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² çíîâó ïðî êîõàííÿ?.. ×è ïðî ëþ-
áîâ? Âçàãàë³, ùî öå òàêå – ëþáîâ, 
êîõàííÿ? Çðîçóì³ëî: ïðî öå çíàºìî 
âñ³ ìè. ² í³õòî ç íàñ…  À ç ÷îãî âî-
íà ïî÷èíàºòüñÿ – öÿ ëþáîâ? Êîëè 
çàê³í÷óºòüñÿ? ² ùî æ ðîáèòè äëÿ òî-
ãî, ùîá ëþáîâ áóëà ïðèñóòíÿ âïðî-
äîâæ óñüîãî æèòòÿ â êîæíîãî ç íàñ?

Êîëè íàñ âïåðøå (÷è íå âïåðøå!) 
îõîïëþº ïðèñòðàñíà åìîö³ÿ ïðèÿçíî-
ñò³ äî îñîáè ³íøî¿ ñòàò³, ìè ìîæåìî 
â³ä÷óâàòè ðîìàíòè÷íó, ñåðäå÷íó ïî-
òðåáó â ñï³ëêóâàíí³ ç ö³ºþ ëþäèíîþ, 
â çàõîïëåíí³ ¿¿ îáðàçîì, áóðõëèâó 
ðàä³ñòü î÷³êóâàííÿ âçàºìèí. Ìàáóòü, 
öå ïðèéøîâ ñòàí çàêîõàíîñò³ (ç 
äðåâíüîãðåöüêî¿ – «åðîñ»). ² ÿêùî 
íàì â³äïîâ³äàþòü ïðèõèëüí³ñòþ, òî 
ðîçâèâàþòüñÿ ñòîñóíêè ðîìàíòè÷íî-
ãî êîõàííÿ. Öÿ ñòàä³ÿ, ÿê ïðàâèëî, 
áóâàº øâèäêîïëèííîþ, àëå ìè ïî÷ó-
âàºìîñÿ äóæå ùàñëèâèìè. 

Ö³ ñòîñóíêè ìîæóòü ïðîäîâæóâà-
òèñü. ² ÿêùî â îáîõ âèÿâèòüñÿ áàãà-
òî ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â, óïîäîáàíü, 
òóðáîòè îäèí ïðî îäíîãî, à ãîëîâíå 
– âçàºìíî¿ äîâ³ðè òà äóõîâíî¿ ºäíî-
ñò³, òîä³ â³äíîñèíè ç «ðîìàíòè÷íîãî 
êîõàííÿ» ìîæóòü ïåðåðîñòè â, òàê 
çâàíó, «ëþáîâ – äðóæáó», «ëþáîâ – 
ïðèÿçíü» (ç äðåâíüîãðåöüêî¿ – 
«ô³ë³à»). Öå âæå á³ëüø ðåàë³ñòè÷í³ 
â³äíîñèíè, â³äïîâ³äàëüí³ òà ìåíø âè-
ìîãëèâ³ îäèí äî îäíîãî. Ðåâíîù³â, 
òî÷íî, ñòàº íàáàãàòî ìåíøå ÷è âçà-
ãàë³ âîíè çíèêàþòü, áî âæå ïîâèííà 
³ñíóâàòè äîâ³ðà, ÿêà ìàº íàäàâàòè 
â³ä÷óòòÿ ñâîáîäè êîæíîìó ç ïàðè ³ 
îäíî÷àñíî – ïîòðåáó îäèí â îäíîìó. 

ßêùî æ³íö³ òà ÷îëîâ³êó ïîùà-
ñòèòü ñòâîðèòè ñàìå òàê³ ñòîñóíêè (à 
äëÿ öüîãî ðåçóëüòàòó ïîòð³áíà íåà-
áèÿêà ïðàöÿ äâîõ!), òî ìîæóòü 
ç’ÿâèòèñÿ â³äíîñèíè «ëþáîâ³-í³æíî-
ñò³» (ç äðåâíüîãðåöüêî¿ –«ñòîðãå»). 
Ó öèõ âçàºìèíàõ îäèí îäíîìó õî-
÷åòüñÿ áàãàòî â³ääàâàòè òåïëîòè 
äóø³, àëå é íàòîì³ñòü îòðèìóâàòè 
òåæ. Îñü òîä³ ò³ëüêè âæå ìîæíà äó-
ìàòè ³ ïðî ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ òà ïëàíó-
âàòè íàðîäæåííÿ áàæàíèõ ä³òåé. 

Îñîáèñò³ñòü óæå ãîòîâà äî íàñòóï-
íî¿ ñòàä³¿ ðîçâèòêó ëþáîâíèõ â³äíî-
ñèí – «ëþáîâ³ áåçóìîâíî¿» (ç äðåâ-
íüîãðåöüêî¿ – «àãàïå»), ÿêà ïåðåäáà-
÷àº âåëèêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òîãî, 
êîãî ëþáèø, çäàòí³ñòü äî ïðàâèëü-
íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé ç ëþáîâ’þ, 
ðîçóìíó æåðòîâí³ñòü ó ñòîñóíêàõ 
«÷îëîâ³ê – æ³íêà», «ä³òè – áàòüêè». 
Ó òàêèõ ñ³ì’ÿõ ïîäðóææÿ, ÿê ïðàâè-
ëî, ùàñëèâ³. À ä³òè, íàðîäæåí³ òà âè-
õîâàí³ â ðîäèíàõ, äå òàòî ç ìàìîþ 
ñòàâëÿòüñÿ îäèí äî îäíîãî ç ëþáîâ’þ, 
ïîâàãîþ, ç â³äïîâ³äàëüí³ñòþ çà ñâî¿ 
â÷èíêè òà ¿õí³ íàñë³äêè, âì³þòü 
ðîçðÿäæàòè íàïðóãó â ñòîñóíêàõ, óñ³ 
òóðáóþòüñÿ  ïðî áàáóñü òà ä³äóñ³â, 
äå ñïðàâä³ äîáðå ñòàâëÿòüñÿ îäèí äî 
îäíîãî, øàíóþòü ñ³ìåéí³ òðàäèö³¿, – 
òàê³ ä³òè ñàì³ áóäóòü çäàòíèìè ïî-
ëþáèòè êîãîñü òà âì³òè ïðàâèëüíî 
ñòâîðèòè ñâîþ ñ³ì’þ. 

Áóäü-ÿêèé á³çíåñ, áóäü-ÿêå áóä³â-
íèöòâî áóäü-÷îãî – öå âåëèêà ïðàöÿ, 
³ îñîáëèâî, ÿêùî öå – âèáóäîâóâàí-
íÿ â³äíîñèí. À êîëè ö³ â³äíîñèíè ñòî-
ñóþòüñÿ ëþáîâ³ – öå âçàãàë³ òèòàí³÷-
íèé òðóä! Á³çíåñ óñï³øíèé òàì, äå 
çóñèëëÿ äî ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó 
äîêëàäàþòü äâ³ ñòîðîíè ä³ëîâèõ 
âçàºìèí, à ëþáîâ – öå «á³çíåñ» äâîõ 
ëþäåé, ÿêèé âèìàãàº îñîáëèâèõ 
âêëàäåíü – âêëàäåíü äóø³. ² õàé òèõ, 
õòî ëþáèòü îäèí îäíîãî, ó íàñ áóäå 
áàãàòî (âñ³!), òîä³ â ñóñï³ëüñòâ³ ùà-
ñëèâèé øëþá ñòàíå çàêîíîì³ðí³ñòþ, 
à íå âèïàäêîâ³ñòþ! Õàé âçàºìíà ëþ-
áîâ ó æèòò³ êîæíîãî áóäå ðåàëüí³ñ-
òþ, à íå ò³ëüêè áàæàíîþ ³ëþç³ºþ!!!

