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Â²ÒÀÞ!
Äîðîã³ íàø³ ñòóäåíòè!
Ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ç Ì³æíàðîäíèì äíåì ñòóäåíòà!
Ïîðà þíîñò³, êðàñè, ìîëîäèõ ñì³ëèâèõ ³äåé, íàïðóæåíîãî íàâ÷àííÿ, àêòèâíîãî äîçâ³ëëÿ, 

àìá³òíèõ ïëàí³â – ùî ìîæå áóòè ïðåêðàñí³øèì çà ö³ ðîêè?..
Ìè ïèøàºìîñÿ âàøèìè çäîáóòêàìè â íàâ÷àíí³, ñïîðò³, ìèñòåöòâ³. Äëÿ íàñ âè – íàéêðàù³! ² òîìó 

ìè áóäåìî ðîáèòè âñå, ùîá ³ íàäàë³ âè óñï³øíî íàâ÷àëèñÿ, ö³êàâî â³äïî÷èâàëè, íàñîëîäæóâàëèñÿ 
æèòòÿì. Óïåâíåíèé, ùî â ìàéáóòíüîìó âè ñòàíåòå âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèìè ôàõ³âöÿìè ³ áóäåòå ç 
òåïëîòîþ çãàäóâàòè ñâîþ Àëüìà-ìàòåð.

Â³ä äóø³ áàæàþ âñ³ì âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, â³äì³ííèõ óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³, íàä³éíèõ äðóç³â, 
â³ðíîãî êîõàííÿ òà ùàñëèâî¿ äîë³! Õàé çä³éñíþþòüñÿ âàø³ ìð³¿!

Ç ïîâàãîþ, 
ðåêòîð, ïðîôåñîð                        À.Î. ªï³ôàíîâ

Äîðîã³ äðóç³!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ³ç ãîëîâíèì ñâÿòîì ñòó-

äåíòñòâà âñüîãî ñâ³òó – Ì³æíàðîäíèì äíåì ñòóäåíòà!
Ñòóäåíòñüê³ ðîêè – âàãîìà ÷àñòèíêà æèòòÿ êîæíî¿ 

ëþäèíè. Ñàìå âîíè çàëèøàþòü ó ñåðö³ òåïëèé ñë³ä, òî-
ìó ùî ïîâ’ÿçàí³ ç ðîìàíòèêîþ, íåçàáóòí³ìè ñïîãàäàìè 
òà ñâ³òëèìè ñïîä³âàííÿìè.

Áàæàþ âàì, ùîá ñòóäåíòñüê³ áóäí³ çàâæäè áóëè ñïîâ-
íåí³ íàòõíåííÿì, íîâèìè çíàéîìñòâàìè, ðàä³ñòþ íîâèõ 
ï³çíàíü ³ çâåðøåíü. Íåõàé ñòóäåíòñüêå æèòòÿ ñòàíå 
ì³öíîþ ïëàòôîðìîþ âàøîãî ìàéáóòíüîãî, ÿêå íàëåæèòü 
àêòèâí³é, âïåâíåí³é ó ñîá³, íàòõíåíí³é ìîëîä³. ² íåõàé 
÷åðåç äåê³ëüêà ðîê³â âàø ïðîôåñ³îíàë³çì, çíàííÿ, íîâèç-

íà òà íåçààíãàæîâàí³ñòü äóìîê âèçíà÷àòèìóòü äîëþ íàøî¿ äåðæàâè.
Ñì³ëèâî äåðçàéòå ó âàøèõ ìð³ÿõ, âïåâíåíî êðîêóéòå æèòòÿì, ³ íåõàé âà-

øå ïðàãíåííÿ ó äîñÿãíåíí³ ö³ëåé áóäå ïë³äíèì! Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ âàì, óñï³øíî-
ãî íàâ÷àííÿ òà øàëåíîãî êîõàííÿ!

Ùèðî âàø, 
Â³êòîð ÌÓÍÒßÍ,

ãîëîâà ñòóäêîìó ÓÀÁÑ ÍÁÓ

Â àêòîâ³é çàë³ ÓÀÁÑ ÍÁÓ â³äáóëè-
ñÿ óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè âðó÷åííÿ íàé-
êðàùèì ñòóäåíòàì îáëàñò³ ñòèïåíä³é 
ãîëîâè Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿. Ó öåðåìîí³¿ âçÿëè ó÷àñòü 
çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
Òàìàðà ²ùåíêî, íà÷àëüíèê îáëàñíîãî 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ëþáîâ Ïøåíè÷íà, 
ðåêòîðè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
Ñóìùèíè. 

Ñòèïåíä³àòàìè ãîëîâè ÎÄÀ â³ä àêà-
äåì³¿ ñòàëè ñòóäåíò ôàêóëüòåòó áàíê³âñü-
êèõ òåõíîëîã³é (ãðóïà ÅÊ-82) Äìèòðî 
Âàùåíêî òà ñòóäåíò þðèäè÷íîãî ôàêóëü-
òåòó (ãðóïà Ï-91) Ìèõàéëî Ãîðêóøà. 

Ùèðî â³òàºìî ñòóäåíò³â ³ç 
öèì âèçíàííÿì ³ áàæàºìî íîâèõ 

ïåðåìîã!

Òåïëî é òèõî â ê³ìíàò³. Í³õòî é 
í³ùî íå ïîðóøóº ñïîê³é. Ñèäæó ï³ä 
òåïëîþ êîâäðîþ é îáåðåæíî ãîðòàþ 
ôîòîàëüáîì, íà îáêëàäèíö³ ÿêîãî ÷åð-
âîíèìè ë³òåðàìè íàïèñàíî “Ñòó-
äåíòñüêà þí³ñòü”. Ïàì’ÿòàþ, ÿê êó-
ïèëà éîãî íà ïåðøîìó êóðñ³ é ïîîá³öÿ-
ëà, ùî êîæåí ìîìåíò ìîãî ñòóäåíò-
ñ üêî ã î  æèòò ÿ  ç í àéäå  òóò 
â³äîáðàæåííÿ. ² îñü óæå ÷åòâåðòèé 
ð³ê, ôîòîãðàô³ÿ çà ôîòîãðàô³ºþ, ÿ 
ïèøó ñâ³é îñîáèñòèé ë³òîïèñ… 
Ñòîð³íêà çà ñòîð³íêîþ ïðîïëèâàþòü 
ïåðåä î÷èìà ðîêè ìîº¿ þíîñò³...

ßê óñå çì³íèëîñÿ ç ïåðøîãî êóðñó! 
Ä³â÷àòà ñòàëè ñïðàâæí³ìè êðàñóíÿ-
ìè, à õëîïö³ – ñåðéîçíèìè þíàêàìè. 
Àëå ùå ùîñü çàëèøèëîñÿ ç äèòèíñò-
âà... 

Íàäçâè÷àéíî áàãàòî áà÷èëè ñò³íè 
àêàäåì³¿ òà ãóðòîæèòê³â: ïåðø³ ñëüî-
çè, ñâàðêè, çíàéîìñòâà, ñïèñóâàííÿ 
íà êîíòðîëüíèõ... Òóò çíàõîäèëè 
ñïðàâæí³õ äðóç³â, çàêîõóâàëèñÿ, êðè-
÷àëè, îá³éìàëèñÿ, óñì³õàëèñÿ, ïëàêà-
ëè, àëå âñå öå – ùàñòÿ. Âîíî íå ìîæå 
áóòè îäíîìàí³òíèì, ñêëàäàºòüñÿ ç 
÷îðíèõ ³ á³ëèõ ñìóã. Ùàñòÿ – öå êî-
ëè ï³ä ãó÷íèé áóäèëüíèê òè íàìàãàºø-
ñÿ ðîçïëþùèòè õî÷à á îäíå ç äâîõ 
î÷åé, çíàéòè êàïö³ ï³ä ë³æêîì, äîëà-
þ÷è ñìóãó ïåðåøêîä (ñóñ³äêó ïî ê³ì-
íàò³ ç ôåíîì á³ëÿ äçåðêàëà, ä³â÷èíó 
ç ñóñ³äíüî¿ ê³ìíàòè ç ÷àéíèêîì ó ðó-
êàõ), ä³áðàòèñÿ äî ñàíâóçëà, âìèòè-
ñÿ, â³ä÷èíèòè øàôó äëÿ îäÿãó é çëî-
âèòè êóïó ðå÷åé, ùî ðàïòîì çâàëè-
ëèñÿ íà òåáå, ç’ÿñóâàòè, ùî óëþáëåíà 
êîôòèíà ç³ì’ÿëàñÿ, à ÷àñó ïðàñóâàòè 
íåìàº, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåêèíóòè íà ñå-
áå ÷àøêó ãàðÿ÷îãî ÷àþ çà ñí³äàíêîì, 
ïåðåâäÿãíóòèñÿ é, çàï³çíþþ÷èñü, ïî-
á³ãòè íà íàâ÷àííÿ....

...Øàíîâí³, äîðîã³ íàø³ âèêëàäà÷³! 
Äîçâîëüòå ñìèðåííî ïðèõèëèòè êîë³-
íî ïåðåä ³ìåíåì Âàøèì!... Ìè ùèðî 
âäÿ÷í³ Âàì çà ï³äòðèìêó, ùèð³ñòü ³ 
ïîâàãó, êîðèñí³ ïîðàäè é ïðîñòî äîáð³ 
ñëîâà… Äÿêóºìî çà çì³ñòîâí³ ëåêö³¿, 
ö³êàâ³ ñåì³íàðè, íåîðäèíàðí³ çàâäàí-
íÿ é, çðåøòîþ, ñêëàäí³ êîíòðîëüí³ 
ðîáîòè. Çâåðòàþñÿ äî Âàñ ç³ ñëîâàìè 
âèáà÷åííÿ çà ò³ âèò³âêè, ùî çàâäà-
þòü Âàì ïðèêðîñò³ é çàñìó÷óþòü. 
Çðåøòîþ, ñòóäåíòè – öå âåëèê³ ä³òè, 
â ÿêèõ ñåðéîçí³ñòü ùå ïîºäíóºòüñÿ ç 
ïóñòîùàìè... Â³äâåðòèìè, ÷åñíèìè, 
ïðèñòðàñíèìè, äîáðèìè, â³ðíèìè é 
äðóæí³ìè – òàêèìè âèõîâàëè Âè íàñ, 
òàêèìè ìè é ï³äåìî â æèòòÿ!

À òåïåð çâåðòàþñÿ äî ïåðøîêóð-
ñíèê³â. Ìàáóòü, âè ùå íå ðîçóì³ºòå, 
ùî àêàäåì³ÿ – öå äèâîâèæíå ì³ñöå. ß 
ëþáëþ ¿¿ òîþ ì³ðîþ, ÿê ëþäèíà ìîæå 
ëþáèòè íàâ÷àëüíèé çàêëàä: ÿ çàõî-
ïëþþñÿ ëþäüìè, ÿê³ òóò ïðàöþþòü. 
Êîðèñòóéòåñÿ êîæíîþ õâèëèíîþ, àä-
æå ïåðåä âàìè â³äêðèòî ñò³ëüêè ìîæ-
ëèâîñòåé! Òóò ï³äòðèìóºòüñÿ áóäü-
ÿêà ³í³ö³àòèâà (ÿêùî, çâè÷àéíî, âîíà 
ìàº ïîçèòèâíèé õàðàêòåð). Í³õòî 
í³êîëè íå ñòàíå íà çàâàä³, êîëè âè áó-
äåòå éòè äî ñâîº¿ ìåòè. Â³ðòå â ñå-
áå! Íàìàãàéòåñÿ ïðàâèëüíî îðãàí³çî-
âóâàòè ñâ³é ÷àñ (ó ïåð³îä ñåñ³¿ îñîáè-
ñòî ìåí³ 24 ãîäèíè íà äîáó çàìàëî). 
² âñå ó âàñ âèéäå! Ïàì’ÿòàéòå ïðî 
äðóç³â, äîðîæ³òü íèìè, àäæå â ñêëàä-
í³ õâèëèíè ñàìå âîíè çàâæäè ãîòîâ³ 
ïðèéòè âàì íà äîïîìîãó. Ïðèñëóõàé-
òåñÿ äî ïîðàä âèêëàäà÷³â, âîíè í³êîëè 
íå áóâàþòü çàéâèìè! ² ïðîñòî íàñî-
ëîäæóéòåñÿ ñòóäåíòñüêèì æèòòÿì! 
Àäæå òàêèé øàíñ âèïàäàº îäèí ðàç ó 
æèòò³. Íåäàðìà äîðîñë³ ãîâîðÿòü: 
«ßêáè ìîæíà áóëî ùîñü ïîâòîðèòè â 
æèòò³, òî ÿ á ïîâòîðèâ ñòóäåíòñü-
ê³ ðîêè».

Àëüîíà ÇÀÊÓÒÍßß,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÎÀ-82

ÂÏÅÂÍÅÍÎ ÊÐÎÊÓÉÒÅ ÆÈÒÒßÌ! ÑÒÈÏÅÍÄ²ÀÒÈ 
ÃÎËÎÂÈ ÎÄÀ

Òðèâàº àêö³ÿ, ÿêó ïðîâîäèòü ñòóäêîì ñï³ëüíî ç ðåäàêö³ºþ ãàçå-
òè “ÀêàäåÌ³õ”. ßê ìè é îá³öÿëè, ó ñâÿòêîâîìó íîìåð³ ç íàãîäè Äíÿ 
ñòóäåíòà ìè ïóáë³êóºìî ðîçïîâ³ä³ ç ôîòîãðàô³ÿìè «íàéç³ðêîâ³øèõ» 
ñòóäåíò³â, çà ÿêèõ âè ïðîãîëîñóâàëè. Àëå æèòòÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ³ 
ï³ñëÿ ñâÿò, à â àêàäåì³¿ äóæå áàãàòî ö³êàâèõ ñòóäåíò³â, ïðî ÿêèõ 
âàðòî çíàòè âñ³ì. Òîìó ìè (ðåäàêö³ÿ ³ ñòóäêîì) ÷åêàºìî ³ íàäàë³ 
âàøèõ ïðîïîçèö³é. Ìîæíà òåëåôîíóâàòè äî ðåäàêö³¿ (619-947) àáî 
íàäñèëàòè çàÿâêó íà ïîøòó zirka_uabs@ukr.net, ³ ìè îáîâ’ÿçêîâî 
ðîçïîâ³ìî ïðî öèõ ÿñêðàâèõ ìîëîäèõ îñîáèñòîñòåé ó íàñòóïíèõ íî-
ìåðàõ ãàçåòè.

Ñòóäåíò ÷åòâåðòîãî êóðñó ñïåö³àëüíîñò³ «Åêîíîì³÷íà ê³áåðíåòè-
êà» Âîëîäèìèð Àê³ìåíêî óâ³éøîâ äî ÷èñëà ñòóäåíò³â    – ïàðòíåð³â 
Microsoft. 

Microsoft Student Partners – öå ùîð³÷íà ãëîáàëüíà ïðîãðàìà íà-
ãîðîäæåííÿ òà âèçíàííÿ äîñÿãíåíü ñòóäåíò³â ó ñôåð³ âèâ÷åííÿ òà 
âïðîâàäæåííÿ iíôîðìàöiéíèõ òåõíîëîã³é Microsoft. Çâàííÿ 
Microsoft Student Partners íàäàºòüñÿ íàéàêòèâí³øèì ñòóäåíòàì òåõ-
í³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé ³ àñï³ðàíòàì íà îäèí àêàäåì³÷íèé ð³ê (âåðå-
ñåíü–÷åðâåíü).

Çàâäàííÿ ñòóäåíò³â-ïàðòíåð³â: ï³äòðèìóâàòè ëîêàëüí³ ²Ò-êëóáè 
àáî ãðóïè ðîçðîáíèê³â; âïðîâàäæóâàòè ñòóäåíòñüê³ ïðîãðàìè 
Microsoft (MSDNAA, DreamSpark, ImagineCup); áðàòè àêòèâíó 
ó÷àñòü ó æèòò³ online-ñï³ëüíîòè, ïóáë³êóþ÷è ñâî¿ ñòàòò³ òà â³äåî-
ìàòåð³àëè (techdays.in.ua, it-club.in.ua, âëàñí³ áëîãè); áðàòè àêòèâíó 
ó÷àñòü ó ëîêàëüíèõ çàõîäàõ äëÿ ñòóäåíò³â. 

Óñï³øíà ó÷àñòü ñòóäåíò³â ñïåö³àëüíîñò³ «Åêîíîì³÷íà ê³áåðíåòè-
êà» ó ïîä³áíèõ ïðîãðàìàõ ï³äòâåðäæóº, ùî íàø³ ñòóäåíòè îòðèìó-
þòü íå ò³ëüêè ´ðóíòîâí³ åêîíîì³÷í³ çíàííÿ, à é äîñòàòíþ ï³äãîòîâ-
êó ó ñôåð³ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. 

...ß íàâ³òü íå ï³äîçðþâàëà, íàñê³ëüêè ö³êàâèì, 
íåîðäèíàðíèì ³ ð³çíîá³÷íèì âèÿâèòüñÿ  íàø ïåð-
øèé ãåðîé, çà ÿêîãî ïðîãîëîñóâàëè ñòóäåíòè. Ç òà-
êîþ ëþäèíîþ îäíàêîâî ïðèºìíî ³ ñï³ëêóâàòèñÿ, ³ 
â ðîçâ³äêó éòè. Îòæå, çíàéîìòåñÿ – Îëåêñàíäð 
Öèíäðåíêî, ñòóäåíò 4-ãî êóðñó þðèäè÷íîãî ôà-
êóëüòåòó.

(Ïðîäîâæåííÿ – íà 3-é ñòîð.)



Âèäàâíèöòâî «ÊÁÄ-Âè-
äàâ», ÿêå âèïóñêàº ùîð³÷-
íèé äîâ³äíèê-êàòàëîã 
«Áàíêè Óêðà¿íè, ÑÍÄ, 

Áàëò³¿, Ãðóç³¿» ³ 
ñïåö³àë³çîâàíèé 
æóðíàë «Áàí-
êèðú», ï³äáèëè 
ï³äñóìêè I Âñåó-
êðà¿íñüêîãî êîí-
êóðñó «Êðàùèé 
âèùèé íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä ç 
ï³äãîòîâêè ôà-
õ³âö³â áàíê³âñü-
êî-ô³íàíñîâî¿ 
ñôåðè – 2011». 
Êîíêóðñ ïðî-
âîäèòüñÿ ç ìå-
òîþ ñïðèÿííÿ 
ôîðìóâàííþ 
âèñîêîãî ð³âíÿ 
åêîíîì ³÷íèõ 
êàäð³â ó ñôåð³ 
áàíê³âñüêî-ô³-

íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â 
Óêðà¿í³ ³ âäîñêîíàëåííþ 
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿, 
íàóêîâî-äîñë³äíî¿, âè-

ВИЗНАННЯ Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

ВИСТАВКИ

ТУРНІРИ

Нещодавно Національний банк України відзначив своє 
20-річчя. З цієї нагоди усі структурні підрозділи НБУ привітав 
його Голова С.Г. Арбузов.

«Від початку діяльності НБУ здобув у професійному се-
редовищі та серед широкої громадськості бездоганну ре-
путацію надійної державницької, професійної та прогнозо-
ваної установи, – йдеться у привітанні. – Ми можемо пиша-
тися високим рівнем професіоналізму та самовідданим 
виконанням обов’язків усіма членами нашого єдиного ко-
лективу. Попереду – чимало нових завдань та цілей, яких 
ми обов’язково досягнемо, працюючи злагоджено з метою 
подальшої розбудови економіки України, зростання добро-
буту громадян та стабільності у майбутньому».

В академії відбулася низка заходів, присвячених цій 
важливій події. В актовій залі були проведені урочистості з 
нагородженням найкращих викладачів і співробітників 
академії пам’ятними медалями і почесними грамотами. У 
науковій бібліотеці було презентовано виставку «Розвиток 
банківської справи на Сумщині». Студенти вишу – учасники 
дискусійного клубу «Думка» – на базі другого гуртожитку 
провели «круглий стіл» на тему: «НБУ: ровесник України і 
флагман ї ї розвитку». Детальніше про цю та інші події, 
присвячені ювілею, ми розповімо в наступному номері.

