 
äâîðàçîâ³ ïåðåìîæö³ ôåñòè-
âàëþ ÀÊÓ (Àñîö³àö³¿ ÊÂÍ 
Óêðà¿íè), âîëîäàð³ Ñóïåð-
êóáêà ÀÊÓ, ïåðåìîæö³ Ì³æ-
íàðîäíîãî ôåñòèâàëþ «ñì³ø-
íîãî» ê³íî (ì. Ì³íñüê)… 
Ñëîâîì, «áåçê³íå÷íèé» ñïè-
ñîê ¿õí³õ ïåðåìîã âèêëèêàº 
çàõîïëåííÿ. 

Íåâ³äîìîþ øèðîêîìó êî-
ëó ëþäåé ³íôîðìàö³ºþ ïðî 
â³äîìó êîìàíäó ä³ëèòüñÿ ¿¿ 
êàï³òàí, âèïóñêíèê àêàäåì³¿, 

Ìèêîëà Êîâàëåíêî: 
 – Ïàì’ÿòàþ, ÿê íà ïåð-

øîìó êóðñ³ ïðèéøîâ íà 
ðåïåòèö³þ êîìàíäè ÊÂÍ 
«Ïðåì’ºð». Ïîáóâ òàì 30 
õâèëèí, ï³øîâ äîäîìó ³ á³ëü-
øå íå ïðèõîäèâ. Ïîò³ì óæå 
ïðèéøîâ íà òðåòüîìó êóð-
ñ³, ï³ñëÿ ì³æôàêóëüòåòíîãî 
ÊÂÍó, êîëè ìåíå çàïðîñèëè 
äî íîâî¿ êîìàíäè, ùî ôîð-
ìóâàëàñÿ. Ñïî÷àòêó êîìàí-
äà ñêëàäàëàñÿ ïðàêòè÷íî ç 
îäíèõ ê³áåðíåòèê³â (Ðèáàë-
êî Ðîìàí, Ãàâðèëîâ Ïàâëî, 
Æèòí³ê Ñåðã³é, Äàâèäåí-
êî Àðòåì, Ïîïîâ ²âàí, ÿ) ³ 
îäí³º¿ þðèñòêè – Ìà÷óë³íî¿ 
Ìàø³. Òîìó êîìàíäó âèð³-
øèëè íàçâàòè, òàê áè ìîâè-
òè, «ïðîôåñ³éíî»: «Æîðñòê³ 
äèñêè». 

Íàâ³òü íå â³ðèòüñÿ, ùî öÿ òåíä³ò-
íà ä³â÷èíêà ìîæå çàéìàòèñÿ ÷îëîâ³-
÷èì âèäîì ñïîðòó ³ áóòè ãðîçîþ äëÿ 
ñâî¿õ ñóïåðíèê³â íà ðèíãó. Àëå öå 
ñïðàâä³ òàê! Íà ðàõóíêó ñòóäåíòêè 
ãðóïè Ô-93 ßíè Ãîí÷àðåíêî ÷èìàëî 
ïðåñòèæíèõ ïåðåìîã. Íå òàê äàâíî 
âîíà ã³äíî ïðåäñòàâèëà ñåáå é àêàäå-
ì³þ íà çìàãàííÿõ ì³æíàðîäíîãî ð³â-
íÿ ç áîêñó, çàéíÿâøè ²²² ì³ñöå ³ âè-
áîðîâøè çâàííÿ êàíäèäàòà â ìàéñòðè 
ñïîðòó, íà Õ²² îáëàñí³é óí³âåðñ³àä³ 
ç áîêñó ñåðåä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ²²² – ²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿, 
ïîñ³âøè ² ì³ñöå, òà â ³íøèõ ïðåäñòàâ-
íèöüêèõ çìàãàííÿõ. «Áóëî íåëåãêî, 
àëå ìè ç òðåíåðîì çìîãëè äîáèòèñÿ 
ãàðíèõ ðåçóëüòàò³â», – ïðîêîìåíòó-
âàëà ßíà. Òðåíåð ä³â÷èíè – ñóääÿ 
ì³æíàðîäíî¿ êàòåãîð³¿ Ãðèãîð³é Ôå-
äîðîâè÷ Ëåâ÷åíêî – âæå òðèâàëèé 
÷àñ âåäå ñåêö³þ áîêñó â àêàäåì³¿, òðå-
íóº ìîëîäü ó ñïîðòèâíîìó öåíòð³ 
«Ñïàðòàê», ï³äãîòóâàâ íå îäíîãî 
ìàéñòðà ñïîðòó, ñåðåä ÿêèõ ³ éîãî ñèí 
Âîëîäèìèð Ëåâ÷åíêî.