Ñâ³òëàíà ÁÀÕÌÓÒ,
ïñèõîëîã àêàäåì³¿

Ñó÷àñíèé, ïðîãðåñèâíèé, íåïîâòîð-
íèé âèø ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà. Ìè äàâ-
íî çâèêëè äî öèõ åï³òåò³â, îäíàê äîáðå 
óñâ³äîìëþºìî, ùî öå – íå ïîðîæí³ ñëî-
âà. Íàøó àêàäåì³þ âèð³çíÿº ñèëüíèé 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ, ì³öí³ 
çíàííÿ ñòóäåíò³â, ñõâàëüí³ â³äãóêè ïðî 
âèïóñêíèê³â òà ¿õ óñï³øíå ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ. À ùå – ïîñò³éí³ òâîð÷³ ïî-
øóêè âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â, ³ííîâàö³é-
í³ òåõíîëîã³¿, ÷èñëåíí³ ïåðåìîãè ìîëîä³ 
íà âñåóêðà¿íñüêèõ íàóêîâèõ êîíôåðåí-
ö³ÿõ òà îë³ìï³àäàõ. À ùå – ïîòóæíà íà-
óêîâà ä³ÿëüí³ñòü: ðîáîòà àñï³ðàíòóðè, 
äîêòîðàíòóðè, ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ 
ðàäè ³ç çàõèñòó êàíäèäàòñüêèõ ³ äî-
êòîðñüêèõ äèñåðòàö³é, ïðîâåäåííÿ íà 
áàç³ àêàäåì³¿ âñåóêðà¿íñüêèõ ³ ì³æíà-
ðîäíèõ íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é, ðîáîòà 
íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè, ð³âíèõ ÿê³é íåìàº 
â Óêðà¿í³. À ùå – àêòèâíå ì³æíàðîäíå 
ñï³âðîá³òíèöòâî: àêàäåì³ÿ ìàº ïàð-
òíåðñüê³ çâ’ÿçêè ç ïîíàä 40 çàðóá³æíè-
ìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, ïîñò³éí³ 
ïî¿çäêè çà êîðäîí âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåí-
ò³â ñòàëè äëÿ íàñ çâè÷íîþ ñïðàâîþ. À 
ùå – íà áàç³ á³áë³îòåêè ä³º ²íôîðìàö³é-
íèé öåíòð ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó òà 
Ïîëüñüêî-Óêðà¿íñüêèé öåíòð.

Áåçóìîâíî, íàøîþ ãîðä³ñòþ çàâæäè 
áóëà ì³öíà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà, 
ñòâîðåíà çàâäÿêè äîïîìîç³ Íàö³îíàëü-

Ç ÄÍÅÌ ÇÀÊÎÕÀÍÈÕ!

ÏÎ×ÓÒÒß, ßÊÅ ÇÌÓØÓª ÑÅÐÖÅ ÁÈÒÈÑß ÏÐÈÑÊÎÐÅÍÎ…

12 лютого минає 17 років відтоді, як 
була прийнята Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про створення 
Української академії банківської спра-
ви». За цей час академія зуміла пройти 
не лише період становлення та розвит-
ку, а й впевнено посісти гідне місце 
серед найкращих вищих навчальних 
закладів держави ІV рівня акредитації

íîãî áàíêó Óêðà¿íè. Òàêèì íàâ÷àëüíèì 
êîðïóñàì, ãóðòîæèòêàì, ëåãêîàòëåòè÷-
íîìó ìàíåæó ÷è ìåäèêî-ñàí³òàðí³é ÷à-
ñòèí³ ìîæå ïîçàçäðèòè áóäü-ÿêèé ñòî-
ëè÷íèé âèø. Öå âæå íå êàæó÷è ïðî íå-
ïîâòîðíó êðàñó ñâ³òëî-áóçêîâèõ áóä³-
âåëü. À ùå àêàäåì³þ ÷àñòî íàçèâàþòü 
îñåðåäêîì äóõîâíîñò³ òà öåíòðîì îë³ì-
ï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè òà ñïîðòèâíîãî ãàð-
òó çàâäÿêè íàøèì ìîæëèâîñòÿì ³ òà-
ëàíòàì ñòóäåíò³â. À ùå, à ùå, à ùå… 
Äóæå õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî íàøà ñëàâíà 
³ñòîð³ÿ áóäå ïðîäîâæóâàòèñÿ, à çäîáóò-

êè âèøó ïîñò³éíî ïðèìíîæóâàòèìóòü-
ñÿ, àäæå ³íøî¿ òàêî¿ óí³êàëüíî¿ àêàäå-
ì³¿ íåìàº íå ëèøå íà Ñóìùèí³, à é â 
óñ³é Óêðà¿í³!

Íàîñòàíîê çãàäàéìî ñëîâà ç Ã³ìíó 
Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ áàíê³âñüêî¿ ñïðà-
âè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè:

Ëþáèìî, øàíóºìî, òè îäíà ó íàñ!
Ðîêè â Àêàäåì³¿ – òî ïðåêðàñíèé ÷àñ!
Ëþáèìî, øàíóºìî, òè ìàòè íàì îäíà!
Õàé æå Áîã õðàíèòü òåáå íà ìíîã³¿ 
ë³òà!

Äîðîã³ äðóç³! 
Ïðèéì³òü ùèð³ â³òàííÿ ç Äíåì ñâÿ-

òîãî Âàëåíòèíà!
Êîõàííÿ, ëþáîâü, love, amour...  – 

öå ñëîâî çâó÷èòü íà âñ³õ ìîâàõ ñâ³òó ïî-
ð³çíîìó, àëå âîíî âñþäè íàïîâíåíå îä-
íàêîâèì çì³ñòîì – ïî÷óòòÿì, ÿêå çìó-
øóº ñåðöå áèòèñÿ ïðèñêîðåíî, äàðóâà-
òè äîðîã³é ëþäèí³ óñì³øêè òà ùàñòÿ.

Áàæàºìî, ùîá ðîìàíòè÷íèé êóï³-
äîí÷èê îáîâ’ÿçêîâî âëó÷èâ ó âàø³ ñåð-

öÿ, à òèì, õòî âæå «ïîðàíåíèé» çà÷à-
ðîâàíèìè êîõàííÿì ñòð³ëàìè, – í³êîëè 
íå âòðà÷àòè ³ íå ìàðíóâàòè öåé îòðèìà-
íèé äàð. Íåõàé öå ïî÷óòòÿ íå çàëèøàº 
âàøèõ ñåðäåöü íåçàëåæíî â³ä ïîðè ðî-
êó òà ïîãîäè çà â³êíîì, â³ä â³äñòàí³ ì³æ 
çàêîõàíèìè òà ñòàíó ñïðàâ íà ðîáîò³ ÷è 
íàâ÷àíí³. 