Â³äêðèòòþ íàóêîâî-
ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ 
ïåðåäóâàëà âèñòàâêà ³ñòî-
ðè÷íèõ äîêóìåíò³â, ñâ³ò-
ëèí, ðå÷åé ï³ä íàçâîþ 
«Ðîçâèòîê áàíê³âñüêî¿ 
ñïðàâè íà Ñóìùèí³», 
ïðèóðî÷åíà äî 20-¿ ð³÷íè-
ö³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó 
Óêðà¿íè. Ñèëàìè íàóêî-
âî-äîñë³äíîãî öåíòðó àêà-
äåì³¿ çä³éñíþºòüñÿ äî-
ñòàòíüî àìá³òíèé ³ ´ðóí-
òîâíèé ïðîåêò ç îäíîé-
ìåííîþ íàçâîþ, â ðàìêàõ 
ÿêîãî âèêîíóºòüñÿ íàóêî-
âî-äîñë³äíà ðîáîòà, áóäå 
îïóáë³êîâàíî ìîíîãðà-
ô³þ, â³äêðèòà â³ðòóàëüíà 
ñòîð³íêà â ðàìêàõ îô³ö³é-
íîãî ñàéòà àêàäåì³¿ ç äî-
êóìåíòàìè, ôîòîãàëå-
ðåºþ, ïðîâîäÿòüñÿ âè-
ñòàâêè òà ïðåçåíòàö³¿ çà 
äàíîþ òåìîþ.

Íà âèñòàâö³, ïðåçåíòî-
âàí³é êàíäèäàòîì åêîíî-
ì³÷íèõ íàóê, äîöåíòîì, 
íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì 

íàóêîâî-äîñë³äíîãî öåí-
òðó àêàäåì³¿ Ñåðã³ºì Òè-
õåíêîì, áóëî ïðåäñòàâëå-
íî êàðòèíè äîðåâîëþö³é-
íèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ 
ì. Ñóìè, ïðèì³ùåííÿ 
ÿêèõ çáåðåãëèñÿ äî íàøî-
ãî ÷àñó, äîðåâîëþö³éíó 
êàðòó Ñóìñüêîãî ïîâ³òó ç 
òîïîãðàô³÷íèìè çîáðà-
æåííÿìè êðåäèòíèõ òîâà-
ðèñòâ,  òåìàòè÷í³ äîá³ð-
êè, ùî ³ëþñòðóþòü ðîçâè-
òîê áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè, 
ïåðåäàþòü àòìîñôåðó ô³-
íàíñîâèõ â³äíîñèí äîðå-
âîëþö³éíèõ Ñóì òà ³í-
øèõ ì³ñò îáëàñò³. Ó÷à-
ñíèêè êîíôåðåíö³¿, ãîñò³ 
çìîãëè îçíàéîìèòèñÿ ç³ 
ñâ³òëèíàìè òà á³îãðàô³ºþ 
áàíê³âñüêî¿ äèíàñò³¿ Ãðè-
ãîðüºâèõ, âçàºìèíàìè ç 
áàíêàìè äèðåêòîðà Îëåê-
ñàíäð³âñüêî¿ ã³ìíàç³ ¿ 
Ì. Ëàùåíêîâà, êðåäèò-
íîþ ñïðàâîþ ãðàôà Êàï-
í³ñòà, äîêóìåíòàìè áàí-
ê³â, ùî ïðàöþâàëè íà òå-

Öüîãî ðîêó ô³íàëüíèé 
åòàï V²² Âñåóêðà¿íñüêîãî 
òóðí³ðó þíèõ åêîíîì³ñò³â 
ïðîâîäèâñÿ ó ì. Ñóìè íà 
áàç³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè 
²-²²² ñòóïåí³â ¹ 10  ³ì. Î. Áóò-
êà òà Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè Íàö³î-
íàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. 
Ô³íàëüíà ãðà ñåðåä øêî-
ëÿð³â Óêðà¿íè â³äáóëàñÿ 
25 æîâòíÿ â àêòîâ³é çàë³ 

àêàäåì³¿. Â³äêðèâ îñòàí-
í³é ðàóíä ô³íàëüíî¿ ãðè 
ðåêòîð ÄÂÍÇ ÓÀÁÑ ÍÁÓ, 
ïðîôåñîð À.Î. ªï³ôàíîâ, 
ÿêèé ó ñâîºìó âèñòóï³ óðî-
÷èñòî ïðèâ³òàâ ïðèñóòí³õ 
òà çàçíà÷èâ, ùî òóðí³ð 
þíèõ åêîíîì³ñò³â íåâïèí-
íî ðîçâèâàºòüñÿ, ðîçøè-
ðþºòüñÿ ãåîãðàô³ÿ éîãî 
ó÷àñíèê³â, çá³ëüøóºòüñÿ 
ê³ëüê³ñòü êîìàíä, çðîñòàº 

ÍÀÓÊÀ 
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В академії відбулася ХІV науково-практична конферен-
ція «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи 
України», в якій взяли участь 195 учасників – провідних 
науковців та банківських працівників з усіх регіонів України, 
а також з Росії. Традиційно серед учасників форуму були 
висококваліфіковані працівники Національного банку 
України, наукових та аналітичних установ.

Учасники конференції обговорили багато актуальних 
питань, які стосуються сьогодення та перспектив на май-
бутнє вітчизняної банківської системи, провели зацікавлені 
наукові дискусії. Як завжди, конференція відзначилася 
плідною роботою та високим організаційним рівнем.

(Детальніша розповідь про конференцію – 
в наступному номері).

8 і 15 жовтня 2011 року в академії відбулося відкриття 
Школи юного економіста для учнів 11-х і 10-х класів сумсь-
ких загальноосвітніх шкіл. Метою започаткування Школи є 
популяризація економічних знань, виявлення школярів, 
схильних до економічного аналізу, допомога вчителям 
економіки середньої школи у проведенні занять.

До викладання будуть залучатися викладачі кафедри 
теоретичної і прикладної економіки, банківської справи, 
фінансів, міжнародної економіки, менеджменту. Допомага-
ють в організації та проведенні Школи учителі економіки 
міських загальноосвітніх шкіл. 

Учні матимуть можливість не тільки навчатися в Школі 
юного економіста, а й ближче познайомитися з академією, 
відвідувати наукову бібліотеку УАБС НБУ і, звичайно, сер-
йозніше визначитися зі своїм майбутнім.

 – Ми хочемо завтра отримати вмотивованих студентів, 
які здатні свідомо обрати економічну спеціальність, – гово-
рить декан факультету банківських технологій, одна з голов-
них організаторів Школи юного економіста Т.І. Гончарук.

19 жовтня 2011 року у великому конференц-залі Науко-
вої бібліотеки УАБС НБУ відбулася презентація колективної 
монографії «Страховий та перестраховий ринки в епоху 
глобалізації» під загальною редакцією д.е.н., професора 
О.В. Козьменко. 

Приємним є той факт, що членами творчого колективу 
виступили не лише доктори та кандидати економічних наук, 
такі, як: О.В. Козьменко, С.М. Козьменко, І.О. Школьник, Т.А. Ва-
сильєва, С.В. Лєонов, О.В. Кузьменко, А.О. Бойко, а й аспіран-
ти другого та третього курсів навчання – Л.С. Остапенко, 
К.В. Баг мет, О.М. Пахненко, В.В. Роєнко, С.О. Рубан, О.О. Рубан, 
О.В. Сер гієнко.

Ключовою ідеєю монографії є трансформація страхо-
вого ринку та створення нових форм його взаємодії з інши-
ми сегментами фінансового ринку в умовах посилення 
світових інтеграційних і конвергентних процесів.

Презентація була проведена жваво й дотепно. Хоча, 
звичайно, сама монографія – це напружена копітка праця 
як науковців-початківців, так і їхніх досвідчених наставників.

Під час презентації організаторами була проведена 
лотерея, що дозволила кільком присутнім отримати моног-
рафію в подарунок.

õîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîôå-
ñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî 
ñêëàäó, íàïðàâëåíî¿ íà 
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ï³äãî-
òîâêè ôàõ³âö³â, ³íòåãðàö³¿ 
óêðà¿íñüêî¿ âèùî¿ øêîëè 
â ì³æíàðîäíèé îñâ³òí³é 
ïðîñò³ð ³ ï³äâèùåííÿ ³ì³ä-
æó óêðà¿íñüêèõ âèø³â 
íà ñâ³òîâîìó ðèíêó ïðà-
ö³, à òàêîæ âèçíà÷åííÿ 
êðàùèõ ÂÍÇ Óêðà¿íè ó 
ñôåð³ âèùî¿ ïðîôåñ³éíî¿ 
(áàíê³âñüêî-ô³íàíñîâî¿) 
îñâ³òè.
Óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ íàãî-
ðîäæåííÿ ëàóðåàò³â êîí-
êóðñó â³äáóëàñÿ â Êðèø-
òàëåâîìó çàë³ ãîòåëüíî-
ãî êîìïëåêñó «Êè¿â». 
Íà óðî÷èñòîñòÿõ áóëè 
ïðèñóòí³ ïðåäñòàâíèêè 
óêðà¿íñüêèõ áàíê³â, ñòðà-
õîâèõ êîìïàí³é, áàíê³âñü-
êèõ àñîö³àö³é, ì³í³ñòåðñòâ 

³ â³äîìñòâ, àêðåäèòîâàíèõ 
â Óêðà¿í³ äèïëîìàòè÷íèõ 
ì³ñ³é, ï³äïðèºìö³, ä³ÿ÷³ 
ìèñòåöòâà, æóðíàë³ñòè. 
Äóæå ïðèºìíî, ùî ëàó-
ðåàòîì öüîãî ïðåñòèæíî-
ãî êîíêóðñó ñòàëà íàøà 
àêàäåì³ÿ, çäîáóâøè ïå-
ðåìîãó â íîì³íàö³¿ «Êðà-
ùèé âèùèé íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä çà ÿê³ñòþ ïåðå-
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â äëÿ 
áàíê³âñüêî-ô³íàíñîâî¿ 
ñôåðè â Óêðà¿í³». Ñë³ä 
çàçíà÷èòè, ùî òàêà íàãî-
ðîäà – ö³ëêîì çàñëóæåíà, 
îñê³ëüêè àêàäåì³ÿ äàâíî 
ñëàâèòüñÿ â Óêðà¿í³ íå 
ëèøå ÿê êóçíÿ ï³äãîòîâêè 
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ 
êàäð³â, à é ÿê çàêëàä, 
äå çä³éñíþºòüñÿ íà âèñî-
êîìó ð³âí³ ï³äâèùåííÿ 
êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â 
áàíê³âñüêî¿ ñôåðè.

ðåíàõ Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. 
Îñîáëèâèé íàñòð³é òà àó-
ðó ñòâîðþâàëè åêñïîíî-
âàí³ ñòàðîâèíí³ ðå÷³, ùî 
ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî 
â³äíîñÿòüñÿ äî áàíê³âñü-
êî¿ ñïðàâè. 

Îðãàí³çàòîðàì âèñòàâ-
êè âäàëîñÿ íå ò³ëüêè äî-

íåñòè äî â³äâ³äóâà÷³â 
³ñòîðè÷í³ ôàêòè é äîêó-
ìåíòè, àëå é ïåðåäàòè äóõ 
³ ñòèëü òîãî ÷àñó, ÿêèé 
ïàíóâàâ ó áàíê³âñüêèõ 
óñòàíîâàõ, ¿õ ñ³ì’ÿõ òà 
âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç êë³ºí-
òàìè.

ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè øêî-
ëÿð³â ç îñíîâ åêîíîì³êè. 

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî 
ó÷àñíèê³â òóðí³ðó çâåðíó-
ëàñü ³ ìåòîäèñò ²íñòèòóòó 
³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ 
çì³ñòó îñâ³òè Ì³í³ñòåðñòâà 
îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó Óêðà¿íè Î.Î. Ëèò-
âèíåíêî. Âîíà âèñëîâèëà 
âäÿ÷í³ñòü ðåêòîðó àêàäåì³¿ 
çà âèñîêèé ð³âåíü îðãàí³-
çàö³¿ òóðí³ðíèõ çìàãàíü, 
â³äçíà÷èëà ïðîôåñ³éí³ñòü 
âèêëàäà÷³â àêàäåì³¿, ÿê³ 
áðàëè ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ 
òóðí³ðó, òà íàãîðîäèëà ¿õ 
ãðàìîòàìè.

Ïðîôåñîðñüêî-âèêëà-
äàöüêèé ñêëàä àêàäåì³¿ íå 
ëèøå áóâ çàëó÷åíèé äî 
îö³íþâàííÿ çìàãàíü, àëå ³ 
âçÿâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ¿õ 
îðãàí³çàö³¿. Äëÿ ó÷àñíèê³â 
òóðí³ðó, ÷ëåí³â îðãêîì³òå-

òó òà ÷ëåí³â æóð³ áóëè îð-
ãàí³çîâàí³ åêñêóðñ³¿ òà 
êîíöåðòíà ïðîãðàìà, ï³ä-
ãîòîâëåíà âèíÿòêîâî çó-
ñèëëÿìè ñòóäåíò³â àêàäå-
ì³¿.

Þí³ åêîíîì³ñòè ç âåëè-
êèì ³íòåðåñîì îçíàéîìè-
ëèñÿ ç íàóêîâîþ á³áë³îòå-
êîþ, ñïåö³àë³çîâàíèì êà-
á³íåòîì ³ñòîð³¿ ñòàíîâëåí-
íÿ ³ ðîçâèòêó áàíê³âñüêî¿ 
ñèñòåìè íà Ñóìùèí³ òà 
³ñòîð³¿ ãðîøåé, íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüíèìè áàíêàìè 
(ãîëîâíèì îô³ñîì, îïåðà-
ö³éíèì ³ äèë³íãîâèì çàëà-
ìè), à òàêîæ ñïîðòèâíèì 
êîìïëåêñîì.

Îðãàí³çàö³éíèé êîì³-
òåò âèñëîâëîâèâ ùèðó 
âäÿ÷í³ñòü ïðàö³âíèêàì 
àêàäåì³¿ çà ï³äãîòîâêó òà 
ÿê³ñíå ïðîâåäåííÿ òóðí³ðó.
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Обласний прес-клуб відзначив 10-річний ювілей. Прес-
клубівців та його голову Аллу Федорину на ювілейних урочи-
стостях привітали представники обласної та міської влади, 
громадських організацій, журналісти, письменники, партнери, 
експерти.

Редакція газети «АкадеМіх» теж приєднується до цих чи-

сленних привітань, адже не лише головний редактор газети, а 
й студенти-юнкори люблять відвідувати засідання прес-клубу, 
спілкуватися з цікавими людьми, отримувати корисну інфор-
мацію, насолоджуватися затишною атмосферою.

Бажаємо нашому прес-клубу процвітання та щасливого 
довголіття!

«ЗІРКИ СЕРЕД НАС!»

МАС-МЕДІА

ÞÂ²ËÅÉ ÏÐÅÑ-ÊËÓÁÓ

PRYZMA
ÑÏÎÐÒ

ÁËÈÑÊÓ×² ÏÅÐÅÌÎÃÈ

Чемпіонат Сумської області 
з легкоатлетичного кросу

В урочищі «Баси» відбувся чемпіонат Сумської області з 
легкоатлетичного кросу, присвячений пам’яті заслуженого тре-
нера України та СРСР В.І. Полякова. Віктор Курочка (БС-01) зайняв 
І місце з бігу на дистанції 3000 м.

Міжнародний турнір з боксу

У м. Сімферополь відбувся І Міжнародний турнір з боксу на 
честь двічі Героя Радянського Союзу Амет-Хана Султана на приз 
Ялтинського міського голови О. В. Боярчука. Дмитро Шовкун 
(ЕК-92) став бронзовим призером у ваговій категорії 52 кг.

Відкритий чемпіонат м. Суми 
з техніки спортивного туризму

На базі відпочинку «Зелений гай» відбувся відкритий чем-
піонат м. Суми з техніки спортивного туризму в рамках XV ме-
моріалу пам’яті друзів. Бажання взяти участь виявив наш студент 
групи БС-81 Ігор Глядчишин, який був нагороджений дипломом 
і грамотою Федерації спортивного туризму Сумської області за 
І місце.

ІІІ обласні спортивні ігри 
з легкоатлетичного кросу

Команда академії зайняла друге місце у ІІІ обласних спортив-
них іграх серед вищих навчальних закладів ІІІ –ІV р.а. з легкоат-
летичного кросу. Студент групи БС-01 Віктор Курочка став пере-
можцем з бігу на дистанції 3 000 м.

Обласні змагання з шашок

Збірна команда академії взяла участь у змаганнях з шашок 
за програмою ІІІ обласних спортивних ігор серед вищих навчаль-
них закладів ІІІ-ІV р.а. та вийшла на другу сходинку п’єдесталу.

Спартакіада серед ВНЗ НБУ

Наприкінці жовтня в легкоатлетичному манежі академії 
відбулася Спартакіада серед вищих навчальних закладів Націо-
нального банку України з футзалу (юнаки, дівчата) та аеробіки. У 
змаганнях взяли участь: Черкаський інститут банківської справи, 
Харківський інститут банківської справи, Львівський інститут 
банківської справи Університету банківської справи Національ-
ного банку України, Севастопольський інститут банківської 
справи УАБС НБУ і, звичайно, господарі турніру – команда нашої 
академії. Протягом трьох днів точилася боротьба між збірними 
командами з футзалу цих вишів. У підсумку Кубок переможців 
Спартакіади серед ВНЗ НБУ не змінив своєї «прописки» і зали-
шився у збірної команди академії з футзалу.

Вперше в цьому році відбувся турнір з футзалу серед дівчат. 
Кубок переможців і золоті медалі спартакіади отримала також 
команда академії.

Дуже гарні виступи показали найчарівніші дівчата збірних 
команд з аеробіки, які  в заключній частині змагалися в різних 
номінаціях програми: степ-аеробіка, хіп-хоп, спортивна аеробіка. 
За підсумками змагань  дівчата були нагороджені грамотами та 
медалями.  

Необхідно відзначити, що Спартакіада відбулася на дуже 
високому рівні, усі переможці та учасники змагань були нагород-
жені призами і подарунками. 

Академіада з легкої атлетики

У легкоатлетичному манежі пройшла академіада з легкої 
атлетики. До програми змагань входило 8 видів серед юнаків та 
дівчат, а саме: 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, стрибки в довжину, 
стрибки у висоту, штовхання ядра, естафета 4х200м. Бажання 
взяти участь виявило понад 200 юнаків та дівчат.

Перші місця в забігах серед юнаків вибороли: Олександр 
Шкапа (МЕК-72) – на дистанції 60 м, Євген Мовчан (БС-02) – на 
дистанції 200 м, Віталій Тимошенко (ОА-11) – на дистанції 400 м, 
Віктор Курочка (БС-01) – на дистанції 800 м.

У дівчат золотими медалями були нагороджені: Вікторія 
Паливода (МФ-11) – на дистанції 60 м, Ірина Певнєва – на дистан-
ції 200 м, Ярина Приходько (Ф-93) – на дистанції 400 м, Анна 
Якубанець (ОА-82) – на дистанції 800 м.

У стрибках у висоту серед юнаків І місце зайняв Віктор 
Бардаков (ЕК-92), ІІ місце – Олександр Максименко (БС-91), на ІІІ 
місці – Владислав Сидорук. Серед дівчат у трійку лідерів увійшли 
Анна Остапенко (БС-82) – І місце, Марія Росіна (Ф-03) – ІІ місце, 
Аліна Павлюченко (БС-83) – ІІІ місце.

У наступному виді серед дівчат зі штовхання ядра перемож-
цем стала Яна Юрченко (Ф-82), срібним призером – Людмила 
Струк (БС-93), бронзовим призером – Світлана Якименко (ОА-
82). Кращий результат серед юнаків зі штовхання ядра показав 
Борис Коренєв (МЕ-91), друге місце посів Дмитро Кравченко 
(БС-92), третє місце завоював Костянтин Скачков (БС-81).