Íàðîäèëàñÿ ³ ïðîæèâàº ßíà ó Ñó-
ìàõ. Íàâ÷àëàñÿ â îáëàñí³é ã³ìíàç³¿ 
äëÿ òàëàíîâèòèõ òà òâîð÷î îáäàðîâà-
íèõ ä³òåé, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêî¿ 
âñòóïèëà äî «íàéð³äí³øîãî» âèøó. 
Ä³â÷èíà ìàº âñåá³÷í³ ³íòåðåñè: ëþ-
áèòü ãðàòè â øàõè, ïèñàòè òâîðè, â 
äèòèíñòâ³ íàâ³òü ìð³ÿëà íàïèñàòè 
âëàñíó êíèãó. Íó ³, çâè÷àéíî æ, ñåð-
éîçíî çàéìàºòüñÿ áîêñîì. Ïðåêðàñí³ 
ñïîðòèâí³ ðåçóëüòàòè ßíè ùå ðàç ï³ä-
òâåðäæóþòü, ùî ìîæíà áóòè óñï³ø-
íèì ó íàâ÷àíí³ òà ñïîðò³ îäíî÷àñíî, 
ãîëîâíå – ïðàöþâàòè íàä ñîáîþ ³ íå 
âèòðà÷àòè ìàðíî ÷àñ. 

ßíà – ä³â÷èíà ñåðéîçíà, âäóìëè-
âà, âì³º ðîçð³çíÿòè ñïðàâæí³ æèòòºâ³ 
ö³ííîñò³. «Íà æàëü, òåõí³÷íèé ïðî-
ãðåñ, ïîÿâà «êðóòèõ» ìîæëèâîñòåé ó 
âñåñâ³òí³é ìåðåæ³ ²íòåðíåò, ïîñò³éíà 
ðåêëàìà íà òåëåáà÷åíí³ ïåðåâåðíóëè 
ñâ³òîãëÿä, çì³íèëè ³äåàëè, ïåðåïèñà-
ëè æèòòºâ³ ö³ë³ ìîëîä³, – ç õâèëþ-
âàííÿì ãîâîðèòü ìîÿ ñï³âðîçìîâíè-
öÿ. – ßêùî ðàí³øå õëîï÷èêè ïðàãíó-
ëè áóòè ñõîæèìè íà íàéñèëüí³øèõ 
òà íàéðîçóìí³øèõ ïðåäñòàâíèê³â ÷î-
ëîâ³÷î¿, à ä³â÷àòêà – íà äîáðèõ òà 
ïðàöüîâèòèõ ïðåäñòàâíèöü æ³íî÷î¿ 
ñòàò³, òî çàðàç øèðîêà ïðîïàãàíäà 
«êðàñèâîãî æèòòÿ» âåäå äî ïîñòóïî-
âî¿ äåôîðìàö³¿ ñâ³òîãëÿäó ï³äë³òê³â. 
Ð³äêî çóñòð³íåø ñåðåä íèõ ñïîð-
òñìåí³â, äîáðèõ, óâàæíèõ ä³òåé, ÿê³ 
ïîñòóïàþòüñÿ ì³ñöåì ïåíñ³îíåðàì ó 
òðîëåéáóñ³, ïîâàæàþòü ñâî¿õ áàòüê³â, 
ö³íóþòü Áàòüê³âùèíó…»

Âîäíî÷àñ ßíà – âåñåëà, ïîçèòèâ-
íà ä³â÷èíà. Ïðåêðàñíî, ùî íàøà àêà-
äåì³ÿ ìàº òàêèõ ñòóäåíò³â. Öå – ãîð-
ä³ñòü íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ì³ñòà, 
êðà¿íè. Õîò³ëîñü áè ïîáàæàòè ¿é 
óñï³õ³â ³ ñèë ³òè äàë³ òà çäîáóòè ùå 
íå îäíó ïåðåìîãó ó ñâîºìó æèòò³! 