² ãîëîâíå – íå çàáóäüòå â öåé äåíü 
«âàëåíòèíêîþ» ïðèâ³òàòè íå ëèøå êî-
õàíó ëþäèíó, àëå é òèõ ëþäåé, ÿê³ ïî-

ðó÷ ç âàìè êðîêóþòü æèòòÿì: áàòüê³â, 
äðóç³â, òîâàðèø³â, âèêëàäà÷³â… À â 
çâè÷àéíèé äåíü äàðóéòå ¿ì óñì³øêè, òå-
ïëî é òóðáîòó, ³ âîíè îáîâ’ÿçêîâî ïî-
âåðíóòüñÿ äî êîæíîãî ç âàñ ñòîðèöåþ!

Ç³ ñâÿòîì êîõàííÿ âàñ!
Ç ëþáîâ’þ

Â³êòîð ÌÓÍÒßÍ,
ãîëîâà ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;

Þë³ÿ ÕÅÂÏÀ,
ãîëîâà ñòóäåíòñüêî¿ ïðîôñï³ëêè



² îñü ó ãðóäí³ 2012 ðî-
êó â³äáóâñÿ âåá³íàð «Íî-
âèé ÊÏÊ – íîâ³ ïðàâèëà 
ãðè». Ç íàäçâè÷àéíî ö³êà-
âîþ ³íôîðìàö³ºþ âèñòó-
ïèëà Àíæåë³êà Ñèöüêî – 
ïàðòíåð ÞÔ «Ãâîçä³é òà 
Îáåðêîâè÷», ãîëîâà ïðà-
êòèêè êðèì³íàëüíîãî 
ïðàâà, ãîëîâà Êîì³òåòó ç 
êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà 
ïðîöåñó Àñîö³àö³¿ àäâî-
êàò³â Óêðà¿íè (ÀÀÓ).

Ó âåá³íàð³  âçÿëè 
ó÷àñòü êè¿âñüêèé, ñóìñü-

êèé, õàðê³âñüêèé ³ ê³ðî-
âîãðàäñüêèé îñåðåäêè Ë³-
ãè ñòóäåíò³â Àñîö³àö³¿ 
ïðàâíèê³â Óêðà¿íè. Äî-
ëó÷èëèñÿ äî âåá³íàðó òà-
êîæ ñòóäåíòè 3-5-õ êóð-
ñ³â ³ âèêëàäà÷³ þðèäè÷-
íîãî ôàêóëüòåòó ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ. 

Ñï³êåð ïðèä³ëèëà óâà-
ãó â³äì³ííîñòÿì ì³æ ïî-
ïåðåäí³ì ³ íîâèì Êðèì³-
íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèì 
êîäåêñîì, ðîçïîâ³ëà ïðî 
çì³íó ïîâíîâàæåíü ñë³ä-

За особисті заслуги, знач-
ний внесок у патріотичне 
виховання молоді та з нагоди 
державного свята – Дня Ук-
раїнського козацтва – День 
Пок рови Пречистої Богородиці 
наказом Гетьмана Ук раїнського 
козацтва М. М. Пантелюка 
орденом “Хрест з мечами” 
нагороджений професор, 
завідувач кафедри соціаль-
но-гуманітарних дисциплін, 
полковник Українського ко-
зацтва Іван Павлович Мозго-
вий.

Орден встановлений і 
затверджений 20 жовтня 
1947 року Президентом 
Української Народної Респу-
бліки в екзилі Андрієм Ліви-
цьким та Військовим мініс-

тром, генерал-полковником 
Михайлом Омеляновичем-
Павленком. Влітку 1966 року 
Головна нагородна рада 
Українського вільного ко-
зацтва (УВК) за підписом 
полковника А. Новицького 
надала хрест усім членам 
Українського вільного ко-
зацтва. У 1990 році хрест був 
перевиданий Генеральною 
управою УВК в Канаді. Сьо-
годні відповідно до Статуту 
Українського козацтва, Поло-
ження про козацькі військові 
звання цією почесною від-
знакою нагороджуються ко-
заки в Україні. І. П. Мозговий 
нагороджений уже четвер-
тим козацьким орденом.

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

У кімнаті відпочинку гур-
тожитку №2 відбулася черго-
ва зустріч учасників дискусій-
ного клубу – любителів які-
сно і приємно провести час 
за інтелектуальними бесіда-
ми та просто цікавими роз-
мовами. Тему для обговорен-
ня обрали не випадково, 
адже всім нам незабаром 
доведеться одружуватися, 
дбати про родину, виховува-
ти дітей. І тому того холодно-
го зимового вечора ми гово-
рили про сім’ю як основний 
фактор впливу на формуван-
ня особистості.

Окрім цього, Дмитро 
Яко влєв традиційно прочи-
тав власні вірші, які справді 
вражають глибоким змістом 

і прекрасною римою. Луїза 
Калініченко порадувала при-
сутніх грою на фортепіано. 

Студком забезпечив нас 
смачними цукерками і соком, 
а кожен присутній вклав ча-
стинку себе в дослідження 
запропонованих питань, у 
формування загальних під-
сумків з приводу основ вихо-
вання в родині. 

Хочеться подякувати на-
шому вихователю Валентині 
Миколаївні Вороні за цікаву 
тему дискусії та за теплу й 
невимушену обстановку, яку 
вона як душа нашої великої 
родини створює в гуртожит-
ку. 

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

Ñï³âïðàöÿ Ì³æíàðîä-
íîãî öåíòðó ç áàíê³âñüêî¿ 
ñïðàâè òà êîðïîðàòèâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ àêàäåì³¿ ç 
çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè êîð-
ïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ 
óí³âåðñèòåòó Åðëàíãåíà-
Íþðíáåðãà, ùî çíàõî-
äèòüñÿ ó ì. Íþðíáåðã 
(Í³ìå÷÷èíà), ïðîôåñî-
ðîì Ìàðêóñîì Øò³ãëáà-
óåðîì òðèâàº ç 2005 ðî-
êó. ² îñü íà ïî÷àòêó 2013 
ðîêó âîíà îòðèìàëà ñâîº 
ïðîäîâæåííÿ. Çà îðãàí³-
çàö³éíî¿ ï³äòðèìêè ïðî-
ôåñîðà Øò³ãëáàóåðà òà 
â³äîìî¿ í³ìåöüêî¿ ôóíäà-
ö³¿ Â³ëüãåëü-Ð³ãåð ïðîôå-
ñîð êàôåäðè ì³æíàðîäíî¿ 
åêîíîì³êè, êåð³âíèê 
Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ç 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè òà 
êîðïîðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ àêàäåì³¿ Î.Ì. Êî-
ñòþê â³äâ³äàâ óí³âåðñè-
òåò Åðëàíãåíà-Íþðíáåð-
ãà ÿê çàïðîøåíèé ïðîôå-
ñ î ð  í ³ ì å ö ü ê î ã î 
óí³âåð ñèòåòó òà ïðî÷èòàâ 
äëÿ ñòóäåíò³â ìàã³ñòåðñü-
êî¿ ïðîãðàìè ç á³çíåñ-àä-
ì ³ í ³ñ òðóâàííÿ êóðñ 
«Êîðïîðàòèâíå óïðàâë³í-
íÿ â áàíêàõ». Êóðñ ÷èòàâ-
ñÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ ³ 
ñêëàäàâñÿ ç 6 ëåêö³é òà 5 
ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòü ïðî-
òÿãîì 14-18 ñ³÷íÿ 2013 ðî-
êó. Íåçàáàðîì ç öüîãî 
êóðñó ìàþòü â³äáóòèñÿ 
åêçàìåíè. 