Із 18 заявлених юнаків зі стрибків у довжину першим вийшов 
Ярослав Хомутенко (МЕ-91), другим став Віктор Курочка (БС-01), 
третє місце посів Віктор Бардаков (ЕК-92). У стрибках у довжину 
серед дівчат переможцем стала Людмила Струк (БС-93), друге 
місце посіла Дар’я Волошина (МЕ-02), третє місце зайняла Євгенія 
Рожко (ОА-02).

Перемогу в естафеті 4х200 м серед юнаків святкувала коман-
да групи ОА-81, 83 (Владислав Кияшко, Володимир Молкін, Ігор 
Наумчик, Андрій Юдицький),  другий час у цьому виді змагань 
показала команда групи П-11, 12 (Олександр Лиман, Богдан 
Крищук, Максим Бабіч, Павло Нищита), третій результат – у ко-
манди групи П-92 (Олександр Різник, В’ячеслав Потапенко, Ва-
лерій Козирка, Кирило Бабічев). 

В естафеті 4х200 м серед дівчат переможцем стала група 
М-01; 02 (Альона Ковалінська, Дар’я Волошина, Євгенія Боднарук, 
Олександра Хмелик), друге командне місце – у групи ОА-81, 82 
(Альона Карпенко, Маргарита Іванова, Оксана Косогуб, Світлана 
Фонатліна), бронзовим призером змагань стала команда групи 
П-01 (Євгенія Ткаченко, Людмила Гарбуз, Дар’я Дудка, Яна Замула).

ÃÀÇÅÒÀ 
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«ÕÎ×ÅØ ÇÌ²ÍÈÒÈ ÑÂ²Ò – 
ÐÎÇÏÎ×ÍÈ ²Ç ÑÅÁÅ!»

Îëåêñàíäð Öèíäðåíêî: 

(Ïðîäîâæåííÿ. Ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð.)

 – Ñàøî, íàñê³ëü-
êè ìåí³ â³äîìî, òè 
çàðàç îäèí ³ç íàéïî-
ïóëÿðí³øèõ ìîëîä³æ-
íèõ ë³äåð³â ó íàøîìó 
ì³ñò³. Ðîçêàæè, áóäü 
ëàñêà, ç ÷îãî âñå ðîç-
ïî÷èíàëîñÿ?

 – Ùå çà øê³ëüíîþ 
ïàðòîþ ÿ çàõîïëþâàâñÿ 
ÊÂÍîì, ìî¿ìè êóìèðàìè 
áóëè íàéâ³äîì³ø³ ÊÂÍ-
ùèêè, ³ ÿ ìð³ÿâ, ùî êî-
ëèñü òåæ áóäó ãðàòè ó 
ÊÂÍ. Îäíîãî ðàçó ÿ ïðî-
ãóëþâàâñÿ ñêâåðîì ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ ³ çóñòð³â ö³êàâèõ ³ 
âåñåëèõ ëþäåé – àêòîð³â 
ò å àòðó  ³ ìïðîâ ³ çàö ³ ¿ 
«ÑÒÈÌÓË» íà ÷îë³ ç 
Îëåêñàíäðîì Áîíäàðåí-
êîì. Ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî 
«ÑÒÈÌÓË» – öå ì³ñöå, 
äå çáèðàþòüñÿ àáñîëþòíî 
ð³çí³ ëþäè, ³ ¿ì íàäàºòüñÿ 
ìîæëèâ³ñòü ñàìîâèðàæåí-
íÿ. Ãîëîâíèì «êîçèðåì» 
òåàòðó º êðåàòèâí³ñòü ³ 
îðèã³íàëüí³ñòü. Ñàìå òî-
ä³, ùå ó øê³ëüí³ ðîêè, ó 
ìåíå ç’ÿâèëàñÿ ðåàëüíà 
ìîæëèâ³ñòü ç³áðàòè êî-
ìàíäó ÊÂÍ ³ ïî÷àòè âè-
ñòóïàòè. Ïðîòå êîìàíäà â 
íàñ áóëà, ì’ÿêî êàæó÷è, 
äàëåêà â³ä ïðîôåñ³éíèõ. 
Äèâèòèñÿ âèñòóïè êàâå-
åíùèê³â – öå îäíå, à ïè-
ñàòè æàðòè ñàìèì – çîâ-
ñ³ì ³íøå, ³ íàñïðàâä³ íå 
òàê ëåãêî, ÿê çäàºòüñÿ íà 
ïåðøèé ïîãëÿä… Çãîäîì 
áóëà ó÷àñòü ó ñòóäåíòñü-
êîìó ÊÂÍ³, à ïîò³ì ìåí³ 
çàõîò³ëîñÿ ñïðîáóâàòè 
ñâî¿ ñèëè ùå â ÷îìóñü íî-
âîìó. ß âñå ùå íå ïðîïó-
ñêàþ æîäíî¿ ãðè, âáîë³-
âàþ çà ³íøèõ, àëå ñàì 
îñîáèñòî ïðàêòè÷íî íå 
âèñòóïàþ, ïðîòå âçÿâ ï³ä 
ñâîº êðèëî êîìàíäó ÊÂÍ 
øêîëè ¹ 27. Äóæå âåñåë³ 
é ö³êàâ³ õëîïö³ òà ä³â÷à-
òà, çàðàç ç íèìè ãîòóºìî-
ñÿ äî Êóáêà ðåêòîðà Ñóì-
ÄÓ.

 – ß ÷óëà, ùî òè 
áóâ îäíèì ³ç íàéìî-
ëîäøèõ ñòóäåíòñü-
êèõ ë³äåð³â...

 – Òàê, íà ïåðøîìó æ 
êóðñ³ ÿ ïîòðàïèâ äî ñòóä-
êîìó. ² ìåíå, ïåðøîêóð-
ñíèêà, îáðàëè ãîëîâîþ 
ôàêóëüòåòó, ìåí³ âèÿâèëè 
âåëè÷åçíó  äîâ³ðó… Äëÿ 
ñàìîâðÿäóâàííÿ äóæå 
âàæëèâî ñôîðìóâàòè 
äðóæíó, ö³ëåñïðÿìîâàíó 
êîìàíäó îäíîäóìö³â. Òà-
êà êîìàíäà áóëà, àëå, íà 
æàëü, ðîçïàëàñÿ. ²íîä³ ÿ 
çãàäóþ, ÿê ðàçîì ³ç Ñà-
øåþ Ðèáàê, Þëåþ Ðàò-

í³êîâîþ ³ Äàøåþ Ãîí÷à-
ðóê îðãàí³çîâóâàëè ð³çí³ 
ïðîåêòè. Àëå, ÿê êàæóòü, 
âñå ùî íå òðàïëÿºòüñÿ – íà 
êðàùå, òîìó ÿ ïî÷àâ øó-
êàòè íîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ 
ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ïëàí³â: 
âèð³øèâ ñïðîáóâàòè ñåáå â 
ãðîìàäñüê³é ðîáîò³ òà 
òðåí³íãîâ³é ä³ÿëüíîñò³. Äî 
ðå÷³, íåùîäàâíî ïðîéøîâ 
«Øêîëó äëÿ òðåíåð³â» â³ä 
Áþðî ïîë³òè÷íèõ äîñë³ä-
æåíü ³ îòðèìàâ ñåðòèô³êàò 
òðåíåðà ç îñîáèñòîãî òà êî-
ìàíäíîãî ë³äåðñòâà.

 – ×è º ñåðåä ãðî-
ìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â òà 
àêòèâ³ñò³â ëþäèíà, 
íà ÿêó á òè îñîáèñòî 
õîò³â áóòè ñõîæèì?

 – Çâ³ñíî, º. Öå  – àê-
òîð Ïåòðî Ìàìîíîâ, ðå-
æèñåð òà ñöåíàðèñò ²âàí 
Îõëîáèñò³í – ëþäè ç âå-
ëèêî¿ ë³òåðè. ß äèâóþñÿ, 
ÿê öèì ëþäÿì âäàºòüñÿ 
òàê áàãàòî âñüîãî âñòèãà-
òè ³ äîñÿãàòè óñï³õó.

 – ßê³ â òåáå ïëà-
íè íà ìàéáóòíº? ×èì 
íàäàë³ áóäåø çàéìà-
òèñÿ?

 – ßêùî áðàòè êîðîò-
êîñòðîêîâèé ïåð³îä – çáè-
ðàþñÿ ïðîâîäèòè 7-é ñå-
çîí "Ê³íîÊëþáó" – ùîíå-
ä³ë³ çáèðàòè àêòèâíó ìî-
ëîäü äëÿ ïåðåãëÿäó 
ö³êàâèõ ³ ïîâ÷àëüíèõ 
ô³ëüì³â ³ ïðîñòî ïðèºì-
íîãî ñï³ëêóâàííÿ. Íàðå-
øò³ âçÿâñÿ çà âèâ÷åííÿ 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè, áî öå 
ïîòð³áíî äëÿ ðåàë³çàö³¿ 
ìî¿õ ìàéáóòí³õ ïëàí³â. À 
âçàãàë³ ìîÿ ìð³ÿ – çíÿòè 
ñâ³é õóäîæí³é ô³ëüì… 
Çàðàç ñàìå ïî÷àâ ö³êàâè-
òèñÿ íàïèñàííÿì ê³íîñöå-

íàð³¿â, ïëàíóþ âò³ëèòè â 
æèòòÿ ñâîþ çàäóìêó õî÷à 
á íà ïàïåð³…

 – Ñêàæè, áóäü ëà-
ñêà, ÿê³ ðèñè õàðàê-
òåðó òè íàéá³ëüøå 
ö³íóºø â ³íøèõ?

 – ß ââàæàþ, ùî 
çàâæäè ïîòð³áíî áóòè ùè-
ðèì, áóäü ç êèì ³ â áóäü-
ÿê³é ñèòóàö³¿. Êðàùå 
çàâæäè áóòè ñàìèì ñî-
áîþ, àäæå, âèäàþ÷è ñåáå 
çà ³íøîãî, ðèçèêóºø 
âòðàòèòè âëàñíó ³íäèâ³-
äóàëüí³ñòü ³ äîâ³ðó ëþ-
äåé. À äîâ³ðà – öå íàé-
âàæëèâ³øå, ùî ìîæå áóòè 
ó ñòîñóíêàõ ì³æ ëþäüìè.

 – Ùî ìîæåø ïî-
ðàäèòè ÷èòà÷àì ãà-
çåòè "Àêàäåì³êñ"?

 – Ïî-ïåðøå, æèòòÿ 
òðåáà ñïðèéìàòè òàêèì, 
ÿê âîíî º. Ó æîäíîìó âè-
ïàäêó í³êîëè íå ìîæíà 
îïóñêàòè ðóêè, ðîç÷àðî-
âóâàòèñÿ àáî ñóìóâàòè. 
Âèõ³ä º ç êîæíî¿ ñèòóà-
ö³¿, ³ ëþäèíà â³ä ïðèðîäè 
ìîæå äîñÿãíóòè áàãàòî 
÷îãî. Óâåñü ñâ³ò ó íàøèõ 
ðóêàõ, ³ ÿêùî çàõî÷åø éî-
ãî çì³íèòè – ðîçïî÷íè ç 

ñåáå! Ïî-äðóãå, âàæêî îò-
ðèìàòè âñå ³ îäðàçó. ßê 
ãîâîðèâ Àíòóàí äå Ñåíò-
Åêçþïåð³, òðåáà â÷èòèñÿ 
ìèñòåöòâó ìàëåíüêèõ 
êðîê³â, òîáòî ïîñòóïîâî ³ 
âïåâíåíî ïðÿìóâàòè äî 
ñâîº¿ ìåòè, òîìó ùî ³íîä³ 
øëÿõ ñòàº âàæëèâ³øèì çà 
ìåòó. ² íàîñòàíîê õî÷ó 
ïîä³ëèòèñÿ îäí³ºþ ïðè-
ò÷åþ. ßêîñü Êîíôóö³ÿ 
ðàçîì ³ç éîãî ó÷íÿìè âèã-
íàëè ç ¿õíüîãî ð³äíîãî 
ì³ñòà. ² ¿ì äîâåëîñÿ  áëó-
êàòè â ïîøóêàõ ¿æ³ òà 
æèòëà. Îäíîãî ðàçó îäèí 
³ç ó÷í³â Êîíôóö³ÿ çàïè-
òàâ éîãî: «Ó÷èòåëþ, ìè 
íåñåìî ó öåé ñâ³ò ñò³ëüêè 
äîáðà, ëþáîâ³ òà ïðàâäè. 
×îìó æ ìè âèìóøåí³ 
ñòðàæäàòè?" Íà ùî Êîí-
ôóö³é â³äïîâ³â: «Áà÷èø 
ñîñíó? ̄ ¿ ñò³éê³ñòü ïîì³ò-
íà ëèøå âçèìêó». Òîìó 
áàæàþ âñ³ì ëþäÿì çàëè-
øàòèñÿ ñò³éêîþ ñîñíîþ, 
íåçâàæàþ÷è í³ íà ÿê³ ìî-
ðîçè.

Áåñ³äó ïðîâåëà
ßíà ÂÀÊÓËÅÍÊÎ,

ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-01

Однокурсники про Олександра Циндренка:

«Ñàøà –  íå ëèøå íàéàêòèâí³øèé ñòóäåíò íàøîãî 
êóðñó, à é ïðîñòî äîáðà òà ïðèºìíà ëþäèíà».

Àíàñòàñ³ÿ ÑÀÂÎ×Ê²ÍÀ

«Íå õî÷ó çäàâàòèñÿ áàíàëüíîþ, àëå Ñàøà ñïðàâä³ äó-
æå ïðèâ³òíèé, íàäçâè÷àéíî ïðàöåëþáíèé ³ ñòàðàííèé».

Íàä³ÿ ÑÀÂÎÑÒßÍ

«Ïðî Ñàøêà ìîæíà áàãàòî ÷îãî ñêàçàòè: â³äêðè-
òèé, êîìóí³êàáåëüíèé,  êîìïàí³éñüêèé, ïîçèòèâíèé,  
åíåðã³éíèé, ³í³ö³àòèâíèé,  ³äåéíèé, àêòèâíèé… – 
óñüî ãî é íå ïåðåðàõóºø!»

Îëåêñàíäðà ÔÐÎËÊÎÂÀ
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ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ

У науковій бібліотеці академії відбулася ІІ Міжнародна 
конференція «Нові виміри духовності на початку ХХІ століт-
тя». Cлід зазначити, що основна спрямованість форуму – 
світоглядні проблеми, які переломлюються через призму 
філософії, релігії, культури та інших галузей духовного 
життя. Це вже друга конференція під такою назвою, яка 
проводиться в стінах нашого закладу. Причому спочатку 
вона планувалася як Всеукраїнська, але потім набула стату-
су Міжнародної через відповідну заявленість її учасників, 
які представляли не тільки наукові й освітні заклади України, 
але й Росії (Бєлгород, Новосибірськ), Польщі (Зелена Гура), 
Швеції (Упсала), Іспанії (Барселона).

Відкрила конференцію проректор Ярова А.Г., яка при-
вітала гостей з цією важливою науковою подією, поділила-
ся інформацією про останні наукові досягнення академії і 
побажала учасникам конференції активної й плідної робо-
ти. З великою зацікавленістю були заслухані доповіді 
представників УАБС НБУ та інших вищих навчальних закладів 
– професора Мозгового І. П., спільна доповідь професора 
Іституту філософії Зенегурського університету (Польща) 
Стефана Констанчака і доцента з Сум Жука М. В., доцентів 
Панасюка В. Ю., Зякун А. І., Енської О. Ю., Початка С. В., 
Проценка М. Г., Трояна В. Г., Зуєва С. П., Кукси В. О., Васюріної А. О., 
Кулішенко Л. А., представників релігійних конфесій Пальчи-
ка А. О., Коберника О. П. та ін.

Матеріали конференції будуть надруковані в збірнику 
«Світогляд – Філософія – Релігія», який зареєстрований 
Міністерством юстиції України як академічне видання, що 
має стати фаховим.

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

На базі гуртожитку № 2 відбулося чергове засідання 
дискусійного клубу «Думка» за темою: «Європейський чи 
Митний союз: стратегічний вибір України». Участь в обго-
воренні взяли студенти різних курсів. Акцент ставився на 
більш позитивні переваги, здобутки для кожного українця 
і особливо студентів у майбутньому. У ході дискусії вислов-
лювалися неординарні думки, наводилися продуктивні 
аргументи, ставилися цікаві питання. Усі присутні досить 
уважно вислуховували кожну позицію, а результатом стала 
повна згода в питанні європейської інтеграції нашої держа-
ви. Розмова також охоплювала поточні реформи уряду та 
їх наслідки для студентів, розмір стипендій, скасування 
рейтингу, проблеми та способи їх вирішення. Студенти 
старших курсів поділилися враженнями та досвідом з мо-
лодшими. 

Від імені організаторів щиро дякуємо активним студен-
там! Дискусійний клуб проводить періодичні зустрічі за 
різними темами і запрошує бажаючих приєднуватися до 
обговорень, а також пропонувати ідеї, які турбують кожно-
го. Будемо раді вас чути і бачити!

²âàí ÌÀÍÆÓËÀ,
êåð³âíèê äèñêóñ³éíîãî êëóáó «Äóìêà»

Студенти академії – учасники літературного клубу «Хви-
лями слова» – виступили з ініціативою (а керівництво вишу 
їх підтримало) – видати літературну збірку. Нагадаємо, що 
перша літературна збірка студентів «Коли приходить 
натхнення…» була опублікована 5 років тому.

До участі запрошуються: студенти, викладачі, співро-
бітники ДВНЗ УАБС НБУ.

Вимоги до матеріалів: поезія (до 4 000 зн.), проза (до 
7 000 зн.) українською або російською мовами; текстовий 
редактор – Word-2003.

Термін подання: до 11.12.2011 включно.
Матеріали відправляти на е-mail: litzbirka@yandex.ua
За детальною інформацією звертатися: Тетяна Старцева 

(тел.: 066 834 77 34; е-mail: starcevatatya@yandex.ru).

Шановний Анатолію Олександровичу!
Щиро дякуємо за підтримку та співпрацю в проведенні 

в м. Суми Тижня взаєморозуміння. Завдяки Вашій активній 
участі та розумінню протягом грудня минулого року було 
проведено 7 крупномасштабних акцій зі збирання коштів 
на соціальні потреби обездолених дітей із важкою формою 
інвалідності. Тільки завдяки Вашим зусиллям та активності 
Ваших співробітників стали можливими прояв талантів і 
чеснот багатьох людей нашого міста – різних за віком, 
статтю, соціальним становищем, віросповіданням.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю протягом 
поточного навчального року, а саме: у проведенні Тижня 
толерантності, організації Молодіжного дебатного клубу, 
участі волонтерської організації Вашої академії у проектах 
за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США 
(«Школа соціального оптимізму») та за підтримки Посоль-
ства Канади («Родинне коло»).

Втілення в життя цих проектів допоможе активізувати 
громадську думку щодо толерантного ставлення в молодіж-
ному середовищі, покращити роботу різноманітних соціаль-
них центрів і служб, консолідувати роботу державних служб 
із громадськістю.

Êåð³âíèê Ñóìñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ñ³ìåéíèõ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â

«Êàëèíîâå ãðîíî»
Í. Â. ×ÅÐÍßÂÑÜÊÀ

ÍÎÂ² ÂÈÌ²ÐÈ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ²

«ÄÓÌÊÀ» 
ÏÐÎ ÑÒÐÀÒÅÃ²Þ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

×ÅÊÀªÌÎ ÍÀ ÒÂÎÐÈ 
ÄÎ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÎ¯ ÇÁ²ÐÊÈ!