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ, 
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

У ЛІБСі (Львівському інституті банківської справи) ще закінчували здавати 
останні екзамени, а керівники та студенти Молодіжного центру (наш вокальний 
і танцювальний колективи) вже пакували сумки з купальниками і вирушали до 
Криму 

Сміх – це сонце: воно проганяє зиму з людського обличчя. 
В. Гюго

Змінюються покоління студентів академії, але незмінним 
залишається сміх, який дарують зі сцени члени різних ко-
манд КВН нашого вишу. Відрадно, що традиції веселих і 
винахідливих зберігаються і примножуються

Ñêëàä êîìàíäè ïîñò³éíî 
çì³íþâàâñÿ. Äåõòî ïðèõî-
äèâ, äåõòî çàëèøàâ öþ íå-
ëåãêó ñïðàâó. À îñü á³ëüø³ñòü 
ñâî¿õ âèçíà÷íèõ ïåðåìîã ìè 
îòðèìàëè òàêèì ñêëàäîì: Êî-
âàëåíêî Ìèêîëà (òîáòî ÿ) – 
êàï³òàí, Êîâàëåíêî Âàëåð³é 
(íå ðîäè÷) – ïðîâ³äíèé àê-
òîð, Äóáîâà Ìàðèíà (êîòðà 
çãîäîì ñòàëà Êîâàëåíêî Ìà-
ðèíîþ – ìîºþ äðóæèíîþ) – 
àäì³í³ñòðàòîð, Ãóçü Ìàðèíà 
– äèðåêòîð, ðåæèñåð-ïîñòà-
íîâíèê, Ãàâðèëîâ Ïàøà – ëþ-
äèíà ç òîíêèì ïî÷óòòÿì ãóìî-
ðó ³ òàëàíòîì äî ìàëþâàííÿ, 
Ðèáàëêî Ðîìàí – çâóêîâèé 
îïåðàòîð, Æèòí³ê Ñåðã³é – 
íàéêðàùèé ì³ì³÷íèé àêòîð ³ 
òàë³ñìàí êîìàíäè.

«Æîðñòê³ äèñêè» áóëè 
ñòâîðåí³ â 2005 ðîö³. Ïåð-
øà ãðà â³äáóëàñÿ íà ôåñòè-
âàë³ Àñîö³àö³¿ êîìàíä ÊÂÍ 
Óêðà¿íè â ì. Îäåñà, äå ìè 
çàéíÿëè òðåòº ì³ñöå. Äàë³ 
³ãðè áóëè ãàðí³ ³ íå äóæå, ³ 
âçàãàë³, ¿õ áóëî áàãàòî. Ãî-
ëîâíå – ïðî íèõ ïàì’ÿòàºìî 
ìè ³ íàø³ ïðèõèëüíèêè.

Ó 2009 ðîö³ ìîëîä³ ó÷à-
ñíèêè êàâååí³âñüêîãî ðóõó 
àêàäåì³¿ ñòâîðèëè íîâó êîìàí-
äó – «Ôðåø», ÿêà ìàéæå â³-
äðàçó ïî÷àëà äîáèâàòèñÿ ãàð-
íèõ ðåçóëüòàò³â. Òàê, öüîãî æ 
ðîêó êîìàíäà ñòàëà áðîíçîâèì 
ïðèçåðîì Ë³ãè ÊÂÍ Ñóìùè-
íè, ïåðåìîæöåì ² ñóìñüêîãî 
ê³íîôåñòèâàëþ «Ìîòîð» ó 
íîì³íàö³¿ «Ñì³øíå â³äåî», à 
òàêîæ áóëà íàãîðîäæåíà äè-
ïëîìàìè ç â³äçíàêîþ çà ÿê³ñòü 
â³äåîðîá³ò òà ïðîôåñ³éíèé 
ï³äõ³ä. Ó 2010 ðîö³ êîìàíäà 
ñòàëà ïðèçåðîì Ñòóäåíòñüêî¿ 

ë³ãè ÀÊÓ òà ïðèçåðîì Êóá-
êà ïðèçåð³â ÀÊÓ, âîëîäàðåì 
ìîëîä³æíîãî êóáêà Â³äêðè-
òî¿ ë³ãè ÊÂÍ «ÎòÊË³ê». Íà 
ïî÷àòêó 2011 ð. «Ôðåø» ñòàâ 
ô³íàë³ñòîì êîíêóðñó â³äåîðî-
á³ò «Ê³íî çà 60 ñåêóíä» – îä-
íîãî ç íàéàìá³òí³øèõ ²íòåð-
íåò-ïðîåêò³â ðîêó, çàïóùåíîãî 
³ðëàíäñüêèì â³ñê³ JAMESON 
òà íàéá³ëüøèì ó ñâ³ò³ æóðíà-
ëîì ïðî ê³íî Empire. Íàø³ 
ñòóäåíòè óâ³éøëè äî òð³éêè 
íàéêðàùèõ êîìàíä ôåñòèâà-
ëþ Äí³ïðîâñüêî¿ ë³ãè ÊÂÍ, 
ùî äàëî ìîæëèâ³ñòü â³äðàçó 
óâ³éòè äî 1/4, ìèíàþ÷è 1/8. 
Âèáîðîëè ²² ì³ñöå ó 1/8 Â³ä-
êðèòî¿ ë³ãè ÊÂÍ «ÎòÊË³ê».