Ñë³ä â³äçíà÷èòè äåÿê³ 

ÂÅÁ²ÍÀÐÈ

ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Â²ÄÇÍÀÊÈ ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ

ÏÐÈÇÅÐÈ 
ÌÎÂÍÎ-Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ 

ÊÎÍÊÓÐÑÓ

«²ÍØÈÉ ÏÎÃËßÄ» – ÓÑÏ²ØÍÈÉ!

ÄÎÃÎÂ²Ð 
Ç «ÂÈÑÎÊÎÞ ØÊÎËÎÞ»

ÏÅÐÅÌÎÆÖ² 
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ  ̄ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²̄

ÍÀÉÊÐÀÙ² 
ÄÈÏËÎÌÍ² ÐÎÁÎÒÈ

«ÍÎÂÈÉ ÊÏÊ – ÍÎÂ² ÏÐÀÂÈËÀ ÃÐÈ»

«ÕÐÅÑÒ Ç ÌÅ×ÀÌÈ» ÁÅÑ²ÄÀ ÏÐÎ ÌÀÉÁÓÒÍ² ÐÎÄÈÍÈ

Â²ÇÈÒ ÄÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ 
ÅÐËÀÍÃÅÍÀ-ÍÞÐÍÁÅÐÃÀ

На базі Сумського державного університету відбувся ІІ 
етап ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 
Т. Шевченка. Метою конкурсу є вшанування творчої спад-
щини видатного сина українського народу Тараса Григоро-
вича Шевченка, виявлення творчо обдарованої учнівської 
та студентської молоді, майбутньої плеяди літературних 
митців, розвиток їх творчого потенціалу, виховання у моло-
дого покоління українців поваги до мови і традицій свого 
народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні та за її 
межами. Керівником групи студентів нашої академії була до-
цент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Л.А. Кулішен-
ко.

Приємно, що студентки академії виявилися на висоті й 
посіли призові місця: Альона Горбовцова (Ф-11) – ІІ місце, а 
Наталія Кивайло (БС-12) – ІІІ.

Відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської 
облдержадміністрації наші студенти-переможці будуть 
нагороджені дипломами ІІ та ІІІ ступеня, а викладач 
Л.А. Кулішенко буде нагороджена грамотою обласного 
управління освіти і науки за вагомий внесок в утвердження 
української мови як державної та якісну підготовку студен-
тів-переможців. 

Так тримати!

Успішною видалася участь студента групи ОА-93 Дениса 
Стецюри у Молодіжному фестивалі соціальної реклами 
«Інший погляд», який відбувся на базі кафедри журналісти-
ки та філології (секція «Реклама і зв’язки з громадськістю») 
Сумського державного університету. Його робота на тему 
«Не спалюй своє життя!» посіла ІІІ місце.

Мета заходу – розповісти про соціальні молодіжні 
проблеми з позицій самої молоді, а також відшукати нестан-
дартні, оригінальні ідеї для їхнього вирішення, залучити 
юнаків і дівчат до відкритого обговорення та привернути 
увагу широкої аудиторії до соціально значущих тем.

У програмі фестивалю проводилися майстер-класи 
фахівців із реклами, семінари та «круглі» столи.

Участь у подібних заходах дозволяє практично застосо-
вувати отримані теоретичні знання в ході вивчення дисци-
плін «маркетинг» та «менеджмент».

Бажаємо Денису нових перемог!

В.о. ректора ДВНЗ «Українська академія банківської 
справи НБУ», проф. С.М. Козьменко підписав договір спів-
праці з Банківським інститутом «Висока школа» (м. Прага).

Організацією підписання договору займалися доцент 
кафедри фінансів Л.Б. Рябушка та доцент БІВШ Франтишек 
Павелка.

Під керівництвом к.е.н., доцента кафедри фінансів 
Н. А. Дехтяр студентки групи Ф-03 підготували доповіді та 
взяли участь у IV Міжнародній науково-практичній конферен-
ції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Су-
часні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та 
контролю в умовах глобалізації економіки», яка відбулася 7 
грудня 2012 року на базі Луцького національного технічного 
університету. 

За результатами роботи конференції наша студентка Юлія 
Ходарева нагороджена дипломом І ступеня в номінації «Най-
краща доповідь», а Марія Росіна – грамотою за друге місце в 
номінації «Найкращий доповідач».

Щиро вітаємо студенток та їхнього наукового керівника з 
перемогою!

В академії завжди пишаються здобутками своїх студентів 
і випускників. Особливо ж цінна перемога в конкурсі диплом-
них робіт, адже здобули її вчорашні студенти, коли готувалися 
до майбутньої кар’єри. Нещодавно порадували своїх викла-
дачів із кафедри фінансів випускники, які стали переможцями 
Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 
«Фінанси і кредит», що проводився на базі Донецького націо-
нального університету економіки та торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського. Так, колишня студентка групи СФ-11 Яна 
Лимар (керівник дипломної роботи – кандидат економічних 
наук А.Ю. Семеног) нагороджена дипломом ІІ ступеня, а 
вчорашня студентка групи МФ-11 Катерина Юрченко (керівник 
дипломної роботи – кандидат економічних наук О.В. Дейнека) 
нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Пишаються своєю вихованкою і на кафедрі бухгалтерсь-
кого обліку та аудиту: Вікторія Козачок (група МОА-11 ) за 
свою перемогу в аналогічному конкурсі з напряму підготовки 
«Облік і аудит», який відбувся в цьому ж університеті, нагород-
жена дипломом ІІІ ступеня (керівник дипломної роботи – кан-
дидат економічних наук, доцент О.В. Шипунова).

Віримо, що праця над дипломними роботами допоможе 
нашим випускникам у їхній практичній діяльності.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÂÈÇÍÀÍÍß

ÂÈÇÍÀÍÍß

ÏÅÐÅÌÎÃÈ

ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Як ми вже повідомляли раніше, на базі юридичного 
факультету академії створено локальний осередок 
Ліги студентів Асоціації правників України. Молоді 
«лігівці» вже встигли провести кілька цікавих заходів

÷îãî, çàõèñíèêà, ïðî îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ 
ä³é òîùî. Ïîò³ì, êîðèñòóþ÷èñü óí³êàëüíîþ ìîæëèâ³ñ-
òþ ïîñï³ëêóâàòèñÿ áåçïîñåðåäíüî ç âèñòóïàþ÷îþ, ñòó-
äåíòè ïðîÿâèëè íåàáèÿêó àêòèâí³ñòü ³ ï³äòâåðäèëè 
çàö³êàâëåí³ñòü òåìàòèêîþ âåá³íàðó ñâî¿ìè ÷èñëåííè-
ìè çàïèòàííÿìè, çîêðåìà ñòîñîâíî ïîíÿòü êðèì³íàëü-
íîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìàøíüîãî àðåøòó, â³äìîâè 
â³ä ñòàä³¿ ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè òîùî.

Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî êîæåí âèí³ñ äëÿ ñåáå êîðèñíó 
³íôîðìàö³þ, ÿêîþ â³í çìîæå îïåðóâàòè â ìàéáóòíüî-
ìó. À ïîä³áí³ çàõîäè â³äáóâàòèìóòüñÿ çíîâó ³ çíîâó.

Âèñëîâëþºìî ïîäÿêó ïàðòíåðàì çàõîäó: ÞÔ «Ãâî-
çä³é òà Îáåðêîâè÷», àäâîêàòñüê³é ãðóï³ «Ñîëîäêî ³ 
Ïàðòíåðè», êíèãàðí³ «ª», à îñîáëèâî íàøîìó ñï³êå-
ðó – Àíæåë³ö³ Ñèöüêî.

Íàòàë³ÿ ÌÓÑ²ªÍÊÎ,
êåð³âíèê íàïðÿìêó «Ñåì³íàðè, 

êîíôåðåíö³¿, þð. çìàãàííÿ òà êîíêóðñè»
Ñóìñüêîãî îñåðåäêó 
Ë³ãè ñòóäåíò³â ÀÏÓ

îñîáëèâîñò³ âèêëàäàííÿ 
ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó 
çàêëàä³ Í³ìå÷÷èíè. Ïî-
ïåðøå, öå âèñîêèé ð³âåíü 
ñâ³äîìîñò ³ ñòóäåíò ³â 
í³ìåöüêèõ óí³âåðñèòåò³â. 
Ïîçèòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ 
íà àêòèâíîñò³ ñòóäåíò³â ó 
ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè äî ñå-
ì³íàðñüêèõ çàíÿòü ãëèáî-
êå ðîçóì³ííÿ íèìè íåîá-
õ³äíîñò³ ìàêñèìàëüíî âè-
êîðèñòîâóâàòè âëàñíèé 
íàâ÷àëüíèé ÷àñ. Âàðòî 
çàçíà÷èòè, ùî ç êîæíèì 
íîâèì çàíÿòòÿì â³ä÷ó-
âàºòüñÿ ïðîãðåñ ñòóäåíò³â 
ó îâîëîä³íí³ ëåêö³éíèì 
ìàòåð³àëîì.

Ïî-äðóãå, ì³öíà íà-
â÷àëüíà äèñöèïë³íà ñòó-
äåíò³â ïðîäèêòîâàíà áà-
æàííÿì îòðèìàòè ÿê³ñí³ 
çíàííÿ. Ïî-òðåòº, âèñî-
êèé ð³âåíü îá³çíàíîñò³ 

ñòóäåíò³â ó áàãàòüîõ 
ñóì³æíèõ ç òåìàìè íà-
â÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè ïè-
òàííÿõ. Î÷åâèäíî, öå º 
ðåçóëüòàòîì ïîñò³éíî¿ ³í-
äèâ³äóàëüíî¿ ðîáîòè ç áà-
ãàòüìà êîðèñíèìè äæåðå-
ëàìè ³íôîðìàö³¿. Í³ìåöü-
ê³ ñòóäåíòè – öå ñïðàâä³ 
äîáðå îñâ³÷åí³ îñîáèñòî-
ñò³.

Ïî-÷åòâåðòå, öå âèñî-
êà ïîâàãà äî âèêëàäà÷à. 
Áàãàòî í³ìåöüêèõ ñòóäåí-
ò³â ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ïðà-
öþþòü, òîìó âîíè äîáðå 
çíàþòü ö³íó çóñèëü òà 
ïðàö³, â òîìó ÷èñë³ é âè-
êëàäà÷à.

Ïî-ï’ÿòå, öå âèñîêà 
ñòóï³íü çð³ëîñò³ ñòóäåí-
ò³â ³ ÷³òêå óÿâëåííÿ òîãî, 
íàâ³ùî ¿ì ïîòð³áíå íà-
â÷àííÿ â ö³ëîìó, òà ÷è ³í-
øà íàâ÷àëüíà äèñöèïë³-

íà àáî íàâ³òü êîæíå îêðå-
ìå çàíÿòòÿ.

Çà ðåçóëüòàòàìè îêðå-
ìèõ ïåðåìîâèí, ùî â³äáó-
ëèñÿ ç ïðîôåñîðîì Øò³ãë-
áàóðåîì ï³ä ÷àñ ïåðåáó âà-
ííÿ ïðîôåñîðà Î.Ì. Êîñ-
òþêà  â  Í ³ìå÷ ÷èí ³ , 
âäà ëîñÿ äîñÿãòè ïîïåðå-
äíüî¿ çãîäè ùîäî íàóêî-
âî¿ ñï³âïðàö³ ç ï³äãîòîâ-
êè ê³ëüêîõ íàóêîâèõ ñòà-
òåé, ïîäàëüøî¿ ó÷àñò³ 
ïðåäñòàâíèê³â Öåíòðó ç 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè òà 
êîðïîðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ àêàäåì³¿ ó âèêëà-
äàíí³ íàâ÷àëüíèõ äèñöè-
ïë³í ó í³ìåöüêîìó âèø³, 
ðîçðîáö³ ñï³ëüíîãî ïëàíó 
ï³äãîòîâêè äî ì³æíàðîä-
íî¿ êîíôåðåíö³¿ ç êîðïî-
ðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ íà 
áàç³ Åðëàíãåíà-Íþðíáåð-
ãà ó 2014 ðîö³. 
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯ Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍ² ÍÀÂÈ×ÊÈ

Щороку найкращі студенти академії мають змогу поїхати на навчання до Вищої 
школи Бундесбанку. Ось і наприкінці минулого року в м. Хахенбург (Німеччина) 
був проведений Міжнародний навчальний тиждень, присвячений розгляду 
проблем, пов’язаних із фінансовою кризою 2007-2008 років і розвитком фінан-
сової системи. Делегацію від академії представляли студенти: Анастасія Третяк 
(БС-92), Вікторія Прохненко (БС-92), Оксана Гавриш (БС-91), Дар’я Радченко  (МЕ-92), 
Ярослав Хомутенко (МЕ-91), Вікторія Койло (Ф-93), Віталій Чуйко (Ф-91), Анна Пав-
ленко (П-91) та Вікторія Пасенкова (ОА-93) на чолі з доцентом Б.І. Сюркалом 

ÊËÞ×ÎÂÈÉ 
ÄÎÏÎÂ²ÄÀ× ²Ç ÑØÀ

Í²ÌÅÖÜÊ² 
ÂÐÀÆÅÍÍß

«ÍÎÂ² ÂÈÌ²ÐÈ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ²»

Організаційний комітет VІІІ 
Міжнародної науково-практич-
ної конференції «Міжнародна 
банківська конкуренція: теорія і 
практика» (УАБС НБУ, 23-24 
травня 2013 року) отримав згоду 
Кеннета Спонга  (Kenneth 
Spong) на його участь як ключо-
вого доповідача.