ÏÎÄßÊÀ Â²Ä 
«ÊÀËÈÍÎÂÎÃÎ ÃÐÎÍÀ»

Íàðîäèâñÿ ³ âèð³ñ Ðî-
ìàí ó ì. Ñâ³òëîâîäñüê, ùî 
íà Ê³ðîâîãðàäùèí³. Ç äè-
òèíñòâà çàõîïëþâàâñÿ ÷è-
òàííÿì ôåíòåç³, ìàëþ-
âàííÿì îë³âöåì ³ ìàòåìà-
òèêîþ, ëþáîâ äî ÷îãî 
çáåð³ã ³ äîñ³. Îêð³ì öüî-
ãî, ó øêîë³ õëîïåöü ïî-
ãëèáëåíî âèâ÷àâ àíãë³éñü-
êó ìîâó, íåîäíîðàçîâî 
áðàâ ó÷àñòü â îáëàñíèõ 
îë³ìï³àäàõ ç á³îëîã³¿, ãå-
îãðàô³ ¿, ìàòåìàòèêè, 
õ³ì³¿. Â³í äóæå ëþáèòü 
òâàðèí. Ó äèòèíñòâ³, ÿê ³ 
êîæåí ïðîãðàì³ñò, ìàâ êî-
òà (êîòå) íà ³ì’ÿ Ñåìåí 
Ñåìåíîâè÷, êîòðîãî äî-
ãëÿäàâ ³ «âèõîâóâàâ». 

Ï ³ñëÿ çàê ³í÷åííÿ 
øêîëè Ðîìàí õîò³â âñòó-
ïàòè äî Êè¿âñüêîãî ïîë³-
òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, àëå 
îäèí çíàéîìèé ðîçïîâ³â 
éîãî ìàì³ ïðî íàøó àêà-
äåì³þ. ßê ðåçóëüòàò – â³í 
íàâ³òü íå ñòàâ ïîäàâàòè 
äîêóìåíòè â æîäåí íà-
â÷àëüíèé çàêëàä, êð³ì 
àêàäåì³¿. 

Ç ïåðøîãî êóðñó íàâ ÷à-
ííÿ ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-82 
Ðîìàí Áîðîâñüêèé âèÿ-
âèâ ìàòåìàòè÷íèé òàëàíò 
³ ïî÷àâ ïðåäñòàâëÿòè àêà-
äåì³þ íà îë³ìï³àäàõ ç ìà-
òåìàòèêè ñåðåä âèø³â. Íà 
ïåðøèõ ä âîõ  Â ñ åó-

êðà¿íñüêèõ ñòóäåíòñüêèõ 
îë³ìï³àäàõ ç ìàòåìàòèêè 
ñåðåä ñòóäåíò³â âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
Óêðà¿íè, êð³ì êëàñè÷íèõ 
óí³âåðñèòåò³â ³ ô³çèêî-
òåõí³÷íèõ ÂÍÇ, â³í çàé-
ìàâ äðóã³ ì³ñöÿ (ïåðø³ 
òîä³ âèáîðþâàâ íàø â÷î-
ðàøí³é ñòóäåíò Îëåêñ³é 
Êà÷àºâ). À â òðàâí³ öüîãî 
ðîêó Ðîìàí Áîðîâñüêèé 
ã³äíî ïðîäîâæèâ ïåðå-
ìîæí³ òðàäèö³¿ àêàäåì³¿, 
ïîñ³âøè ² ì³ñöå ç 67 ìîæ-
ëèâèõ ó êàòåãîð³¿ Ñ, à òà-
êîæ ² ì³ñöå ç 25 ìîæëè-
âèõ ó ãðóï³ òîðãîâåëüíî-
åêîíîì³÷íèõ òà ô³íàíñî-
âèõ âèø³â. Ð. Áîðîâñüêèé 
íàãîðîäæåíèé ãðàìîòàìè 
òà êóáêîì ïåðåìîæöÿ 
îë³ìï³àäè. Çà âèäàòí³ 
óñï³õè â íàâ÷àíí³ òà íàó-
êîâ³é ðîáîò³ ñòóäåíò â³ä-
çíà÷åíèé ñòèïåíä³ºþ Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿-
íè.

 – Ðîìàí – ìàòåìàòèê 
â³ä Áîãà. Éîìó ïðèòàìàí-
í³ ãðàíè÷íà òî÷í³ñòü ³ 
àêóðàòí³ñòü ó áóäü-ÿêèõ 
ä³ÿõ, íàäì³ðíà ñõèëü-
í³ñòü äî äîòðèìàííÿ ôîð-
ìàëüíèõ âèìîã ³ ïðàâèë. 
Ïðèºìíî ïðàöþâàòè ç òà-
êèì ñòóäåíòîì, – ãîâî-
ðèòü äîöåíò êàôåäðè âè-
ùî¿ ìàòåìàòèêè òà ³íôîð-

Ãàðíîþ òðàäèö³ºþ â àêàäåì³¿ 
ñòàëè ìàíäð³âêè âèçíà÷íèìè ì³ñ-
öÿìè Óêðà¿íè. Çàâäÿêè ñòàðàííÿì 
ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó ãåîãðàô³ÿ 
ïîäîðîæåé ðîçøèðþºòüñÿ, ³ ö³º¿ 
îñåí³ ìè ïîáóâàëè íà ï³âíî÷³ – ó 
ñëàâíîìó ì³ñòå÷êó Áàòóðèí³, ÿêå 
ùå íàçèâàþòü ñòîëèöåþ ï’ÿòè 
ãåòüìàí³â.

Áàòóðèíó ÿê ì³ñòó – 900 ðîê³â, 
çà äàíèìè àðõåîëîã³÷íèõ äîêóìåí-
ò³â çàñíîâàíèé â³í áóâ ó Õ²–Õ²² ñò. 
Áàãàòî ëèõà ³ ñòðàæäàíü çàçíàëî 
öå ì³ñòå÷êî â ðîêè Ï³âí³÷íî¿ â³éíè 
(çà ãåòüìàíñòâà ²âàíà Ìàçåïè), ³ 
çðåøòîþ, çà íàêàçîì Ïåòðà ² áóëî 
çðóéíîâàíî äîùåíòó. Äî 300-ð³÷÷ÿ 
Áàòóðèíñüêî¿ òðàãåä³¿ áóëà â³äíîâ-
ëåíà Öèòàäåëü äåðåâ’ÿíî¿ ôîðòåö³, 
â ÿê³é áóëà ðåçèäåíö³ÿ ²âàíà Ìà-
çåïè, ùî çà ðîçì³ðàìè ³ âèãëÿäîì 
â³äïîâ³äàº îðèã³íàëó. 

Ëèøå ÷åðåç 40 ðîê³â Ê. Ðîçó-
ìîâñüêèé îòðèìàâ äîçâ³ë â³ä ªëè-
çàâåòè ïåðåíåñòè ãåòüìàíñüêó ðå-
çèäåíö³þ ç Ãëóõîâà äî Áàòóðèíà. 
Àëå 1764 ðîêó çà íàêàçîì ³ìïåðà-
òðèö³ Êàòåðèíè ²² áóëî ñêàñîâàíî 
ãåòüìàíñòâî ³ ì³ñòî âòðàòèëî ñòàòóñ 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî öåíòðó Óêðà¿íè. 
Ñàìå â Áàòóðèí³ ïåðåãîðíóëàñü 
îñòàííÿ ñòîð³íêà Ãåòüìàíùèíè – 
Êèðèëà Ðîçóìîâñüêîãî ïðèìóñèëè 
ñêëàñòè áóëàâó. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó 
ïàëàö îñòàííüîãî ãåòüìàíà Óêðà¿-
íè áóëî â³äðåñòàâðîâàíî, ³ çàðàç 
â³í âðàæàº â³äâ³äóâà÷³â áàãàòèì 
óáðàíñòâîì ³ âèøóêàíèì ñòèëåì, à 

«ÒÎÁ² ÌÀª ÏÎÄÎÁÀÒÈÑß 
ÒÅ, ÙÎ ÕÎ×ÅØ ÐÎÁÈÒÈ 
ÓÑÏ²ØÍÎ»

ÃÅÒÜÌÀÍÑÜÊÀ ÑÒÎËÈÖß 

Ðîìàí Áîðîâñüêèé:

ìàòèêè Â.Ì. Äîëã³õ, 
ÿêèé íåîäíîðàçîâî ãî-
òóâàâ ñòóäåíòà äî îë³ì-
ï³àäè. 

Ïðîòå íå ëèøå ìàòå-
ìàòèêà ïðèâàáëþº õëîï-
öÿ. Îñòàíí³ì ÷àñîì â³í 
çàéìàºòüñÿ ãðîþ íà ã³òàð³. 
Òàêîæ ëþáèòü ñëóõàòè 
ìóçèêó òà çàõîïëþºòüñÿ 
«Ôîðìóëîþ-1». Ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ àêàäåì³¿ Ðîìàí 
ïëàíóº çàéìàòèñÿ íàóêî-
âîþ òà âèêëàäàöüêîþ 

ä³ÿëüí³ñòþ.
ßê áà÷èìî, Ðîìàí – 

ö³êàâà, áàãàòîãðàííà îñî-
áèñò³ñòü. Òàê³ ñòóäåíòè – 
ãîðä³ñòü àêàäåì³¿, ìàé-
áóòíº êðà¿íè. Ñüîãîäí³ 
â³í íà ïàðàõ âèâ÷àº 
³ñòîð³þ íàóêîâî-òåõí³÷íî-
ãî ïðîãðåñó ëþäñòâà, à 
çàâòðà ñàì áóäå éîãî òâî-
ðèòè â íàóêîâî-äîñë³äíè-
öüêîìó öåíòð³. 

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

÷óäîâèé ïàðê íàâêîëî, äå ³ â æîâòí³ 
ùå êâ³òíóòü 1 000 òðîÿíä, ïðèâà-
áëþº êîðîë³âñüêîþ âåëè÷í³ñòþ.

ªäèíîþ ñïîðóäîþ, ùî çáåðåãëà-
ñÿ â Áàòóðèí³ ç ÷àñ³â Ìàçåïè, º 
áóäèíîê ãåíåðàëüíîãî ñóäó, ÿêèé 
íà ïî÷àòêó XVIII ñòîë³òòÿ íàëåæàâ 
Âàñèëþ Êî÷óáåþ. Ç íèì ïîâ’ÿçàíà 
òðàã³÷íà ³ñòîð³ÿ êîõàííÿ ñòàðîãî 
ãåòüìàíà Ìàçåïè òà äîíüêè Êî÷ó-
áåÿ, Ìàçåïèíî¿ õðåùåíèö³, Ìîòð³. 
Çàðàç ó áóäèíêó Êî÷óáåÿ ðîçòàøî-
âàíî êðàºçíàâ÷èé ìóçåé. Ó éîãî 
ï³äâàëàõ ³ äîíèí³ çáåðåãëèñÿ êàìå-
ðè ä³çíàííÿ ç ëàíöþãàìè é âñ³ëÿ-
êèìè ïðèëàäàìè äëÿ êàòóâàííÿ. 
Âîñêîâ³ ô³ãóðè áðàíöÿ òà ïèñàð÷ó-
êà âèêîíàí³ íàñò³ëüêè äîñêîíàëî, 

ùî ñòàº òðîõè ìîòîðîøíî â³ä ¿õí³õ 
ïîãëÿä³â. Íàâêîëî áóäèíêó ðîç-
ì³ùóºòüñÿ ñòàðîâèííèé ïàðê ïëî-
ùåþ ìàéæå 9 ãåêòàð³â. Òàêîæ òóò 
º ïàì’ÿòíèê áäæîëÿðó Ïåòðó Ïðî-
êîïîâè÷ó – âèíàõ³äíèêó ðàìêîâî-
ãî âóëèêà, ÿêèé æèâ íåïîäàë³ê â³ä 
Áàòóðèíà, â ñåë³ Ïàëü÷èêè.

Ïðî ³ñòîðè÷í³ ïàì’ÿòêè öüîãî 
÷óäîâîãî ì³ñòà ìîæíà ðîçïîâ³äàòè 
äóæå äîâãî, àäæå º òàì ùå é àðõå-
îëîã³÷íèé ìóçåé, ³ öåðêâà Âîñ-
êðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî, ³ ïàì’ÿòíèê 
ï’ÿòè ãåòüìàíàì, àëå, çâè÷àéíî æ, 
êðàùå âñå ïîáà÷èòè íà âëàñí³ î÷³.

²ðèíà ÊÐÓÃËßÊ,
ïðîâ³äíèé ðåäàêòîð

³íôîðìàö³éíî-âèäàâíè÷îãî â³ää³ëó
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Ë²ÐÈÊÀ

Ö²ÊÀÂÈÉ ÄÎÑÂ²Ä

ÇÍÀÉÎÌÒÅÑß: ÏÅÐØÎÊÓÐÑÍÈÊÈ

Âàäèì Êðèùåíêî
Çíàéäåòüñÿ íà óñå ïðè÷èíà,
Äëÿ òèøèíè ³ äëÿ ãðîçè.
Òà äèâèòüñÿ ñèíîê î÷èìà,
À â íèõ äâ³ êðàïåëüêè ñëüîçè.
² êð³çü îáðàçè ³ ðîçëóêè
Ïå÷àëü ä³òåé çíîâ íàñ ïå÷å.
¯ì òðåáà ìàòåðèíñüê³ ðóêè,
¯ì òðåáà áàòüê³âñüêå ïëå÷å.

Ïðèñï³â:
Áàòüêî ³ ìàòè, äâà ñîíöÿ ãàðÿ÷èõ,
Ùî íàì äàðóþòü íàä³þ é òåïëî.
Áàòüêî ³ ìàòè, ó äîë³ äèòÿ÷³é
Òðåáà, ùîá êðèâäè ì³æ íèõ íå áóëî.

Â äóø³ òî ï³ñíÿ ñîëîâ’¿íà,
Òî çëÿêàíî ñè÷³ êðè÷àòü.
Ùîá íå êðèøèëàñÿ ðîäèíà,
Íàì òðåáà âì³òè ³ ïðîùàòü.
Íåõàé ëþäñüê³ ëþáîâ ³ øàíà
Îñèëÿòü âñ³ øëÿõè êðóò³.
Áî â ä³òÿõ ìè ñåáå ëèøàºì,
Ñåáå ïðîäîâæóºì â æèòò³.

Ïðèñï³â 

Ñèìâîë³÷íî, ùî ñàìå ó Äåíü çàõèñòó ä³òåé ó 
Ñóìñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ â ðàìêàõ äî-
ñë³äíèöüêîãî ãðàíòîâîãî ïðîåêòó  «Ñòóäåíòñüêèé 
ëåëåêà» â³äêðèòî ê³ìíàòó äëÿ áàòüê³â ³ ä³òåé. Óïåð-
øå â Óêðà¿í³ çà öå âçÿëèñÿ ñàìå â ÑóìÄÓ.

Ðîáîòà ê³ìíàòè äëÿ ñòóäåíò³â-áàòüê³â çàáåçïå-
÷èòü  ïîºäíàííÿ áàòüê³âñòâà ç íàâ÷àííÿì ³ ñïðèÿ-
òèìå á³ëüø êîìôîðòíî ³ çàõèùåíî ïî÷óâàòè ñåáå ó 
âèø³. Íà äóìêó ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ 
ðîáîòè Í³íè Ñâ³òàéëî, öå ñóòòºâà ï³äòðèìêà ìî-
ëîäî¿ ñòóäåíòñüêî¿ ñ³ì’¿. Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, 
ó ñòóäåíò³â, ÿê³ ìåøêàþòü ó ãóðòîæèòêàõ íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó, 17 ìàëÿò. Àëå ä³òåé ìàþòü 60 â³ä-
ñîòê³â çàî÷íèê³â. Òîìó â³äêðèòòÿ òàêî¿ ñëóæáè – 
öå êîíêðåòíà äîïîìîãà òèì, õòî çäîáóâàº âèùó îñ-
â³òó.

ß – ñóì÷àíêà. Çàê³í÷èëà ì³ñüêó çàãàëüíîîñ-
â³òíþ øêîëó ¹18 ç äîáðèì ðåçóëüòàòîì. Âñòó-
ïèëà äî àêàäåì³¿, áî ââàæàþ, ùî òóò ìîæíà çäî-
áóòè ïðåñòèæíó îñâ³òó ³ çðîáèòè âåëèêèé êðîê ó 
ñâîºìó ðîçâèòêó. Ó øê³ëüí³ ðîêè çàõîïëþâàëàñÿ 
òàíöÿìè, ãðîþ íà ôîðòåï³àíî òà áàÿí³. À ùå ç 
ëåãê³ñòþ ñêëàäàëà â³ðø³, ïèñàëà òâîðè, äðóêó-
âàëàñÿ â øê³ëüí³é ãàçåò³. Ñïîä³âàþñÿ, ùî ³ â àêà-
äåì³¿ ìàòèìó ìîæëèâ³ñòü çàéìàòèñÿ óëþáëåíèìè 
ñïðàâàìè. 

ß ëþäèíà êîíòàêòíà, ëåãêî ñõîäæóñÿ ç ëþäü-
ìè, âì³þ äðóæèòè. Ñòóäåíòñüê³ ðîêè óÿâëÿþòüñÿ 
ìåí³ íåëåãêèìè ó ïëàí³ íàâ÷àííÿ, àëå äóæå ö³êà-
âèìè.

Ó ìàéáóòíüîìó õî÷ó ïðàöþâàòè åêîíîì³ñòîì 
íà âåëèêîìó ï³äïðèºìñòâ³. Ìîÿ ìð³ÿ – ìàòè ïî-
ñò³éíó âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó òà ì³öíó ñ³ì’þ.

Êàðèíà ÊÐÈÂÎÄÓÄ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÌÅ-12

Ñóñï³ëüñòâî âëàøòî-
âàíå òàê, ùî ïåðøèì 
ì³êðîñîö³óìîì ëþäèíè 
ñòàº ¿¿ ðîäèíà. Öå ñåðåäî-
âèùå, â ÿêîìó ôîðìóºòü-
ñÿ ¿¿ õàðàêòåð, æèòòºâ³ 
ïîãëÿäè òà ïðèíöèïè. 
Ìàìà ³ òàòî – ïåðø³ ñó-
ïóòíèêè íàøîãî æèòòÿ, 
íàéð³äí³ø³ ëþäè, íàé-
âàæëèâ³øå òà íàéö³íí³øå 
â íàøîìó æèòò³. 

Ó ñâ³ò³ áàãàòî ëþäåé, 
ÿê³ ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ 
âïëèâàþòü íà íàøó äîëþ, 
àëå çàìàëî òèõ, êîìó 
ìîæíà áóëî á äîâ³ðèòèñÿ, 
ïîä³ëèòèñÿ òàºìíèöÿìè, 
ïîðàäèòèñÿ. ß ùàñëèâèé, 
ùî òàêèìè äðóçÿìè º ìî¿ 
áàòüêè. Ç íèìè ìîæíà îá-
ãîâîðþâàòè áóäü-ÿê³ ïðî-
áëåìè, çíàòè, ùî âîíè 
çàâæäè ìåíå ï³äòðèìà-
þòü. ß âïåâíåíèé, ùî 
í³êîëè íå çíàéäó äðóç³â, 
êðàùèõ çà ìî¿õ áàòüê³â. 
Ìàì³ ìîæíà «ïîïëàêàòè-
ñÿ», ¿é íå âàæëèâî, ÿêèé 
ÿ º, ãîëîâíå, ùî º. À áàòü-
êî çàâæäè ãîòîâèé äàòè 
ìóäðó ïîðàäó.