Äî ñêëàäó êîìàíäè «Ôðåø» 
âõîäÿòü àâòîðè òà àêòîðè: 
Àêóë³÷ Â³òàë³é (ÁÑ-71), Ïà-
ðàùóê Äìèòðî (ÁÑ-72), Ïåò-
ðîâà ßíà (ÅÊ-72), Çì³ºâñü-
êèé ªâãåí (Ï-81), Ìèðîíåí-
êî Àðòåì (ÁÑ-01). Çâóêîðå-
æèñåð – Ìàëèé Êîñòÿíòèí 
(ÁÑ-71). Êåð³âíèê – Ìàðèíà 
Ãóçü. Àâòîðè òà òâîð÷³ êåð³â-
íèêè – Ìàðèíà òà Ìèêîëà 
Êîâàëåíêè. ßê áà÷èìî, ìàé-
ñòåðí³ñòü ³ âì³ííÿ ïåðåìàãàòè 
ïåðåäàþòüñÿ ïî÷àòê³âöÿì â³ä 
á³ëüø äîñâ³ä÷åíèõ.

Áàæàºìî âñ³ì òâîðöÿì ãàð-
íîãî íàñòðîþ íîâèõ  çâåðøåíü 
ó âàøîìó çàõîïëåíí³, ïåðåìîã 
íà ñöåí³ òà â æèòò³, ñîíÿ÷íèõ 
äí³â ³ áàãàòî-áàãàòî ïîçèòèâó. 
Êàæóòü, ùî âòðà÷åíèé äåíü – 
òîé, ïðîòÿãîì ÿêîãî ëþäèíà 
æîäíîãî ðàçó íå çàñì³ÿëàñÿ. 
Äÿêóºìî âàì çà òå, ùî íå äî-
çâîëÿºòå ëþäÿì âòðà÷àòè ¿õí³ 
áåçö³íí³ äí³!

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ, 
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

ðàìó îáîðîíè, ïðî¿õàòèñÿ ìîðñüêèì 
òðàìâàé÷èêîì, ïîáóâàòè â Õåðñîíåñ³, 
ïîáà÷èòè ï³äãîòîâêó ñåâàñòîïîëüö³â 
äî Äíÿ Â³éñüêîâî-ìîðñüêîãî ôëîòó 
³ ðîçâàæèòè âîä³ÿ àâòîáóñà ñï³âîì 
óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü. ², çâè-
÷àéíî, ïëÿæíà ïðîãðàìà ç ôëåø-ìî-
áîì íà ÷åñòü íàøîãî íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó! 

Â³ä ³ìåí³ ñòóäåíò³â Ìîëîä³æíî-
ãî öåíòðó Ë²ÁÑó õî÷ó ïîäÿêóâàòè 
âñ³ì, õòî äîïîìàãàâ â îðãàí³çàö³¿ íà-
øîãî â³äïî÷èíêó. Óïåâíåíà, ùî âçÿ-
òà ëüâ³âñüêèìè òàëàíòàìè åíåðã³ÿ 
êðèìñüêîãî ñîíöÿ ç³ãð³âàòèìå íàñ 
óïðîäîâæ óñüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ³ 
äàðóâàòèìå íàòõíåííÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ 
ïîäàëüøèõ òâîð÷èõ ïðîåêò³â!

Ñïîä³âàºìîñÿ òàêîæ íà ñï³âïðàöþ 
ç òàëàíòàìè Ñåâàñòîïîëÿ òà Ñóì ³ çà-
ïðîøóºìî â ãîñò³ äî ì³ñòà Ëåâà! Äî 
íîâèõ çóñòð³÷åé!

Îëüãà ÊËÈÌÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà Ë²ÁÑ ÓÁÑ ÍÁÓ