Кеннет Спонг обіймає поса-
ду старшого економіста Депар-
таменту досліджень у банківсь-
кій сфері Федерального резер-
вного банку Канзас-Сіті та вико-
нує функції віце-президента 
банку. Працюючи в установах 

Федеральної резервної системи 
з 1973 року, пан Спонг прово-
дить дослідження з питань регу-
лювання, нагляду, ефективності 
діяльності банків та інших фінан-
сових інститутів. Сфера його 
наукових інтересів – корпора-
тивне управління та структура 
власності в банках; великі та 
системоутворюючі банки; кре-
дитування малого бізнесу; між-
народний банкінг; проблеми 
фінансування в домогосподар-
ствах із низьким рівнем доходу. 
Результати цих досліджень було 
опубліковано в академічних, 

Ñòóäåíòàì ç Óêðà¿íè, 
Á³ëîðóñ³ òà Í³ìå÷÷èíè 
ïðîòÿãîì òèæíÿ áóëî çà-
ïðîïîíîâàíî ïîñëóõàòè 
÷îòèðè ëåêö³¿ àíãë³éñüêîþ 
ìîâîþ. Ïåðø³ ëåêö³¿ ïðå-
çåíòîâàí³ ðåêòîðîì Âèùî¿ 
øêîëè Áóíäåñáàíêó, ïðî-
ôåñîðîì, ä. Åð³õîì Êåë-
ëåðîì íà òåìó «From the 
Financial Crisis to the Euro 
Crisis». Îêð³ì ö³êàâî¿ ïðå-
çåíòàö³¿, ñòóäåíò³â âðàçè-
ëà ìàéñòåðí³ñòü ëåêòîðà: 
ì³ì³êà, æåñòè, ïîñò³éíà 
çì³íà òåìáðó ãîëîñó, çàïè-
òàííÿ äî ñòóäåíò³â, ùî 
ñòâîðþâàëî ïîòóæíèé 
çâ’ÿçîê ì³æ àóäèòîð³ºþ ³ 
âèêëàäà÷åì. Òàêîæ ñòó-
äåíòè ìàëè çìîãó ïîñëóõà-
òè ëåêö³þ íà òåìó «Bu-
siness models and banking 
structure from a financial 
stability point of view» 
ïðîôåñîðà, ä. Îë³âåðà 
Êðó çå òà ëåêö³þ, ïðèñâÿ-
÷åíó ô³íàíñîâ³é ñèñòåì³ 
Óêðà¿íè (ï³äãîòóâàëè äîö. 
Á. Ñþðêàëî ³ Â. Äæóëàé) 
³ Á³ëîðóñ³ (ï³äãîòóâàëà 
À. Áèëü).

Êð³ì çàíÿòü, ñòóäåíòè 
ìàëè ö³êàâó êóëüòóðíó 
ïðîãðàìó. Âîíè â³äâ³äàëè 
Êåëüí, Ë³ìáóðã ³ Ôðàíê-
ôóðò-íà-Ìàéí³. Ó Êåëüí³ 
áóëà ïðîâåäåíà åêñêóðñ³ÿ äî 
ãîëîâíî¿ ïàì’ÿòêè ì³ñòà – ñî-
áîðó Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäè-
ö³ òà Ñâÿòîãî Ïåòðà, ÿêèé 
âðàæàº ñâîºþ ãîòè÷íîþ 
àðõ³òåêòóðîþ òà íåéìîâ³ð-
íîþ êðàñîþ ôðåñîê ³ ìî-
çà¿êè.

Ó Ôðàíêôóðò³-íà-
Ìàéí³ íàø³ ñòóäåíòè 
â³äâ³äàëè Áóíäåñáàíê, ïî-
áóâàëè â Ìóçå¿ ãðîøåé, â 
ÿêîìó ç³áðàí³ ñòàðîâèíí³ 
ìîíåòè òà áàíêíîòè ð³çíèõ 
êðà¿í ñâ³òó, à òàêîæ îç-

íàéîìèëèñÿ ç ïðîöåñîì 
åì³ñ³¿ ãðîøåé. Ó Ë³ìáóðç³ 
äëÿ ñóì÷àí áóëà ïðîâåäå-
íà åêñêóðñ³ÿ ñòàðîâèííè-
ìè êóòî÷êàìè ì³ñòà. À ùå 
ñòóäåíòè ìàëè çìîãó ñïî-
ãëÿäàòè ãîëîâíó éîãî 
ïàì’ÿòêó – êàôåäðàëüíèé 
ñîáîð, á³ëÿ ÿêîãî ïîáóäî-
âàíèé çàìîê. Áåçïåðå÷íî, 
çàïàì’ÿòàþòüñÿ ³ äâ³ åê-
ñêóðñ³¿ â Õàõåíáóðç³. Íà 
òåðèòîð³¿ ì³ñöåâî¿ ïèâî-
âàðí³ ñòóäåíòàì ðîçïîâ³ëè 
ïðî ³ñòîð³þ ¿¿ ñòâîðåííÿ òà 
ïîêàçàëè ïðîöåñ ïèâî-
âàð³ííÿ, ïîäàðóâàëè ñó-
âåí³ðè íà çãàäêó. ²íøà íå-
çàáóòíÿ åêñêóðñ³ÿ áóëà îð-
ãàí³çîâàíà íà òåðèòîð³¿ 
ëàíäøàôòíîãî ìóçåþ.

Í³êîëè áóëî íóäüãóâà-
òè é âå÷îðàìè: äëÿ âñ³õ 
ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â 
ïðîâîäèëèñÿ çóñòð³÷³, îð-
ãàí³çîâóâàëèñÿ çìàãàííÿ â 
êåãåëüáàí³ ì³æ êîìàíäîþ 
Óêðà¿íè ³ çá³ðíîþ êîìàí-
äîþ Á³ëîðóñ³ òà Í³ìå÷÷è-
íè.

Â îñòàíí³é âå÷³ð ïåðå-
áóâàííÿ â Í³ìå÷÷èí³ ìî-
ëîäü îòðèìàëà çàïðîøåí-
íÿ íà çâàíó âå÷åðþ, äå 
ïðîôåñîð, ä. Åð³õ Êåëëåð 
âðó÷èâ íàøèì ñòóäåíòàì 
äèïëîìè Âèùî¿ øêîëè 
Áóíäåñáàíêó, ÿê³ çàñâ³ä÷è-
ëè ¿õíþ îá³çíàí³ñòü ó ïè-
òàííÿõ ô³íàíñîâî¿ êðèçè.