Òèì, ùî ÿ êîëè-íåáóäü 
ìàâ ³ ìàþ çàðàç, ÿ çàâäÿ-
÷óþ áàòüêàì. Í³êîãî íå-
ìàº âàæëèâ³øîãî çà áàòü-
ê³â, í³÷îãî íåìàº âèùîãî 
çà ¿õí³ áàæàííÿ, í³ùî íå 
çàì³íèòü ëàã³äíèé ïîãëÿä 
áàòüê³â. Ì³é òàòî – Ëåâ-
÷åíêî Îëåêñ³é Ôåäîðî-
âè÷, ìàìà – Íàòàë³ÿ 
Ïåòð³âíà. Îáîº çà ôà-
õîì ³íæåíåðè. Ùå ó ìåíå 
º ñòàðøà ñåñòðè÷êà Þëÿ, 
ÿêà íàâ÷àºòüñÿ çà ñïå-

ö³àëüí³ñòþ «ìåíåäæìåíò 
ï³äïðèºìñòâà». Òàòî çðî-
ñòàâ ó ñ³ëüñüê³é ðîäèí³. 
Ó ñ³ì’¿ áóëî øåñòåðî ä³-
òåé. Ì³é ä³äóñü ïðàöþâàâ 
ñòîëÿðîì. Íåëåãêî ÷àñîì 
äîâîäèëîñÿ áàãàòîä³òí³é 
ñ³ì’¿, òà çàâæäè âñ³ æèëè 
â çëàãîä³ é äîñòàòêó. 
Ñï³ëüíà ïðàöÿ, ëþáîâ äî 
ÿêî¿ áóëà ïðèùåïëåíà 
çìàëå÷êó, ïðèíîñèëà ñâî¿ 
ðåçóëüòàòè. Ä³äóñü ïî ìà-
ìèí³é ë³í³¿ – â³éñüêîâèé 
ëüîò÷èê. Ó ñ³ì’¿ áóëî 
òðîº ä³òåé. Ï³ä ÷àñ Âåëè-
êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè íà 
Çàõ³äíîìó ôðîíò³ ë³òàê 
ä³äóñÿ áóâ çáèòèé, ñàì 
â³í îòðèìàâ òÿæê³ ïîðà-
íåííÿ. Çãîäîì ïðàöþâàâ 
íà÷ à ë üíèêîì øòàáó 
öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè Ìî-
ñêâè, ï³ñëÿ â³éíè – êî-
ìàíäèðîì àâ³àåñêàäðèëü¿ 
Ñóìñüêîãî àåðîäðîìó, íà-
ãîðîäæåíèé îðäåíîì 
Áîéîâîãî ×åðâîíîãî Ïðà-
ïîðà. 

Ìîº æèòòÿ óìîâíî 
ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâà 
ïåð³îäè. Ïåðøèé – öå òà 
ïîðà ðàííüîãî äèòèíñòâà, 
êîëè ÿ áóâ «íåðîçëó÷-
íèì» ç ìàìîþ. Ïðèãàäóþ, 
ÿê ïðîêèäàþ÷èñü ðàíî-
âðàíö³, ÿ á³æó äî áàòüê³â 
³ «òóëþñÿ» äî ìàìè. 
Âäåíü õîäæó çà ìàìîþ, à 
óâå÷åð³ ñèäæó â íå¿ íà 
êîë³íàõ. Ó òîé æå ÷àñ ìîÿ 
ñåñòðè÷êà áóëà á³ëüøå 
«ïðèâ’ÿçàíîþ» äî òàòà. Òà 
ìèíàâ ÷àñ, ³ ìî¿ ÷îëîâ³÷³ 
ãåíè äàâàëè ïðî ñåáå çíà-
òè. Ïàì’ÿòàþ, ÿê êîæíîãî 

ßê çàçíà÷èëà ãîëîâà 
äàíî¿ îðãàí³çàö³¿, êåð³â-
íèê ïðîåêòó Í³íà ×åð-
íÿâñüêà, ïðîåêò «Êîëî 
âçàºìîï³äòðèìêè» ñïðÿ-
ìîâàíèé íà ñòâîðåííÿ 
êëóá³â âçàºìîäîïîìîãè ³ 
ìàº íà ìåò³ ðîçâèíóòè 
ìåðåæó ñï³ëêóâàííÿ ì³æ 
áàòüêàìè, ÷ëåíàìè ðî-

äèí, â ÿêèõ º ïðèéîìí³ 
ä³òè, à òàêîæ îñîáàìè, 
ÿê³ áàæàþòü ñòàòè ïðè-
éîìíèìè áàòüêàìè. 

Äàíèé ïðîåêò ïåðå-
äáà÷àº ïðîâåäåííÿ ñïå-
ö³àëüíèõ òðåí³íã³â, ÿê³ 
ñïðÿìîâàí³ íå ò³ëüêè íà 
âèÿâëåííÿ ìîæëèâèõ ³ 
íàÿâíèõ ïðîáëåì ó ñï³ë-

êóâàíí³ òà âèõîâàíí³ ä³-
òåé, âçÿòèõ ó ñ³ì’þ ³ç 
äèòÿ÷èõ áóäèíê³â àáî 
³íòåðíàò³â, à é ïîêëè-
êàí³ çíàéòè íåîáõ³äí³ 
ð³øåííÿ öèõ ïðîáëåì. 

Òàê³ òðåí³íãè áóäóòü 
ïðîâåäåí³ âïðîäîâæ ÷î-
òèðüîõ ì³ñÿö³â ó Êîíî-
òîïñüêîìó, Ãëóõ³âñüêî-

Я люблю життя, природу, блакитне небо, весняний ранок. Люблю, коли людина 
безкорисливо робить добро, щиро усміхається, отримує радість від елементарних 
речей і впевнено крокує життям. Та найбільше у світі я люблю свою сім’ю

Проект за такою назвою був презентований на засіданні обласного прес-клубу. 
Реалізовуватиметься він у Сумській області. Його ініціатором і автором є громад-
ська організація «Калинове гроно»

Я люблю життя, природу, блакитне небо, весняний ранок. Люблю, коли людина 
безкорисливо робить добро, щиро усміхається, отримує радість від елементарних 
речей і впевнено крокує життям. Та найбільше у світі я люблю свою сім’ю

ÌÎ¯ ÍÀÉÐ²ÄÍ²Ø² ËÞÄÈ

«ÊÎËÎ ÂÇÀªÌÎÏ²ÄÒÐÈÌÊÈ» 
ÄËß ÏÐÈÉÎÌÍÈÕ ÁÀÒÜÊ²Â

ãàííÿõ.
Ìàëåíüêèì ÿ ÷àñòî 

ïîð³âíþâàâ «ïîë³òè÷íó 
ñèñòåìó» â ìî¿é òà ³íøèõ 
ðîäèíàõ. ² ìåíå çàâæäè 
äèâóâàëà ð³äê³ñíà äåìî-
êðàòè÷í³ñòü âçàºìîâ³äíî-
ñèí ó ìî¿é ñ³ì’¿. Ëèøå 
çàðàç  çäàòíèé çðîçóì³òè, 
íàñê³ëüêè âïðàâíî òàòî ç 
ìàìîþ êåðóâàëè íàøèìè 
ç ñåñòðè÷êîþ ä³ÿìè, 
äîçâîëÿþ÷è âñå, àëå îá-
ìåæóþ÷è öå «âñå» êîðè-
ñíèìè ñïðàâàìè. ß ìàëî 
êîëè ÷óâ çàáîðîíè ³ âîä-
íî÷àñ ìàéæå í³êîëè íå 
â³äìîâëÿâñÿ âèêîíóâàòè 
ïîáàæàííÿ áàòüê³â. Ó 
öüî ìó, ìàáóòü, ³ ïðèõî-
âóºòüñÿ «ñåêðåò» ìàé-
ñòåðíîãî âèõîâíîãî ïðî-
öåñó â íàø³é ñ³ì’¿.

ß íåð³äêî çàìèñëþ-
âàâñÿ: ÷îìó ìîºìó áàòüêó 
íàñò³ëüêè âàæëèâ³ ìî-
ðàëüí³ íîðìè òà ïðèíöè-
ïè ³ íàâ³ùî òàê ðåòåëüíî 
ñòåæèòè çà ¿õ äîòðèìàí-
íÿì. Òà çàðàç  ðîçóì³þ, 
ñê³ëüêè âàæèòü äëÿ ëþ-
äèíè ïîâàãà ñóñï³ëüñòâà. 
ß âäÿ÷íèé òàòîâ³ çà òå, 
ùî çì³ã íàâ÷èòèñÿ îñíîâ-
íîìó â æèòò³ – ïîâàæàòè 
ñåáå ³ îòî÷óþ÷èõ.

ß ðàäèé, ùî º ëþäè, 
êîòð³ ìîæóòü ï³äòðèìàòè, 
äîïîìîãòè, ïîñòàâèòè ìî¿ 
³íòåðåñè âèùå çà ñâî¿. 
ßêùî âè òàêîæ íàñò³ëüêè 
ùàñëèâ³, ö³íóéòå öå! Ïî-
ãàíî, êîëè ëþäèíà, ñòàâ-
øè äîðîñëîþ, â³ääàº ïå-
ðåâàãó ñï³ëêóâàííþ ç îä-
íîë³òêàìè, ÷àñîì íå ïîì³-
÷àþ÷è, ÿê áàòüêàì ¿¿ íå 
âèñòà÷àº. Íå çàáóâàéòå, 
ùî äëÿ ñâî¿õ áàòüê³â ìè 
çàâæäè çàëèøàºìîñÿ 
ä³òüìè.

Æèòòÿ äóæå êîðîòêå, 
³ ìè ìàºìî ðàä³òè òîìó, 
ùî ìàºìî, ³ ðîáèòè âñå, 
ùîá îòðèìàòè òå, ÷îãî áà-
æàºìî, ó ìàéáóòíüîìó. 
Áóäüòå ùàñëèâ³ òóò ³ çà-
ðàç, ³ ðîá³òü ùàñëèâèìè 
âàøèõ áàòüê³â, àäæå ñ³ì’ÿ 
– öå íàéäîðîæ÷å ó ñâ³ò³.

 Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ, 
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

âåñíÿíîãî òà ë³òíüîãî âå-
÷îðà ÿ á³ãàâ íà çóïèíêó 
çóñòð³÷àòè òàòà ç ðîáîòè. 
Éîãî ïðàöÿ ìåíå äóæå ö³êà-
âèëà. Íà òîé ÷àñ â³í ïðàöþâàâ 
íà÷àëüíèêîì ñëóæáè áåç-
ïåêè äî ðîæ íüî ãî ðóõó ÂÀÒ 
«ÑÌÍÂÎ ³ì. Ôðóíçå», ³ ÿ 
³ç çàäîâîëåííÿì ïðîâîäèâ 
÷àñ ó êàá³íåò³ òàòà ÷è ñó-
ïðîâîäæóâàâ éîãî ó ñïðà-
âàõ. 

Ñàìå òàòî ïðèùåïèâ 
ìåí³ ëþáîâ äî ð³äíî¿ çåì-
ë³. Âèð³ñ â³í íà õóòîð³ 
Ñâ³òëÿê³âùèíà Ñóìñüêî-
ãî ðàéîíó, äå òðè ãîñïî-
äàðñòâà ðîçì³ùåí³ ñåðåä 
ïðåêðàñíîãî äóáîâîãî ë³-
ñó, íà â³ääàëåí³é â³ä ëþ-
äåé ³ öèâ³ë³çàö³¿ òåðè-
òîð³¿. ß çìàëå÷êó ïîëþ-
áèâ ö³ ì³ñöÿ. Ìè ðàçîì 
õîäèëè ïî ãðèáè òà ÿãîäè, 
ïîäîðîæóâàëè ëóêàìè ³ 
ïîëÿìè. ß í³êîëè íå çà-
áóäó ò³ íåïîâòîðí³ ìèò³ 
ìîãî äèòèíñòâà. 

À ùå çàâäÿêè áàòüêîâ³ 
ñïîðò ñòàâ íåâ³ä’ºìíîþ 
÷àñòèíîþ ìîãî æèòòÿ. Âå-
÷îðàìè òàòî çàéìàâñÿ ç³ 
ìíîþ áîêñîì. Õî÷à òîä³ ÿ 
ùå ìàëî ùî óñâ³äîìëþ-
âàâ, àëå çàðàç ðîçóì³þ, 
íàñê³ëüêè âàæëèâèìè áó-
ëè ò³ òðåíóâàííÿ äëÿ òîãî 
ðåçóëüòàòó, ÿêèé ÿ ìàþ 
çàðàç, îòðèìóþ÷è ïðèçî-
â³ ì³ñöÿ íà îáëàñíèõ çìà-

ВІД РЕДАКЦІЇ. Через кілька років кожному з вас дове-
деться створювати свою родину, виховувати дітей. А це 
дуже непросто! Якщо вам, як і автору цієї замальовки, по-
щастило на батьків, і взаємостосунки у вашій родині можуть 
бути прикладом для інших, напишіть розповідь про них, і 
ми із задоволенням опублікуємо ваш допис у газеті.

ìó, Ñóìñüêîìó òà Îõ-
òèðñüêîìó ðàéîíàõ. 
Ïðè÷îìó âîíè â³äêðèò³ 
äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ. Àä-
æå, ÿê íàãîëîøóº òðåíåð 
ïðîåêòó Îêñàíà Êîðñóí, 
äóæå âàæëèâèì º îáì³í 
äîñâ³äîì ì³æ ïðèéîìíè-
ìè áàòüêàìè.

Ñüîãîäí³ â îáëàñò³ 
117 ñ³ìåé, ÿê³ ìàþòü 
ïðèéîìíèõ ä³òåé, ³ 17 
äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåé-
íîãî òèïó. Íåìàëî äîâå-

ÁÀÒÜÊÎ ² ÌÀÒÈ

«ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ ËÅËÅÊÀ»

ÌÐ²Þ ÌÀÒÈ Ì²ÖÍÓ Ñ²Ì’Þ

ëîñÿ ïîïðàöþâàòè áàòüêàì öèõ ðîäèí, ùîá ñòîñóí-
êè ì³æ íèìè òà ä³òüìè ñòàëè ïî-ñïðàâæíüîìó äî-
â³ðëèâèìè òà ùèðèìè. Àäæå ëþáîâ ³ ùàñòÿ íå ìîæ-
íà âèìàãàòè, òðåáà ëèøå ïîñò³éíî äàðóâàòè ñâîº 
òåïëî òèì, õòî çãîäîì íàâ÷èòüñÿ â³ä÷óâàòè âçàºìí³ 
ïî÷óòòÿ.

Òåòÿíà Òþòþííèê, ãîëîâà îñåðåäêó ÃÎ «Êàëè-
íîâå ãðîíî» â ì. Êîíîòîï, ìàìà äâîõ ïðèéîìíèõ 
ä³òåé, ðîçïîâ³ëà, ç ÿêèìè òðóäíîùàìè ¿é äîâåëîñÿ 
ç³òêíóòèñÿ, âçÿâøè íà ñåáå îáîâ’ÿçîê âèõîâàòè ùà-
ñëèâèìè 3-ð³÷íó ä³â÷èíêó ³ 4-ð³÷íîãî õëîï÷èêà. 
Ñüîãîäí³ â³äíîñèíè ó ñ³ì’¿ ïàí³ Òåòÿíè òåïë³ òà 
äðóæí³, ³ íåàáèÿêå çíà÷åííÿ ïðè ¿õ ôîðìóâàíí³ ìà-
ëè ñàìå ï³äòðèìêà, ñï³ëêóâàííÿ, îáì³í äîñâ³äîì ³ç 
³íøèìè ïðèéîìíèìè áàòüêàìè.

Òîìó, ñïîä³âàºìîñü, ðåçóëüòàòè ïðîåêòó «Êîëî 
âçàºìîï³äòðèìêè» äîâãî íå çìóñÿòü íà ñåáå ÷åêàòè. 

Ëþäÿì, ùîá áóòè ùàñëèâèìè, íåîáõ³äíî â³ä÷ó-
âàòè ï³äòðèìêó é ðîçóì³ííÿ. Öå ïðàâèëî ä³º áåç 
âèíÿòê³â ³ çàñòåðåæåíü!

Òåòÿíà ÑÒÀÐÖÅÂÀ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÌÏ-01

RODYNA



Óêîòðå àêàäåì³ÿ ç³-
áðàëà øàíóâàëüíèê³â ìè-
ñòåöòâà. Öüîãî ðàçó ëþ-
áèòåë³ àâòîðñüêî¿ ï³ñí³ 
ìàëè çìîãó â³äâ³äàòè êîí-
öåðò àâòîðñüêîãî äóåòó ç 
ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê ó 
ñêëàä³ ßðîñëàâà Àïðàñþ-
õ³íà òà Äåíèñà Ïàõîìî-
âà, ùî â³äáóâñÿ â àêòîâ³é 
çàë³ àêàäåì³¿. Íàñè÷åíà 
ïðîãðàìà òà ïðîôåñ³éíå 
âèêîíàííÿ çàäîâîëüíèëè 
âèìîãè ÿê íàéâèáàãëèâ³-
øèõ ïîö³íîâóâà÷³â ³ êðè-
òèê³â ìóçè÷íîãî ìèñòåöò-
âà, òàê ³ çâè÷àéíèõ ëþáè-
òåë³â àâòîðñüêî¿ ï³ñí³. 
Íàñòð³é äîâ³ðëèâîãî 
ñï³ëêóâàííÿ òà çàòèøíà 
àòìîñôåðà ïàíóâàëè ó 
çàë³, à çì³ñòîâå òà ÿê³ñíå 
íàâàíòàæåííÿ íà ïîåòè÷-
íèé òåêñò äàëè çìîãó ïî-
âí³ñòþ ïîðèíóòè ó ñâ³ò 
ìóçèêè. 

Òåêñò ³ ìóçèêó õëîïö³ 
ïèøóòü ñàì³. Äóæå ö³êà-
âî, ùî ëþäè ç «íåìóçè÷-
íîþ» îñâ³òîþ âæå â òàêî-
ìó â³ö³ çáèðàþòü çàëè. 

ßðîñëàâ çà ïðîôåñ³ºþ 
æóðíàë³ñò, Äåíèñ – ïñè-
õîëîã. Ó ñâ³ò ìóçèêè ¿õ 
ïðèâåëà àêòèâíà æèòòºâà 
ïîçèö³ÿ òà áàæàííÿ çðî-
áèòè öåé ñâ³ò êðàùèì. 
ßðîñëàâ ïî÷àâ ãðàòè íà 
ã³òàð³ â 19 ðîê³â. Óñ³ ï³ñí³ 
ïèøå òà âèêîíóº óêðà¿íñü-
êîþ ìîâîþ. Ö³ ëþäè 
ñïðàâä³ çàñëóãîâóþòü íà 
ïîâàãó íå ëèøå ÿê ìóçè-
êàíòè, à é ÿê îñîáèñòîñò³. 

À â ò îð ñüêèé  ä óå ò 
«Ïë³÷-î-ïë³÷», êîòðèé âî-
íè ñòâîðèëè, – öå îðèã³-
íàëüíå ÿâèùå â ñó÷àñí³é 
óêðà¿íñüê³é àâòîðñüê³é 
ï³ñí³, ñàìîáóòí³é òâîð÷èé 
êîëåêòèâ. ßê àâòîðñüêèé 
äóåò õëîïö³ ñòàâàëè ëàó-
ðåàòàìè òà äèïëîìàíòàìè 
âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æíà-
ðîäíèõ ôåñòèâàë³â – 
«Âàãàíò» (ì. Äí³ïðîïå-
òðîâñüê), «Ñëàâóòè÷» 
(ì. Ñëàâóòè÷), «Ï³ñåííà 
ìð³ÿ» (ì. Îäåñà), «Ïëåÿ-
äà» (ì. Çàïîð³ææÿ), 
ç³ãðàëè áàãàòî ñîëüíèõ 
êîíöåðò³â ó ð³çíèõ ì³ñòàõ 

МИСТЕЦТВО Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ, ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92
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«ЗІРКИ СЕРЕД НАС!»

Â àêàäåì³¿ â³äáóëàñÿ 16-òà çóñòð³÷ Sumy. NET User 
Group ñï³ëüíî ç Team Meeting. Òåìàòèêîþ çóñòð³÷³ 
ñòàëà ðîçðîáêà ïðîãðàì äëÿ ñó÷àñíèõ ìîá³ëüíèõ ïðè-
ñòðî¿â, ÿêà º äîñèòü àêòóàëüíîþ â íàø ÷àñ ³ ïðèâåð-
íóëà äî ñåáå óâàãó ïðîâ³äíèõ ñóìñüêèõ ïðîãðàì³ñò³â.

Íà çóñòð³÷³ âèñòóïèâ ñòóäåíò 4-ãî êóðñó, ñïåö³àëü-
íîñò³ «Åêîíîì³÷íà ê³áåðíåòèêà» Äåíèñ Äàöþê ç äî-
ïîâ³ääþ «Ïðîãðàìóâàííÿ äëÿ iPhone òà iPad ç âèêî-
ðèñòàííÿì Objective-C». Ïðîäîâæåííÿì ³ ðîçøèðåí-
íÿì äàíî¿ òåìàòèêè ñòàëà ïðåçåíòàö³ÿ äîöåíòà êàôå-
äðè åêîíîì³÷íî¿ ê³áåðíåòèêè, îðãàí³çàòîðà çóñòð³÷³ 
– Âÿ’÷åñëàâà Êîëäîâñüêîãî. Â’ÿ÷åñëàâ Âàñèëüîâè÷ 
ðîçïîâ³â ïðî îíîâëåííÿ ìîá³ëüíî¿ ïëàòôîðìè â³ä 
Microsoft ó äîïîâ³ä³ «Ïðîãðàìóâàííÿ äëÿ Windows 
Phone 7.5 Mango». Ðîçðîáíèêè ïîä³ëèëèñÿ âëàñíèì 
äîñâ³äîì ³ íàâè÷êàìè ïðîãðàìóâàííÿ â ñôåð³ ìîá³ëü-
íèõ ïðèñòðî¿â, à òàêîæ íàî÷íî ïðîäåìîíñòðóâàëè òà 
âêàçàëè íà îñîáëèâîñò³ ðîáîòè ïðîãðàì.

Çàõ³ä âèäàâñÿ äîâîë³ ö³êàâèì òà íàñè÷åíèì çàïè-
òàííÿìè. Ñëóõà÷³ î÷³êóþòü íà ïðîäîâæåííÿ äîïîâ³-
äåé ó íàñòóïíèõ çóñòð³÷àõ, à äåõòî âæå é íàìàãàºòü-
ñÿ çàñòîñîâóâàòè íàáóò³ çíàííÿ.

Ñëàéäè ïðåçåíòàö³é ³ äåòàëüí³øà ³íôîðìàö³ÿ – 
íà ñàéò³: http://team-meeting.sumy.ua/

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

Наше життя поділене на декілька періодів, про які 
кожен із нас добре знає. І виникає питання: чому ж 
із настанням певного етапу ми з нетерпінням че-
каємо наступного?

Я ніколи не була фанаткою чийогось таланту, бо 
вважала: кожен талановитий по-своєму і проявляє 
свої здібності поступово, а інколи – навіть непомітно. 
Але дуже часто щось конкретне вражає, приковує 
погляд, залишається у пам’яті й не зникає. Це «кон-
кретне» свідомо сприймається і підсвідомо прояв-
ляється у думках настільки яскраво, що згадування 
побаченого приносить справжню насолоду. Тому я 
пишу про Настю, яка продемонструвала всім гляда-
чам красу східного танцю

Çãàäàéìî: ùå çîâñ³ì ìà-
ëèìè ìè ï³øëè äî äèòÿ÷î-
ãî ñàäêà: ïëàêàëè, áî íå 
õîò³ëè ¿ñòè ìîëî÷íî¿ êà-
ø³, àáî âîíà çäàâàëàñÿ íå-
ñìà÷íîþ; íå õîò³ëè ñïàòè 
ï³ñëÿ îá³äó; æèòè çà íîâè-
ìè ïðàâèëàìè, ùî â³äð³ç-
íÿëèñÿ â³ä äîìàøí³õ; ä³ëè-
òèñÿ ñâî¿ìè ³ãðàøêàìè… 
«Êîëè æ çàê³í÷èòüñÿ öÿ 
ìóêà?» – äóìàâ êîæåí ³ç 
íàñ.

² îñü, íàðåøò³, øêîëà: 
óðîêè, âåñåë³ ïåðåðâè, ïî-

ñò³éíà á³ãàíèíà êîðèäîðà-
ìè, ÷åðãè â áóôåò³ çà ïè-
ð³æêàìè. À òàêîæ ñòàð-
øîêëàñíèêè, ÿê³ íàñ îáðà-
æàëè, àáî, íàâïàêè, 
çàõèùàëè. Òàê õîò³ëîñÿ 
áóòè ñõîæèìè íà íèõ! …
Îñòàíí³ äí³ â øêîë³, ñêîðî 
íàâ÷àííÿ ó âèø³. Îò áè 
øâèäøå!

Àêàäåì³ÿ – íàø äðóãèé 
ä³ì, â ÿêîìó ìè ñòàºìî 
ñïðàâæí³ìè ëþäüìè, âèñî-
êîêâàë³ô³êîâàíèìè ñïå-
ö³àë³ñòàìè, ôîðìóºìî 

Ïðèãàäóþ, ÿê çà÷àðîâàíî äèâèëàñÿ ¿¿ âèñòóï ó ìè-
íóëîìó ðîö³:  ãàðíå âáðàííÿ, î÷³, ÿê³ âèðàæàëè âñ³ 
åìîö³¿, ³ ðóõè, ùî íàéá³ëüø çà âñå ïðèêîâóâàëè äî 
ñåáå ïîãëÿä. Ìàéñòåðí³ñòü ñõ³äíîãî òàíöþ – öå íå 
ïðîñòî ìîíîòîííà òåõí³êà, öå íàñàìïåðåä âëàñíå ñïðè-
éíÿòòÿ òàíöþþ÷èì òîãî, ùî â³í óîñîáëþº äëÿ ëþäåé, 
ÿê³ äèâëÿòüñÿ íà íüî ãî. ² Íàñòÿ çóì³ëà öå ïåðåäàòè 
êîæíîìó.

Àíàñòàñ³ÿ Êóéá³äà, ñòóäåíòêà äðóãîãî êóðñó þðè-
äè÷íîãî ôàêóëüòåòó (ãðóïà Ï-02), ìèíóëîãî ðîêó âè-
áîðîëà äâ³ íàãîðîäè â àêàäåì³÷íîìó êîíêóðñ³ òàëàíò³â 
ïåðøîêóðñíèê³â: âîíà ñòàëà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âå-
äó÷èõ òà êðàùîãî òàí öþ âàëüíîãî íîìåðà. Àëå öå áóëà 
äàëåêî íå ïåðøà ¿¿ íàãîðîäà.

Ùå â øêîë³ ñóì÷àíêà Íàñòÿ áóëà íàãîðîäæåíà 
äèïëîìîì ² ñòóïåíÿ çà ïåðåìîãó â îáëàñíîìó åòàï³ 
êîíêóðñó – çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò ó÷-
í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ Óêðà¿íè ³ç çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè, 
à òàêîæ äâ³÷³ ñòàâàëà ïåðåìîæöåì îáëàñíîãî åòàïó 
ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó «Áåçïå÷íà Óêðà¿íà! Áåçïå÷-
íà ªâðîïà! Áåçïå÷íèé Ñâ³ò!». Àëå òàíö³ çàâæäè áóëè 
¿¿ õîá³, àäæå ñåñòðà Àíàñòàñ³¿ âåäå âëàñíó øêîëó ñõ³ä-
íîãî òàíöþ. Òîìó äëÿ ä³â÷èíè òàíö³ ùå ç äèòèíñòâà 
ñòàëè ÷àñòèíîþ ¿¿ æèòòÿ. 

Ñòóäåíòêà ç³çíàëàñÿ, ùî äåáþò íà àêàäåì³÷í³é 
ñöåí³ ñòàâ ¿¿ ïåðøîþ ñåð éîçíîþ ïåðåìîãîþ, ³ âèñòó-
ïèòè íà í³é õî÷à á ùå ðàç ââàæàëà á çà ÷åñòü. ² íà-
äàë³ Íàñòÿ óäîñêîíàëþºòüñÿ â òàíöÿõ. Òîæ õî÷åòüñÿ 
ïîáàæàòè ¿é òâîð÷èõ óñï³õ³â, àäæå òàëàíò ïîâèíåí 
ïðîöâ³òàòè!

Àäð³àíà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-02

ÄÎÇÂ²ËËß

ÏÐÅÑ-ÊËÓÁ

ÔÀÕÎÂ²ÑÒÜ

Â²ÒÀªÌÎ ÂÀÑ Ó «Ê²ÍÎÊËÞÁ²»!

ÏÅÐØÀ Ã²ÌÍÀÇ²ß – 
ÇÀÂÆÄÈ ÏÅÐØÀ! 

ßêùî òè – ñòóäåíò, íåáàéäóæèé äî ïðîáëåì ñó÷à-
ñíîñò³ ÿê ãëîáàëüíîãî, òàê ³ îñîáèñòîãî õàðàêòåðó, ÿêùî 
òîá³ ö³êàâî ñï³ëêóâàòèñÿ òà îáãîâîðþâàòè àêòóàëüí³ òå-
ìè â êîë³ îäíîäóìö³â, ïðîâîäèòè ÷àñ íå ëèøå âåñåëî, 
àëå é êîðèñíî, òî öÿ ³íôîðìàö³ÿ ñàìå äëÿ òåáå.

2 æîâòíÿ ó ïðèì³ùåíí³ Ñóìñüêîãî îáëàñíîãî ïðåñ-
êëóáó ðîçïî÷àâñÿ 7-é ñåçîí ïðîåêòó «Ê³íîÊëþá», 
îðãàí³çàòîðîì ÿêîãî º Îëåêñàíäð Öèíäðåíêî – ñòó-
äåíò 4-ãî êóðñó þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó. Ñåðåä òèõ, 
õòî âèÿâèâ ³íòåðåñ äî öüîãî çàõîäó, áóëè ³ ñòóäåíòè 
íàøî¿ àêàäåì³¿. Ñïî÷àòêó íàñ ïðèãîñòèëè êàâîþ ³ç 
ñîëîäîùàìè, à ïîò³ì ìè ïîçíàéîìèëèñÿ ç ³íøèìè 
ñòóäåíòàìè. Ó êîë³ ïðèºìíèõ îñîáèñòîñòåé ñêëàëàñÿ 
òåïëà äðóæíÿ àòìîñôåðà. Çàòàìóâàâøè ïîäèõ, óñ³ 
ïðàãíóëè ä³çíàòèñÿ, ÿêèé æå ô³ëüì ï³äãîòóâàâ äëÿ 
íàñ îðãàí³çàòîð. «Æèòòÿ ïðåêðàñíå» – òàêà éîãî ñèì-
âîë³÷íà íàçâà. Ïðîòÿãîì ïåðåãëÿäó ìè íå ïåðåñòàâà-
ëè äèâóâàòèñÿ, ç ÿêîþ ìóäð³ñòþ, ëåãê³ñòþ òà â³äâà-
ãîþ ãîëîâíèé ãåðîé êðîêóº æèòòÿì. 

Àëå íà öüîìó âñå íå çàê³í÷èëîñÿ: ìè ç³áðàëèñÿ ó 
âåëèêå êîëî, ³ êîæåí ïî ÷åðç³ âèñëîâëþâàâ ñâîþ äóìêó, 
ïåðåæèò³ åìîö³¿ ùîäî ïîáà÷åíîãî. Ùå ðàç ïåðåêîíàëà-
ñÿ â òîìó, ùî ïîãëÿäè ð³çíèõ ëþäåé íà îäíó ³ òó æ ñè-
òóàö³þ áåçìåæíî ð³çí³. Íàñàìê³íåöü ìè ïîäÿêóâàëè 
îðãàí³çàòîðàì çà òàêó íåçâè÷àéíó ³ â òîé æå ÷àñ ïðè-
ºìíó çóñòð³÷. Óñ³ çàëèøèëèñÿ çàäîâîëåíèìè. 

Íîâ³ çíàéîìñòâà, ïîçèòèâí³ åìîö³¿, îáì³í äóìêà-
ìè, òåïëà àòìîñôåðà – ³ âñå öå çà îäèí âå÷³ð ó «Ê³-
íîÊëþá³»! 

Ñâ³òëàíà ÏÅÄ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ãðóïè Ô-92

Âè¿çíå çàñ³äàííÿ Ñóìñüêîãî îáëàñíîãî ïðåñ-êëó-
áó öüîãî ðàçó â³äáóëîñÿ â ïðèì³ùåíí³ Ñóìñüêî¿ ã³ì-
íàç³¿ ¹1 íàïåðåäîäí³ ¿¿ 20-ð³÷íîãî þâ³ëåþ. Öå – ïåð-
øà â îáëàñíîìó öåíòð³ óêðà¿íñüêà ã³ìíàç³ÿ íîâîãî 
òèïó. Äèðåêòîð çàêëàäó Êàòåðèíà Áîíäàðåâà ðîç-
ïîâ³ëà æóðíàë³ñòàì ïðî òå, ÿê äâà äåñÿòèð³÷÷ÿ òîìó 
âîíà ç ãðóïîþ îäíîäóìö³â âèð³øèëà ñòâîðèòè â Ñó-
ìàõ ã³ìíàç³þ, â ÿê³é áè òàëàíîâèò³ ïåäàãîãè ãîòóâà-
ëè îáäàðîâàíèõ ä³òåé. Âèâ÷èâøè äîñâ³ä íîâèõ çà-
êëàä³â Óêðà¿íè, ó÷èòåë³ ïî÷àëè ñêëàäàòè âëàñí³ ïëà-
íè òà ïðîãðàìè, çðîáèëè ïåðøèé íàá³ð äî ïðîã³ì-
íàç³éíîãî êëàñó… «Ìè ïðàãíóëè íå ïðîñòî çì³íèòè 
âèâ³ñêó, à ñòâîðèòè çàêëàä, ÿêèé áè ñïðàâä³ çàäî-
âîëüíÿâ ïîòðåáè âèùî¿ øêîëè, äàâàâ áè øàíñ ä³òÿì, 
âïåâíåí³ñòü – áàòüêàì. ², çâè÷àéíî, äàâàâ ìîæëèâ³ñòü 
çàäîâîëåííÿ â³ä ñàìîðåàë³çàö³¿ íàøèì ïåäàãîãàì», 
– ãîâîðèòü Êàòåðèíà ²âàí³âíà.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ çóì³â 
çä³éñíèòè ñâî¿ çàäóìè: ã³ìíàç³ÿ óñï³øíî ïðîéøëà 
åòàïè ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó, ùîðîêó çì³öíþþ÷è 
ñâî¿ ïîçèö³¿. Ã³ìíàç³ÿ – ó÷àñíèê áàãàòüîõ ïðîåêò³â ³ 
êîíêóðñ³â, ìàº ÷èñëåíí³ íàãîðîäè. Ó÷í³ òà â÷èòåë³ 
ïîñò³éíî ïðîñëàâëÿþòü óñï³õàìè ñâ³é íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä íà îáëàñíîìó òà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âíÿõ. Ã³ì-
íàç³ÿ ¹1 çàâæäè íàìàãàºòüñÿ áóòè ïåðøîþ.

×èìàëî âèïóñêíèê³â ã³ìíàç³¿ íàâ÷àºòüñÿ ³ â ñò³-
íàõ íàøî¿ àêàäåì³¿. Çäåá³ëüøîãî öå – òàëàíîâèò³ ñòó-
äåíòè, àêòèâ³ñòè ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ. ª ñåðåä êîëèø-
í³õ ã³ìíàçèñò³â àñï³ðàíòè àêàäåì³¿, ïåðñïåêòèâí³ íà-
óêîâö³, âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ ô³íàíñèñòè, åêîíîì³ñòè, 
þðèñòè, ã³äí³ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè.

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

Óêðà¿íè. Ó 2010 ðîö³ äó-
åò ñòàâ ëàóðåàòîì ôåñòè-
âàëþ «Áóëàò» (ì. Ñóìè) 
òà ïðåäñòàâëÿâ Óêðà¿íó 
íà ôåñòèâàë³ «Ïåòåð-
á ó ð ç ü ê è é  à ê î ð ä » 
(ì. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

 – Õîò³ëîñü áè ïîäÿ-
êóâàòè Ñîêîëîâó Àðòåìó 
– ÷ëåíó ðàäè Ñóìñüêîãî 
êëóáó àâòîðñüêî¿ ï³ñí³ 
«Áóëàò» – çà îðãàí³çàö³þ 
çàõîäó ³ Óêðà¿íñüê³é àêà-
äåì³¿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè 

– çà ïðåêðàñí³ óìîâè äëÿ 
ïðîâåäåííÿ êîíöåðòó òà 
âñåá³÷íó ï³äòðèìêó, – ãî-
âîðèòü ßðîñëàâ Àïðàñþ-
õ³í.

Ïðåêðàñíî, êîëè ï³ñëÿ 
áóäåííîñò³ òà ðóòèíè 
ìîæíà ïîðèíóòè ó ñâ³ò 
äóõîâíîãî çáàãà÷åííÿ, 
åñòåòè÷íîãî çàäîâîëåííÿ 
òà êðàñè, ³ âñå öå, ÿê-òî 
êàæóòü, «íå â³äõîäÿ÷è 
â³ä êàñè», ïðÿìî â àêàäå-
ì³¿.

ñâ³òîãëÿä, â÷èìîñÿ æèòè, 
çàêîõóºìîñÿ, ðîç÷àðî-
âóºìîñÿ, àëå ÷àñòî ïðî öå 
âñå çàáóâàºìî ³ çàöè-
êëþºìîñÿ ëèøå íà òîìó, 
ùî ïîñò³éíî ïîòð³áíî 
ùîñü â÷èòè, õîäèòè íà 
êîíñóëüòàö³¿, íåäîñèïàòè 
íî÷åé, à ïîò³ì ö³ëèé äåíü 
õîäèòè çàñïàíèì. Òðåáà 
âåñü ÷àñ ïðàöþâàòè, à òàê 
íå õî÷åòüñÿ… ² çíîâó çà-
ìèñëþºìîñÿ ïðî íàéøâèä-
øå çàê³í÷åííÿ àêàäåì³¿.

Òà ìè ãëèáîêî ïîìè-
ëÿºìîñÿ, ÿêùî â³ðèìî â òå, 
ùî ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ áóäå 
ùîñü êðàùå. Ïðîñòî íà-
ñòàíóòü ñ³ð³ áóäí³, áóäåìî 
ïîñò³éíî çàêëîïîòàíèìè 

SUMY. NET USER GROUP «ÏË²×-Î-ÏË²×» Ç Ï²ÑÍÅÞ
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ð³çíèìè ïðîáëåìàìè, ð³-
øåííÿ ÿêèõ çàëåæèòü 
ò³ëüêè â³ä íàñ, ³ ïî÷íåìî ç 
íîñòàëüã³ºþ çãàäóâàòè ùà-
ñëèâ³ ñòóäåíòñüê³ ðîêè…

Àäæå ïîãîäüòåñÿ: áóòè 
ñòóäåíòîì – öå êëàñíî, òà 
ùå é Áàíê³âñüêî¿ àêàäåì³¿, 
ÿêà â³äêðèâàº ïåðåä íàìè 
áàãàòî ãîðèçîíò³â òà ìîæ-
ëèâîñòåé äëÿ íàâ÷àííÿ, ñà-
ìîðåàë³çàö³¿, â³äïî÷èíêó. 
Áàæàºìî, ùîá ñòóäåíòñü-
êå æèòòÿ íàïîâíþâàëî âà-
øó æèòòºâó âàë³çó íå ëè-
øå íàâ÷àííÿì òà ð³çíèìè 
íàóêîâèìè ìàòåð³àëàìè, 
àëå é äîñâ³äîì, ÿêèé íåîä-
ì³ííî ñòàíå â ïðèãîä³. Òîæ 
íå ïîñï³øàéòå æèòè, à íà-
ñîëîäæóéòåñÿ ìîëîä³ñòþ 
òà ùàñëèâîþ ñòóäåíòñü-
êîþ ïîðîþ!
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×è ìîãëà ÿ ùå áóêâàëüíî ð³ê òî-
ìó óÿâèòè ñîá³, ùî ñèä³òèìó çà ïèñü-
ìîâèì ñòîëîì ó ñâî¿é ê³ìíàò³ ñàìå 
öüîãî çàòèøíîãî ãóðòîæèòêó é äðó-
êóâàòèìó çàì³òêó äî ñòóäåíòñüêî¿ 
ãàçåòè?.. Ìîæó ç òî÷í³ñòþ â³äïîâ³-
ñòè, ùî í³. 