Óñ³ì ó÷àñíèêàì ïî¿çä-
êè äóæå ñïîäîáàëîñÿ ó Âè-
ù³é øêîë³ Áóíäåñáàíêó. 
Îñü ùî  ðîçïîâ³ëà ìåí³ 
Àíàñòàñ³ÿ Òðåòÿê: «Äó-
æå ÿñêðàâ³ âðàæåííÿ â³ä 
Í³ìå÷÷èíè òà âçàãàë³ â³ä 
òîãî, ÿê íàâ÷àþòüñÿ ñòó-
äåíòè ó Âèù³é øêîë³ Áóí-
äåñáàíêó. Äîñèòü âåëèêèé 
îáñÿã ìàòåð³àë³â ñòóäåí-
òè îïðàöüîâóþòü ñàìî-

ñò³éíî. Ó íèõ á³ëüøå ïðà-
êòèêè òà  ñòîâ³äñîòêîâå  
ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Îñî-
áëèâî ñïîäîáàëèñÿ ëåêö³¿ 
ðåêòîðà Êåëëåðà. Öå áó-
ëî íàñò³ëüêè åìîö³éíî òà 
ö³êàâî, ùî ïðîñòî íå ïå-
ðåäàòè ñëîâàìè! Çàãàëîì 
äóæå ñïîäîáàëîñÿ âñå ïå-
ðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì, 
îñê³ëüêè ìè í³ õâèëèíè íå 
ñèä³ëè ñêëàâøè ðóêè, ó 
íàñ ùîäíÿ áóëè ëåêö³¿, 
ïîò³ì åêñêóðñ³¿, äå îòðè-
ìàëè áàãàòî ö³êàâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ÿê ç åêîíîì³êè, 
òàê ³ ç ³ñòîð³¿. Ñëîâîì, 
ìè ùå äîâãî áóäåìî 
çãàäóâàòè ïî¿çäêó äî 
Í³ìå÷÷èíè».

Àíàñòàñ³ÿ ÄÅÍÈÑÞÊ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÁÑ-92

ІІІ Міжнародна наукова 
конференція “Нові виміри 
духовності на початку ХХІ 
століття” відбулася напри-
кінці минулого року в нау-
ковій бібліотеці нашої ака-
демії. 

На пленарному засідан-
ні були заслухані доповіді 
доктора філософії С. В. Кур-
батова, професора кафе-
дри соціально-гуманітар-
них дисциплін академі ї 
О.  О. Бойко, доцентів М. В. Жу-
ка і В. Ю. Панасюка. Серед 
заявлених до участі в кон-
ференції були науковці з-за 
кордону (США, Іспані ї , 

Швеції, Польщі, Росії, Казах-
стану), в тому числі вже 
вдруге – професор з м. Зеле-
на-Гура Стефан Констан-
чак і член редколегії науко-
вого збірника “Світогляд – 
Філософія – Релігія” Зухра 
Ісмагамбетова з м. Акмола. 

Цікавою виявилася ро-
бота чотирьох секцій, де 
розглядалися ключові тен-
денці ї в розвитку філо-
софської та релігійної дум-
ки, мистецтва й освіти в 
постмодерну добу, дискур-
си нового століття. Особли-
ву зацікавленість виклика-
ли вист упи професора 

СумДПУ ім. А. С. Макаренка 
Т. П. Беценко, доцента В. О. Кукси, 
науковців з академії, зокрема 
А. І. Зякун, С. І. Побожія, 
С. В. Дорди, М. Г. Проценка, 
А. О. Васюрiної, С. І. Ніколаєн-
ко, С. О. Ніколаєнка, В.Г. Тро-
яна та ін.

Кращі матеріали, підго-
товлені учасниками конфе-
ренції, будуть включені до 
чергового номера збірника 
наукових праць “Світогляд – 
Філософія – Релігія”, який ви-
дається академією спільно з Інс-
титутом філософії ім. Г. С. Ско-
вороди НАН України.

спеціалізованих банківських 
виданнях та виданнях Федераль-
ної резервної системи. Крім 
того, Кеннет Спонг є автором 
книги «Банківське регулювання: 
цілі, реалізація та ефекти», яка 
перевидається вже вп’яте і зали-
шається актуальною в сучасних 
умовах.

Візит пана Спонга в травні цьо-
го року є продовженням послідов-
ної співпраці академії з керівницт-
вом Федеральної резервної систе-
ми США та має на меті використан-
ня досвіду провідних країн світу 
для напрацювання наукових під-
ходів до сталого розвитку банківсь-
кої системи України, а також фор-
мування позитивної репутації 
академії в середовищі регулятор-
них установ світу.
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ÎÐÅË ÈËÈ ÐÅØÊÀ?

Страница книги уже успела 
перевернуться… Но на душе 
печально, а за окном как будто 
в унисон настроению плачет 
небо. И ты думаешь, что это 
сказка? Нет, ошибаешься, это 
– реальная жизнь. Просто се-
годня ты  – мечтатель, и тебе 
хочется чудес. Порой ты неви-
димо погружаешься в свой 
мир. И пусть вокруг царит хаос, 
для тебя это не имеет никакого 
значения.

Я снова и снова углубля-
юсь в твои тайны, и вот я здесь 
– перед тобой. Твое окруже-
ние не представляет ничего 
особенного: книга уже закан-
чивает свое повествование, а 
рядом с тобой лежит гитара и 

недописанная тетрадь. Вроде 
бы все обычно, но вдруг я 
замечаю маленький ключик. 
Да, да, именно ключик! Тихо 
проворачиваю его в дверном 
замке твоего сердца. Легким 
движением дверь была от-
крыта, и вдруг что-то резко 
ослепило мой взгляд – сол-
нечные лучи пронзили меня 
изнутри. Казалось, счастливее 
человека я не видела!

Рано или поздно мы осозна-
ем, что счастье измеряется 
совсем не количеством денег, 
славой или даже успехом. Доста-
точно просто любить! Не благо-
даря чему-то или из-за чего-то. 
Любить, чтобы хотелось жить, 
творить, мечтать. Ведь все, что 

на самом деле нам нужно, – это 
немного любви…

За окном уже давно про-
шел дождь, и солнце нежно 
дарит земле свое тепло, о 
чем-то ласково шепчет раду-
ге. А я до сих пор сижу рядом 
с мечтателем и общаюсь, до-

пивая последний глоток чая. 
И в голове все крутится 
мысль: сказка – это не фанта-
стика, а реальность, и мечта-
тели существуют! Нужно 
только найти правильный 
ключик к их сердцам, чтобы 
убедиться в этом.

Когда в дневном свете сол-
нце радуется новому дню, 
легко можно заметить, как оно 
дарит счастье всему миру, 
протягивая вперед нежные 
руки. И тогда безо всякого 
труда можно увидеть сверкаю-
щую монетку, у которой есть 
две стороны, – орел и решка. 
Порой и сама жизнь оборачи-
вается к каждому из нас то 
одной, то другой стороной. 
Чем-то наше существование 
напоминает игру, в которой 

кто-то что-то теряет, но рано 
или поздно потеря оборачива-
ется находкой. К чему я веду? В 
жизни каждого наступает мо-
мент, когда нужно учиться го-
ворить «нет,» как бы это слож-
но не казалось. Ведь, может, 
именно к тебе монетка на 
следующий день обернется 
удачей.

Орел или решка – какая из 
них удачная сторона, решать 
тебе, ибо свою жизнь строишь 
именно ты. И, может быть, не-

которые вещи по сей день тебе 
казались сплошной глупостью, 
но именно сейчас ты осозна-
ешь, сколько в них смысла, 
жизни и эмоций. Очень важно 
оставаться самим собой, и не 
нужно пытаться быть другим. 
Только тогда мы сможем найти 
самих себя изнутри, почувст-
вовать, чего нам хочется. 