…Íàðîäèëàñÿ ÿ â ì. Êîíîòîï 
Ñóìñüêî¿ îáëàñò³, äå é ïðîæèâàëà 
âñ³ ñâî¿ 18 ðîê³â. Ó 2010 ðîö³ çàê³í-
÷èëà Êîíîòîïñüêó çàãàëüíîîñâ³òíþ 
øêîëó ¹ 13 ³ ìàëà á ñòàòè ñòóäåí-
òêîþ, ÿê ³ á³ëüø³ñòü ìî¿õ äðóç³â. Àëå 
äîëÿ – ð³÷ äóæå íåïåðåäáà÷óâàíà, 
õî÷à ÿ â³ðþ â òå, ùî âñå òðàïëÿºòü-
ñÿ íå ïðîñòî òàê. Íà æàëü, âñòóïèòè 
äî ñòîëè÷íîãî óí³âåðñèòåòó â ìåíå 
íå âèéøëî, àëå, ìîæëèâî, òî áóëî é 
íà êðàùå, áî æ ç³çíàþñÿ, ùî íà òîé 
÷àñ ÿ òàê ³ íå âèçíà÷èëàñÿ, ÷èì æå 
íàñïðàâä³ õî÷ó çàéìàòèñÿ â ìàéáóò-
íüîìó, ÿêó ïðîôåñ³þ çäîáóâàòè. Òî-
ìó, âèð³øèâøè íå ìàðíóâàòè ÷àñó 
íà âèâ÷åííÿ «àáè ÷îãî», ÿ â³äêëàëà 
âñòóï. Òà òîé ð³ê óñå-òàêè íå ìèíóâ  

äëÿ ìåíå ìàðíî: ÿ íàâ÷àëàñÿ â Êî-
íîòîïñüêîìó âèùîìó ó÷èëèù³ çà 
ïðîôåñ³ºþ «Îïåðàòîð êîìï’þòåðíîãî 
íàáîðó» ³ í³ñê³ëüêè íå øêîäóþ ïðî 
öå ð³øåííÿ. ß çäîáóëà íåïîãàí³ çíàí-
íÿ, ä³çíàëàñÿ äëÿ ñåáå áàãàòî íîâîãî 
ç³ ñâ³òó êîìï’þòåðíî¿ íàóêè é âðå-
øò³-ðåøò ïî çàê³í÷åíí³ ó÷èëèùà îò-
ðèìàëà äèïëîì ³ç â³äçíàêîþ.

À äàë³ çíîâó ïåðåä³ ìíîþ ïîñòà-
ëà íåâ³äîì³ñòü ³ äåÿêà íåâïåâíåí³ñòü 
ó çàâòðàøíüîìó äí³. Ç ÷èì æå âñå-
òàêè ïîâ’ÿçàòè ñâîº ìàéáóòíº?.. Çâè-
÷àéíî, ïðî Áàíê³âñüêó àêàäåì³þ ÿ 
÷óëà é ðàí³øå, à êîëè â í³é ïî÷àëè 
íàâ÷àòèñÿ ê³ëüêà ìî¿õ îäíîêëàñíèöü, 
òî ä³çíàëàñÿ ïðî íå¿ ùå á³ëüøå. Öå 
âæå áóëè ñëîâà ç ïåðøèõ âóñò: ïî-
çèòèâí³ â³äãóêè ïðî âèêëàäà÷³â, ïðî 
ìåòîäè íàâ÷àííÿ, ïðî ñòóäåíò³â, ïðî 
àòìîñôåðó, ùî ïàíóº òàì. ² òîä³ ÿ 
âèð³øèëà, ùî ìàþ â³ä÷óòè âñå öå íà 
ñîá³. À ÷îì áè é íå ñïðîáóâàòè? 
Îñê³ëüêè ÿ ëþäèíà ãóìàí³òàðíîãî 
ïëàíó, òî, çâè÷àéíî, îáðàëà þðèäè÷-

íèé ôàêóëüòåò. Òà é íå ò³ëüêè òîìó. 
Âçàãàë³, ââàæàþ, ùî ïðîôåñ³ÿ þðè-
ñòà – äîñèòü ö³êàâà, íåïåðåäáà÷óâà-
íà, îáîâ’ÿçêîâî â³äïîâ³äàëüíà… À 
ìîæëèâî, öå ñàìå òå, ùî ÿ øóêàëà? 
Ìîæëèâî, ñàìå òîìó ìåí³ áóëî äàíî 
ùå òðîõè ÷àñó, ùîá öå çðîçóì³òè. ² 
îñü ÿ òóò. Ðîçïî÷àâñÿ íîâèé øëÿõ, 
íîâà ñòîð³íêà êíèãè ï³ä íàçâîþ 
«Æèòòÿ». Äèòèíñòâî çàê³í÷èëîñÿ, 
öå ìîæó ñêàçàòè ç óïåâíåí³ñòþ. Êî-
æåí ñàì îáðàâ ñîá³ äîðîãó, í³õòî íå 
çíàº, ùî éîãî áóäå íà í³é ÷åêàòè – 
ïåðåìîãè ÷è ïîðàçêè, ìîæëèâî, ïî-
ìèëêè…Àëå é âîíè òåæ íåîáõ³äí³ 
íà øëÿõó äî ïðàâèëüíèõ ð³øåíü, 
àäæå íå ïîìèëÿºòüñÿ ëèøå òîé, õòî 
í³÷îãî íå ðîáèòü.

Ñïîä³âàþñÿ, ùî ÿ çðîáèëà ïðà-
âèëüíèé âèá³ð, é àêàäåì³ÿ äîïîìîæå 
ìåí³ çíàéòè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, 
ùî ìåíå ö³êàâëÿòü. À ¿õ òàê áàãàòî… 
¯õ – áåçë³÷! 

ªâãåí³ÿ ÊÎÂÀËÅÂÑÜÊÀ,
ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-12

Äî Ñóì ÿ ïðè¿õàâ ³ç íåâåëè÷êî-
ãî, àëå äóæå ãàðíîãî ³ñòîðè÷íîãî ì³-
ñòå÷êà Ñëàâóòà, ùî íà Õìåëüíè÷-
÷èí³. Ð³øåííÿ – âñòóïèòè äî ÓÀÁÑ 
– ïðèéøëî íå â³äðàçó. Ïåðåä³ ìíîþ 
áóâ âåëèêèé ñïèñîê âèø³â, àëå çà 
ÿê³ñòþ çíàíü ÿ íàäàâ ïåðåâàãó àêà-
äåì³¿ ³ âèð³øèâ íàâ÷àòèñÿ ñàìå òóò.

Çàê³í÷èâ ÿ Ñëàâóòñüêó ã³ìíàç³þ 
ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåìíèõ 
ìîâ. Çîëîòà ìåäàëü ñòàëà íàãîðîäîþ 
çà ìîº íàâ÷àííÿ. Çàõîïëþâàâñÿ 
âñ³ì, äî ÷îãî ëåæàëà ìîÿ äóøà ³ áóâ 
õèñò: ãðîìàäñüêå æèòòÿ, õîðåîãðà-
ô³ÿ, òåàòðàëüíèé ãóðòîê, ãóðòîê âå-
äó÷èõ ³ òåëåâåäó÷èõ, ôîòîðåäàêö³ÿ 

òà áàãàòî ÷îãî ³íøîãî. ×èòàòè á³ëüøå 
ëþáëþ ïîë³òè÷íó òà òåõí³÷íó ë³òå-
ðàòóðó. ß áóâ îðãàí³çàòîðîì áàãà-
òüîõ çàõîä³â, òàêèõ ÿê: áëàãîä³éíèé 
áàë ³ áàë-ìàñêàðàä, ÷èñëåíí³ åñòðàä-
í³ òà òàíöþâàëüí³ êîíöåðòè. ß – íå-
îäíîðàçîâèé ïåðåìîæåöü ³ ïðèçåð 
õîðåîãðàô³÷íèõ êîíêóðñ³â.

Ñëóõíÿí³ñòþ äóæå íå â³äçíà÷àâ-
ñÿ, òîìó ùî çìàëêó áóâ àêòèâíèì, 
ìîºìó çàðÿäó åíåðã³¿ íå áóëî ìåæ. 
Ïðîòå é êëîïîòó ç³ ìíîþ áàòüêè ³ 
â÷èòåë³ ìàëè íåáàãàòî. Íàìàãàâñÿ 
ñàì ñåáå âèõîâóâàòè, ³, íà ìîþ äóì-
êó, öå â ìåíå âèéøëî.

Ç ïåðøèõ äí³â íàâ÷àííÿ àêàäå-

ì³ÿ ìåí³ äóæå ñïîäîáàëàñÿ: çàòèøîê, 
êîìóí³êàáåëüí³, êóëüòóðí³, ÷åìí³ 
ëþäè. Ñòóäåíòñüê³ ðîêè ïëàíóþ ïðî-
âåñòè ç ðîçóìîì: ïë³äíî íàâ÷àòèñÿ, 
àêòèâíî â³äïî÷èâàòè, çíàéòè 
ñïðàâæíüîãî äðóãà. Ó â³ëüíèé ÷àñ 
õîò³ëîñÿ á çàéìàòèñÿ ÷àñòêîâî êóëü-
òóðíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ÷àñòêîâî – ñïîð-
òîì. 

Ìîÿ çàïîâ³òíà ìð³ÿ –ïîâí³ñòþ 
âèêîíàòè ñïèñîê ñâî¿õ ïëàí³â, òîáòî 
çðîáèòè âñå, ùî ìåí³ ïîòð³áíî äëÿ 
ïîäàëüøîãî æèòòÿ ³ çàäîâîëåííÿ 
ñâî¿õ ïîòðåá.

Îëåêñàíäð ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-11

…Áóâ òèõèé òåïëèé âå÷³ð, êîëè 
ÿ, ñèäÿ÷è íà âîêçàë³, ïî÷óëà, ùî íà 
äðóãó êîë³þ ïîäàºòüñÿ ïîòÿã «Ëó-
ãàíñüê – Ñóìè» – ïîòÿã, ÿêèé ïîâå-
çå ìåíå ç äèòèíñòâà â ³íøå, ïîêè ùî 
íåâ³äîìå ìåí³ æèòòÿ – ñòóäåíòñüê³ 
ðîêè. Ïîòÿã ðóøèâ, ³ ìåí³ ñòàëî òðî-
õè ñóìíî â³ä òîãî, ùî ÿ ¿õàëà â³ä 
ð³äíî¿ äîì³âêè, â³ä äðóç³â, ç ÿêèìè 
íàâ÷àëàñÿ îäèíàäöÿòü ðîê³â ó Á³ëî-
âîäñüê³é ã³ìíàç³¿, ùî íà Ëóãàíùèí³.

Àëå â ìåíå áóëà âïåâíåí³ñòü, ùî 
íîâå ì³ñòî – Ñóìè – çóñòð³íå ìåíå ñî-
íå÷êîì ³ òåïëîòîþ ëþäñüêèõ â³äíîñèí. 
Íà ùàñòÿ, òàê ³ ñòàëîñÿ. Àêàäåì³ÿ, 
íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ êðàñó ³ âåëè÷, 
çóñòð³ëà íàñ çàòèøêîì ³ äîìàøí³ì òå-
ïëîì. Óæå â ïåðø³ äí³ íàâ÷àííÿ ÿ 
â³ä÷óëà òóðáîòó ³ ùèð³ñòü âèêëàäà÷³â. 
Íà ê³ëüêà ðîê³â àêàäåì³ÿ ñòàíå äëÿ 
íàñ ³ íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì, ³ ì³ñöåì, 
äå ìè áóäåìî ïðîâîäèòè ñâ³é â³ëüíèé 

÷àñ, áóäåìî æèòè â ñó÷àñíèõ îøàòíèõ 
ãóðòîæèòêàõ, ñï³ëêóâàòèñÿ ç äðóçÿìè, 
çàéìàòèñÿ óëþáëåíèìè ñïðàâàìè. 
Äëÿ öüîãî â àêàäåì³¿ ñòâîðåíî âñ³ óìî-
âè.

Íàïðèêëàä, ÿ çàõîïëþþñÿ íà-
ðîäíèìè òàíöÿìè: ñ³ì ðîê³â íàâ÷à-
ëàñÿ â øêîë³ ìèñòåöòâ ³ îòðèìàëà 
äèïëîì õîðåîãðàôà. Ìè ç íàøèì 
êîëåêòèâîì áðàëè ó÷àñòü ó ì³æíà-
ðîäíîìó êîíêóðñ³, ùî ïðîõîäèâ ó 
Ñåâàñòîïîë³, ³ çàéíÿëè ïåðøå ì³ñöå 
ó íîì³íàö³¿ «Íàðîäíèé òàíåöü». 
Í³êîëè íå çàáóäó òîé äåíü, êîëè ãî-
ëîâà æóð³ îãîëîñèâ íàñ ïåðåìîæöÿ-
ìè. Ìè äóæå ïèøàëèñÿ ³ ðàä³ëè. 
Í³õòî íàâ³òü óÿâèòè íå ì³ã, ùî øêî-
ëà ç íåâåëè÷êîãî óêðà¿íñüêîãî ì³-
ñòå÷êà ìîæå îá³éòè ñîë³äíèõ ñóïåð-
íèê³â ³ç Ðóìóí³¿, Ðîñ³¿, Ìîëäîâè òà 
³íøèõ êðà¿í. 

Ñâî¿ì ñóñ³äêàì ïî ê³ìíàò³ – ä³â-

÷àòêàì ³ç ìîãî æ ôàêóëüòåòó áàí-
ê³âñüêèõ òåõíîëîã³é – ÿ ðîçïîâ³ëà, 
ùî çà ìîþ âåñåëó âäà÷ó ìåí³ â ïåð-
øîìó êëàñ³ âðó÷èëè ìåäàëü «Çà íàé-
êðàùó óñì³øêó». Ö³êàâî, ùî ³ íà 
âèïóñêíîìó âå÷îð³ ìåí³ âðó÷èëè òà-
êó æ ìåäàëü! ß ëåãêî çíàõîäæó 
ñï³ëüíó ìîâó ç ëþäüìè ³ çàâæäè ïðè-
éäó íà äîïîìîãó.

Ìåí³ õîò³ëîñÿ á, ùîá ðîêè, ÿê³ 
ìè  ïðîâåäåìî  â  à ê à äåì ³ ¿ , 
çàïàì’ÿòàëèñÿ íàì íàçàâæäè, ùîá 
îòðèìàí³ íàìè çíàííÿ ïðèâåëè íàñ 
äî ìð³¿. ß õî÷ó çäîáóòè îñâ³òó çà 
ñïåö³àëüí³ñòþ «Ì³æíàðîäíà åêîíî-
ì³êà», ñòàòè ãàðíèì ôàõ³âöåì, 
óñï³øíî ïðàöþâàòè. Â³ðþ, ùî çàâäÿ-
êè âèêëàäà÷àì, âèõîâàòåëÿì, óìî-
âàì íàâ÷àííÿ òà ïðîæèâàííÿ, ÿê³ ìè 
òóò ìàºìî, ÿ äîñÿãíó ñâîº¿ ìð³¿.

Àë³íà ÁÅÐÅÆÍÀ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÌÅ-11

Чесно кажучи, я не дуже 
полюбляю зміни, тому адап-
туватися до чогось нового 
мені вкрай важко. Але, як не 
дивно, академія зі своїми по-
домашньому затишними гур-
тожитками з перших днів за-
мінила мені рідний дім. Мій 
шлях до Сум лежить аж із 
Бахмацького району Чер-
нігівської області, а саме з 
невеличкого села Пальчики, 
що знаходиться за кілька кі-
лометрів від славнозвісного 
гетьманського Батурина.

Про академію я чула дав-
но, ще з вуст своїх давніх 
знайомих, які закінчили цей 
виш. Відгуки звучали тільки 
позитивні, тому я без жодних 
вагань вирішила, що найкращі 
роки життя – студентські – 
проведу саме в цьому вищо-
му навчальному зак ладі. 
Швидко плинуть роки, ось 
уже й дитинство промайну-
ло…І я вже стала студенткою 
цього престижного вишу. 

А почалося все з Бахмаць-
кої гімназії, яку я закінчила в 
2011 році, маючи досить-таки 
непогану успішність. Тут я 
вела активне життя. Мені ду-
же подобався театральний 
гурток, настільний теніс, шахи, 
хоча це було, скоріше, легке 
захоплення, аніж хобі. У віль-
ний від навчання час, якого 
мені зазвичай не вистачало, 
пробувала писати вірші.

Знаєте, дуже рідко трапля-

ються ідеально слухняні діти. 
Тому й я не була винятком, 
хоча особливого клопоту 
батьки та вчителі зі мною не 
мали. Вважаю, було б егої-
стично розповідати про те, 
яка я вихована, тактовна чи 
чемна. Скажу тільки одне: ін-
к о л и  я  б у в а ю  д у ж е 
сором’язливою, хоча всіляко 
намагаюся цього не показува-
ти, та скромною, як говорять 
мої батьки. Та все одно: суди-
ти про себе – не мені. Я про-
бую контактувати та дружити 
зі всіма. Інколи, якщо це по-
трібно, підлаштовуюсь під 
інших людей, бо знаю, що 
підлаштувати під себе світ – 
неможливо.

Тут, у гуртожитку, ще з 
перших днів навчання мені 
було комфортно та затишно. 
Я познайомилася з цікавими 
людьми, які, думаю, згодом 
стануть мені друзями. Тільки 
тут, в академії, студентські 
роки уявляються мені най-
цікавішими та найвеселішими. 
Гадаю, що навчання згодом 
принесе свої результати, і з 
дипломом Української акаде-
мії банківської справи НБУ я 
зможу знайти гідне місце на 
ринку праці, адже на даний 
момент це – моя найзаповіт-
ніша мрія.

Àë³íà ÊÓÊÑÀ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÁÑ-12

Невеличке містечко Сере-
дина-Буда – моя мала батьків-
щина. Звідти я й приїхала до 
Сум. Ще з 9-го класу мріяла 
навчатися в УАБС НБУ. Це було 
моє рішення, і батьки були 
тільки за!

У школі я брала активну 
участь у самодіяльності, писа-
ла сценарії різних концертів, 
вистав. Просто обожнюю 
КВН, музику та театральні 
вистави. Також цікавлюся кі-
но, люблю комедії та драми.

Чи була я слухняною ди-
тиною? Це важке питання. 
Вважаю, що клопотів зі мною 
було небагато, але в мене 
дуже важкий характер: зі 
мною дуже нелегко спереча-
тись, я завжди доводжу свою 
точку зору. Звичайно, мені 
притаманні й позитивні риси: 
я дуже добра, весела, довір-
лива, через що іноді й стра-
ждаю.

Мені подобається весело 
проводити час, брати участь 
у виставах, КВНі. Завдяки 

моєму темпераменту, любові 
до жартів, я неодмінно стаю 
душею компанії. У житті я 
дуже контактна людина, ві-
дразу знаходжу друзів, які не 
лише вміють цікаво проводи-
ти час, а й допоможуть у 
скрутну хвилину.

Мені дуже подобається 
навчання саме в академії, 
можливо, тому, що тут для  
мене все рідне, бо я навчала-
ся на підготовчих курсах. І 
тому одним із найбільш 
пам’ятних днів став той, коли 
я дізналася, що вступила до 
УАБС НБУ.

Студентські роки вважаю 
найвеселішими і найцікавіши-
ми роками ж ит тя  (нов і 
знайомства, друзі, нове коло 
спілкування).

Після закінчення академії 
хочу відкрити власний бізнес. 
У мене багато планів і задумів, 
але заповітна мрія – бути 
щасливою людиною!

Òàìàðà ÃÂ²ËÀÂÀ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÁÑ-12

ÍÎÂÀ ÑÒÎÐ²ÍÊÀ ÊÍÈÃÈ Ï²Ä ÍÀÇÂÎÞ «ÆÈÒÒß»

ÇÀÐßÄÓ ÌÎª¯ ÅÍÅÐÃ²¯ ÍÅ ÁÓËÎ ÌÅÆ!

ÌÀÞ ÌÅÄÀËÜ «ÇÀ ÍÀÉÊÐÀÙÓ ÓÑÌ²ØÊÓ»

ÏÐÎ ÀÊÀÄÅÌ²Þ 
×ÓËÀ ÄÀÂÍÎ

ÄËß ÌÅÍÅ 
ÂÑÅ ÒÓÒ Ð²ÄÍÅ…
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ÇÍÀÉÎÌÒÅÑß: ÏÅÐØÎÊÓÐÑÍÈÊÈ
Традиційно ми присвячуємо добірку матеріалів 

нашим першокурсникам. Можливо, вони ще трохи 
вирізняються з-поміж інших студентів своєю несмі-
ливістю та недосвідченістю. Але цей недолік з часом 
усувається, адже неоціненний досвід набувається 
буквально кожного дня: на парах, у гуртожитку, у 
спілкуванні між собою і, звичайно, на сесії… Проте 
нинішні першокурсники не менш розумні, активні 
та амбітні, ніж їхні старші колеги: вони сумлінно 
«гризуть граніт науки», знайомляться, активно 
включаються у вир студентського життя.

Ось що написали першокурсники про себе та про 
початок свого життя в академії. Отже, знайомтеся…

RAKURS
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MIXER
ÎÑ²ÍÍ²É ÁËÞÇ…

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ

ÊÂÍ

ÙÎ? ÄÅ? ÊÎËÈ?

ÄÓÕÎÂÍ²ÑÒÜ

ÑÀÌ ÑÎÁ² ÏÑÈÕÎËÎÃ

Îñ³íü… Ñîíÿ÷íèõ äí³â ñòàº âñå ìåíøå, íåãîäà 
íå äàº ãóëÿòè ïàðêàìè òà âóëèöÿìè, ÿê âë³òêó, òà 
é ä³ëî ðîáèòè æ òðåáà! Òàê, ï³ñëÿ ñåçîíó êàí³êóë 
³ â³äïóñòîê (à äëÿ êîãîñü ³ òðóäîâîãî ë³òà) êîíöåí-
òðóâàòè ñâîþ óâàãó íà ùîäåííèõ çàâäàííÿõ ïîêè 
ùî âàæêóâàòî. ²íîä³ é íàñòð³é êåïñüêèé, í³÷îãî íå 
õî÷åòüñÿ, òà é ñïèòüñÿ ÿêîñü íå äóæå, òà é àïåòèò 
÷àñîì â³äñóòí³é… Ìîæëèâî, äî âàñ òðîõè áëèæ÷å, 
í³æ ïîòð³áíî, ï³ä³áðàâñÿ äåïðåñèâíèé íàñòð³é. 
ßêùî âàì â³ä öüîãî ñòàíå ëåãøå, òî íàâåäåìî òà-
êèé ôàêò: ùå íà Åáåðñîâñüêîìó ïàï³ðóñ³ Äðåâíüî-
ãî ªãèïòó ì³ñòèâñÿ îïèñ öüîãî ñòàíó òà ïðàêòèêè 
ùîäî éîãî ïîäîëàííÿ. Ã³ïîêðàò íàçâàâ öåé ìåëàí-
õîë³éíèé íàñòð³é «÷îðíîþ æîâ÷þ». À â ÑØÀ ó 
1985 ðîö³ ç’ÿâèâñÿ òåðì³í «çèìîâèé áëþç», ÿêèé 
îçíà÷àº ñåçîííèé òèì÷àñîâèé ðîçëàä ïñèõ³êè, 
ïîâ’ÿçàíèé ç³ çìåíøåííÿì ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà òà ïî-
õîëîäàííÿì.

Òàê, óñå öå òà áàãàòî ÷îãî ïîä³áíîãî ³íîä³ ëþ-
äèíà, íà æàëü, ìîæå â³ä÷óâàòè. Àëå ÿêùî âè õî-
÷åòå ùîñü äëÿ ñåáå çðîáèòè, ùîá îñâ³æèòè â³ä÷óò-
òÿ ö³êàâîñò³ äî æèòòÿ – âïåðåä! Íàìè ðîçðîáëåíà 
ìîäåëü ïðîñòèõ êðîê³â, çä³éñíþþ÷è ÿê³, ìè çìî-
æåìî ñï³â³ñíóâàòè ç «îñ³íí³ì áëþçîì». Êðîê ïåð-
øèé. Â³í ï³äõîäèòü ëþäÿì ð³çíîãî â³êó òà ñòàò³. 
Ïåðåîäÿãí³òüñÿ ÷è çì³í³òü ùîñü ó ñâî¿é çîâí³øíî-
ñò³! Òà êîëè âæå ³ñíóâàëà ñîðîì’ÿçëèâà íàçâà ö³º¿ 
ïðîáëåìêè «÷îðíà æîâ÷», òî ºäèíà çàáîðîíà ó ï³ä-
áîð³ íîâîãî îäÿãó ÷è àêñåñóàð³â – í³÷îãî ÷îðíîãî, 
ò³ëüêè ÿñêðàâ³ òà á³ë³ êîëüîðè ÷è â³äò³íêè! Ó ïå-
ðåîäÿãàíí³ ³ñíóþòü êîëîñàëüí³ ïåðåâàãè. Ïîãîäü-
òåñÿ: ñóìóâàòè â á³ë³é ñîðî÷ö³ ç ÷åðâîíîþ áðîøêîþ 
(÷è êðàâàòêîþ), ç íîâîþ çà÷³ñêîþ ïðîñòî íåìîæ-
ëèâî, à êîìïë³ìåíòè â³ä âàøèõ îäíîãðóïíèê³â ÷è 
êîëåã ³ ñõâàëüí³ ïîãëÿäè ó âàø á³ê äîïîìîæóòü 
ï³äâèùèòè òèì÷àñîâî çàíèæåíó ñàìîîö³íêó! 

Êðîê äðóãèé, ÿêèé âèìàãàº ô³çè÷íèõ çóñèëü. 
Ïîõ³ä ó áàñåéí, âå÷³ðí³ çàíÿòòÿ òàíöÿìè (º â ì³ñò³ 
ãðóïè ³ äëÿ äîðîñëèõ!), âîëåéáîëüíà ñåêö³ÿ (òà áà-
ãàòî ùå ð³çíèõ ñïîðòèâíèõ ñåêö³é!), ïðîá³æêà ÷è 
ïðîãóëÿíêà øâèäêèì êðîêîì ïåðåä ñíîì, óðîêè 
éîãè òà ³íø³ íîâ³ äëÿ âàñ çàõîïëåííÿ – îñíîâíå çà-
âäàííÿ öüîãî åòàïó «ïðîñëóõîâóâàííÿ îñ³ííüîãî 
áëþçó». Ãîëîâíå, ùîá öå áóëî íîâå çàõîïëåííÿ, òà-
êå, ÿêèì ðàí³øå âè íå çàéìàëèñü, àëå, ìîæëèâî, 
õîò³ëè. Íîâ³ â³ä÷óòòÿ, íîâ³ çíàéîìñòâà, îäíèì ñëî-
âîì, – ïåðåêëþ÷åííÿ âàøî¿ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Óïåâíåí³ñòü ó ñâî¿õ çä³áíîñòÿõ ç’ÿâëÿºòüñÿ ò³ëüêè 
ï³ñëÿ ðîçêðèòòÿ öèõ çä³áíîñòåé!

Êðîê òðåò³é, ÷åòâåðòèé ³ ï’ÿòèé… Äîñèòü ñåáå 
æàë³òè òà íà êîãîñü îáðàæàòèñÿ! Çðîá³òü ùîñü êî-
ìóñü ïîçèòèâíå (à ÿê íàñë³äîê – ñîá³!): ìîæëèâî, 
ì’ÿêî ïîäèâ³òüñÿ íà ñâî¿õ íåäîáðîçè÷ëèâö³â, ïîãî-
âîð³òü «ïî äóøàì» ç áàòüêàìè ÷è ðîäè÷àìè, ï³ä-
òðèìàéòå òèõ, êîìó çàðàç öå âêðàé íåîáõ³äíî. À 
ãîëîâíå – ïîì³ðêóéòå, ùî ïðèíîñèòü âàì ó æèòò³ 
ïîçèòèâí³ åìîö³¿? Ðîçáåð³òüñÿ â öüîìó äóæå âàæ-
ëèâîìó ïèòàíí³. Ñüîãîäí³ öå ìîæå áóòè ñìà÷íà  
âå÷åðÿ òà ö³êàâà êíèãà (ïîñ³áíèê!), à çàâòðà – ñï³ë-
êóâàííÿ ç äðóçÿìè ÷è «îñ³íí³é ìàðàôîí». Äèâ³òü-
ñÿ, îñü âè âæå ñèäèòå ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ñòàðèìè ÷è 
íîâèìè äðóçÿìè (íó, ç òèìè, ç ÿêèìè ïîçíàéîìè-
ëèñÿ íà ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ) òà îáãîâîðþºòå 
ñï³ëüí³ ³íòåðåñè:

 – À ïðî ùî, âëàñíå, áóëà öÿ ñòàòòÿ ïñèõîëîãà?
 – Òà ÿ é íå ïàì’ÿòàþ, ìàáóòü, ïðî äð³áí³ òà äî-

ñÿæí³ ðàäîù³ â æèòò³! 
Ñâ³òëàíà ÁÀÕÌÓÒ,
ïñèõîëîã àêàäåì³¿

Á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â 
ãóðòîæèòêó ¹1 çíàëè Âî-
ëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à 
ÿê îõîðîíöÿ ³ íàâ³òü íå 
çäîãàäóâàëèñÿ, ùî äëÿ 
íüî ãî öå âæå òðåòÿ âèñòàâ-
êà â àêàäåì³¿. Ñâîþ ïðè-
ñòðàñòü äî ìàëþâàííÿ 
Â. Àëå í³íñüêèé ïðîí³ñ ÷å-
ðåç óñå æèòòÿ. ²ç ñàìîãî 
äèòèíñòâà â³í ïðàãíóâ íà-
â÷èòèñÿ çîáðàæàòè êðàñó, 
ÿêà éîãî îòî÷óº. Ç ÷àñîì 
â³í çðîçóì³â, ùî öå – íå 
ïðîñòî çàõîïëåííÿ, à ùîñü 
çíà÷íî á³ëüøå, ³ âèð³øèâ 

íàâ÷àòèñÿ â õóäîæí³é 
øêîë³. Çà ïëå÷èìà Âîëî-
äèìèðà Ìèõàéëîâè÷à – 25 
ðîê³â êåð³âíèöòâà õóäîæ-
í³ì ãóðòêîì, ÷èñëåíí³ ãðà-
ìîòè, ïîäÿêè, ïóáë³êàö³¿ â 
ãàçåòàõ. Ïîíàä 40 ðîê³â 
â³í ïðîôåñ³éíî çàéìàºòüñÿ 
ìèñòåöòâîì. ² íàâ³òü çàðàç 
íå çàëèøàº óëþáëåíîãî çà-
íÿòòÿ. Ó â³ëüíèé ÷àñ Âî-
ëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ ïðî-
äîâæóº ñòâîðþâàòè ñâî¿ 
øåäåâðè.

Íà âèñòàâö³ áóëè ïðåä-
ñòàâëåí³ ãðàô³êà, æèâîïèñ 

Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó â³äáóëàñÿ äðóãà ãðà 1/4 ô³-
íàëó Â³äêðèòî¿ Äí³ïðîâñüêî¿ ë³ãè ÊÂÍ (îô³ö³éíî¿ 
ì³æðåã³îíàëüíî¿ ë³ãè «ÀÌ³Ê»). Â³äêðèòà Äí³ïðîâñü-
êà ë³ãà ÊÂÍ ñòâîðåíà ÒÎ «ÀÌ³Ê» ñï³ëüíî ç òåàòðîì 
ÊÂÍ ÄÃÓ. Ïîíàä äåñÿòü ðîê³â âîíà ïðèéìàº êîìàí-
äè íå ëèøå ç Óêðà¿íè, àëå é ç áëèæíüîãî çàðóá³ææÿ. 

Ó äðóã³é ãð³ 1/4 ô³íàëó âçÿëè ó÷àñòü 8 êîìàíä ³ç 
Ðîñ³¿ (Êàçàíü), Ìîëäîâè (Êèøèí³â) òà Óêðà¿íè (Êè¿â, 
Äí³ïðîïåòðîâñüê, Äîíåöüê, Ìåë³òîïîëü, Ñóìè).

Çà ðåçóëüòàòàìè ãðè êîìàíäà ÊÂÍ àêàäåì³¿ 

«Ôðåø» ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå, âèáîðîâøè ïåðåìîãó â 
òðüîõ ³ç ÷îòèðüîõ êîíêóðñ³â (ôð³ñòàéë, ðîçìèíêà, 
á³àòëîí, ³ìïðîâ³çàö³éíèé êîíêóðñ). Çà ðåçóëüòàòàìè 
äâîõ ÷âåðòüô³íàë³â, ïåðøèé ç ÿêèõ ïðîõîäèâ 25 âå-
ðåñíÿ, íàøà êîìàíäà òàêîæ ïîñ³ëà ² ì³ñöå.

Íàøó êîìàíäó ïðåäñòàâëÿëè: Êîâàëåíêî Ìèêîëà, 
Àêóë³÷ Â³òàë³é, Ïàðàùóê Äìèòðî, Ïåòðîâà ßíà, 
Êîâàëåíêî Ìàðèíà, Ãóçü Ìàðèíà (êåð³âíèê). 

Áàæàºìî íàø³é êîìàíä³ óñï³õ³â ³ íàòõíåííÿ íà 
íîâ³ ïåðåìîãè!

11 æîâòíÿ â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò ì³ñòà Ñóìè ç ãðè 
«Ùî? Äå? Êîëè?» ñåðåä êîìàíä ïåðøèõ êóðñ³â âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²²²-²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿. 
Ïðîâîäèëà çàõ³ä Ñóìñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷î-ìîëîä³æíà 
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «²íòåëåêò-êëóá» (ïðåçèäåíò 
– Ã. Î. Áîðîâèê). Ó ãð³ âçÿëè ó÷àñòü 15 êîìàíä, 5 ç 
ÿêèõ – êîìàíäè íàøèõ ïåðøîêóðñíèê³â: «Ãð³íâ³÷», 
«Ä³êòóì ôàêòóì», «Ïåðëèíà», «Ñïàðòà» òà «Íîâà 
õâèëÿ». Âîíè íàïîëåãëèâî çìàãàëèñÿ çà ïðèçîâ³ ì³ñ-

öÿ. Êîìàíäà «Ïåðëèíà» (îáë³êîâî-ô³íàíñîâèé ôà-
êóëüòåò) çàéíÿëà ²² ì³ñöå, «Ñïàðòà» (ôàêóëüòåò áàí-
ê³âñüêèõ òåõíîëîã³é) – ²²² ì³ñöå, «Íîâà õâèëÿ» (ôà-
êóëüòåò áàíê³âñüêèõ òåõíîëîã³é) – ²V ì³ñöå. 

Íàø³ ïåðøîêóðñíèêè ïîêàçàëè âèñîêèé ð³âåíü ³í-
òåëåêòóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ³ äðóæí³é ñòóäåíòñüêèé 
äóõ ãðè. Òàê òðèìàòè!

Â³òàë³é ÇÀÕÎÆÈÉ,
ñòóäåíò ãðóïè ÁÑ-83

Âå÷³ð 29 âåðåñíÿ âèäàâñÿ íàäàêòèâíèì. Ñòóäåíòè 
àêàäåì³¿ ìàëè ÷óäîâó ìîæëèâ³ñòü îáðàòè ñîá³ êóëü-
òóðíó ïðîãðàìó äî äóø³: ³íòåëåêòóàëüíà ãðà «Ùî? 
Äå? Êîëè?», ïåðåãëÿä ô³ëüìó, äèñêîòåêà, ë³òåðàòóð-
íèé âå÷³ð.

Òðàäèö³éíî ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó ãóðòîæèòêó ¹ 2 
ç³áðàëà êîëî äðóç³â ë³òåðàòóðíîãî êëóáó «Õâèëÿìè 
ñëîâà» çà ðÿäêàìè ñâ³æèõ ïîåç³é òà ÷àøêîþ ñìà÷íî-
ãî ÷àþ. Ñêàæó Âàì ïî ñåêðåòó: ³ õî÷ çáèðàºìîñÿ ìè 
÷àñòåíüêî, àëå ùîðàçó ïîåç³ÿ – íåïîâòîðíà äëÿ íàñ!

Õî÷åòå ïåðåêîíàòèñü ó öüîìó – ïðèºäíóéòåñÿ äî 
íàñ íàñòóïíîãî ðàçó! Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ ùî-
äî ìàéáóòí³õ ë³òåðàòóðíèõ âå÷îð³â ïðîøó çâåðòàòèñÿ 
äî ìåíå, êåð³âíèêà êëóáó: (e-mail: starcevatatya@
yandex.ru)

Ç ïîâàãîþ é äî çóñòð³÷³!

Òåòÿíà ÑÒÀÐÖÅÂÀ,
êåð³âíèê ë³òåðàòóðíîãî êëóáó

«Õâèëÿìè ñëîâà»

Для тих, хто хоче поліпшити свій настрій уже після 
того, як прочитає ці рядки…

У гуртожитку №1 Української академії банківської 
справи Національного банку України 4 жовтня відкри-
лася виставка робіт Володимира Михайловича 
Аленінського. Усі небайдужі до мистецтва мали змогу 
прийти до актового залу гуртожитку і насолодитися 
чудовими роботами художника і скульптора

ÊÐÀÑÀ ÑÂ²ÒÓ Î×ÈÌÀ 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ

ÍÎÂÀ ÏÅÐÅÌÎÃÀ ÊÎÌÀÍÄÈ «ÔÐÅØ»

ÓÑÏ²ØÍÈÉ ÄÅÁÞÒ ²ÍÒÅËÅÊÒÓÀË²Â

ÏÎÅÇ²ß – ÇÀÂÆÄÈ ÍÅÏÎÂÒÎÐÍÀ!

³ ð³çüáà ïî äåðåâó. Îñíîâí³ 
íàïðÿìêè ðîá³ò – öå 
àí³ìàë³ñòèêà òà òâîðè ïðî 
Êè¿âñüêó Ðóñü. Âîëîäè-
ìèð Ìèõàéëîâè÷ çàâæäè 
íàìàãàºòüñÿ ñïðîáóâàòè 
ùîñü íîâå, ïðàöþº ó ð³ç-
íèõ æàíðàõ. Ó éîãî òâî-
ðàõ êîæåí ìîæå çíàéòè òå, 
ùî õî÷å. Â³í íàìàãàºòüñÿ 
ïåðåäàòè ó ñâî¿õ ðîáîòàõ 
êðàñó íàâêîëèøíüîãî 
ñâ³òó. Âîëîäèìèð Ìèõàé-
ëîâè÷ ââàæàº, ùî õóäîæ-
íèê – öå ïðîôåñ³ÿ, ÿêó 

òðåáà ëþáèòè ³ ïðîíåñòè 
÷åðåç ðîêè. Ìèòåöü ïîä³-
ëèâñÿ ñâî¿ìè òâîð÷èìè 
ïëàíàìè: â íàñòóïíîìó ðî-
ö³ çáèðàºòüñÿ îðãàí³çóâàòè 
ïåðñîíàëüíó âèñòàâêó 
ñêóëüïòóðè â Ìóí³öèïàëü-
í³é ãàëåðå¿. Õî÷åòüñÿ ïî-
áàæàòè Âîëîäèìèðó Ìè-
õàéëîâè÷ó òâîð÷èõ óñï³õ³â 
òà óäà÷³ ó âñ³õ éîãî ïî÷è-
íàííÿõ!

Ë³ë³ÿ ÏÅÒÐÈÊ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÎÀ-03