Но когда порой трудно 
найти себя, расшифровать 
свои мысли и почувствовать, 
чем живет сердце, то ответ 

необходимо искать в лучшем 
друге – песне. Нужно просто 
найти подходящую для этого 
композицию. Вот и все – ответ 
найден. Главное – всегда оста-
ваться самим собой, любить, 
пока живешь, смеяться, пока 
жизнь дарит прекрасные 
мгновения. И тогда в один из 
солнечных дней, когда будешь 
проходить по улице и уви-
дишь на асфальте лежащую 
монетку, – она тебе непре-
менно улыбнется.

Тиха, ніжна осінь… Вона 
захоплює нас у свої холодні 
обійми, намагаючись зрозу-
міти нашу сутність. Десь уві сні 
бездумно шепоче дощ. На-
вкруги тихо: ніч беззвучно 
крокує нам назустріч, чутно 
лише чиїсь безмовні крики 
душі. То душі тих, чиї думки 
вже втратили надію на май-
бутнє. Остання крапля споми-
ну – і серце вже затьмарене. 

Іще вчора ти дивився впе-
ред, а сьогодні світ наче пере-
вернувся. Усе ніби втрачає 
свій сенс… Твій погляд не-
сподівано ковзає по вікну, 
через шибку якого ти бачиш 
добре відому тобі постать. То 
дівчина, без якої ще вчора ти 
не уявляв свого життя, проте 
сьогодні це вже не має зна-
чення… Руки дівчини повільно 
підіймаються до сонця, яке 
намагається вхопити її у свої 
ніжні обійми. Але коли ти 
тягнешся до цього жовтогаря-
чого щастя, то воно безжалі-
сно тебе відштовхує. І тоді 
здається, що світ від таких 
людей, як ти, відвертається 
безповоротно. Лише потім 
починаєш по-справжньому 
цінувати своє життя, до якого 
колись ставився так безвідпо-

відально. Але чи має це зна-
чення сьогодні? Звичайно, ти 
будеш хапатися за найменший 
шанс, намагаючись врятувати 
надію. Ти шукатимеш чистий 
аркуш паперу, на якому пере-
писав би все своє життя, але 
без жодної помилки. Та чи 
можливі такі зміни? Це вже 
питання часу. 

Стрілка годинника буде 
відраховувати кожну хвилину, 
але в твоїй голові ще довго 
будуть плутатися, наче сп’янілі 
душі, думки. І нехай останні 
будуть розкиданими книжка-
ми уві сні на полицях, бо коли 
ти прокинешся, все стане на 
свої місця. Сонце, нарешті, 
покличе тебе привітатися, а 
щастя простягне тобі свої 
яскраві долоні… І лише тоді ти 
справді зрозумієш, що ця 
осінь для тебе не остання.

Ìàðèíà ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ, ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-03

Ñâ³òëàíà ÏÅÄ×ÅÍÊÎ, ñòóäåíòêà ãðóïè Ô-92

Èííà ÏÅÄ×ÅÍÊÎ, ñòóäåíòêà ãðóïïû Ô-92

Ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à

Âîñïîìèíàíèå î ëåòå

Ýòà âñòðå÷à áûëà íåíàìåðåííà, 
Ïðîñòî âçãëÿä è óëûáêà â îòâåò?
Íî äóøà äî ñèõ ïîð íåóâåðåííà,
Ïî íî÷àì îæèäàåò îòâåò.
Èõ êàñàíèÿ, âçäîõè è ñìåõ,
Ïîöåëóè, ìèíóòû ìîë÷àíèÿ
Çàñòàâëÿþò çàáûòü îáî âñåõ,
Îòêðûâàÿ äðóã äðóãó æåëàíèÿ.

Êàæäûé äåíü ãîâîðÿ îá îäíîì,
Îæèäàÿ òîé íîâîé âñòðå÷è.
È ïðåêðàñíî èõ âèäåòü âäâîåì,
Êàêèì ñ÷àñòüåì íàïîëíåíû ðå÷è!
Ýòà âñòðå÷à áûëà íåíàìåðåííà, 
Ïðîñòî âçãëÿä è óëûáêà â îòâåò?
Äà, èõ âñòðå÷à áûëà íåíàìåðåííà,
Ïðîñòîé âçãëÿä è óëûáêà â îòâåò.

Ëåòî,
Òû âðåìÿ îòäûõà îòêðûëî
È î ñòóäåíòàõ íå çàáûëî.

Ëåòî,
Òû óëûáêó íàì ïîäàðèëî
È ãîëîâû âñåì îñâåæèëî.

Ëåòî,
Òû ãðóñòü â ñåðäöàõ íàøèõ óáèëî,

Çàñòàâèëî çàáûòü ïëîõîå âñå, ÷òî áûëî.

Ëåòî,
Òû êàæäîìó äåëî îïðåäåëèëî
È ñòàðûõ äðóçåé îáúåäèíèëî.

Ëåòî,
Òû ñòîëüêî âñåãî íàòâîðèëî,

Íî íà ó÷åáó îòïðàâèòü íàñ íå çàáûëî.

LIRYKA

ÒÂÎß 
ÍÅ ÎÑÒÀÍÍß 
ÎÑ²ÍÜ

² ðàä³ñòü ïîäàðóþ ðàíêó!
Òðåìòèòü â³ä ñòðàõó ñåðöå, æàõ! 
Áîëèòü, òóæèòü, çãîðàº... 
² ç êîæíèì ñëîâîì, íà÷å ïòàõ, 
âîíî â áëàêèòü çë³òàº. 

² ç êîæíèì ñëîâîì ïðî ëþáîâ 
âîíî ïðî ñìåðòü áëàãàº. 
Íå ïåðåæèòè áîëþ çíîâ, 
õàé êðàùå ïîìèðàº... 

Çâ³ëüíþñü â³ä ïî÷óòò³â, ñòðàæäàíü, 
Ïî÷íó æèòòÿ ñïî÷àòêó. 
Çàøèþ â ñåðö³ ñîòí³ ðàí 
³ ðàä³ñòü ïîäàðóþ ðàíêó!

È âäðóã ðîäèòñÿ 
ìóçûêà â òåáå…
Ñíèìè íàóøíèêè, ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè,
Óæ ñîëíöå ïðÿ÷åòñÿ, îñåííÿÿ ïîãîäà.
Èäÿ ïî óëèöå, òû âñìàòðèâàéñÿ â ìèð,
À íå ïîâåñèâ íîñ, íà ñåðóþ äîðîãó.

Ïîñëóøàé ïåñíþ âåòðà è øàãîâ
È ïîñìîòðè, êàê ìíîãî æèçíè â ëèöàõ!
Íå ïðÿ÷ü ãëàçà çà ñòåêëàìè î÷êîâ,
Íàïîé ñåáå: ÿ – êðàñîòû ÷àñòèöà!

È âäðóã ðîäèòñÿ ìóçûêà â òåáå,
Çàìåòèøü: çàèãðàëà âìèã óëûáêà – 
È â îáëàêàõ, è â ïëÿøóùåé ëèñòâå,
È ïîä íîãàìè, ãäå ðàçáèòà ïëèòêà.

Åëåíà Àëåøèíà, ñòóäåíòêà ãðóïïû ÌÁÑ-21

Êòî-òî äûøèò, 
ïîêà äûøèøü òû…
Âäîõíè ëèøü ìèã… Ïî÷óâñòâóé öåííîñòü æèçíè!
Âäîõíè è îùóùàé, ÷òî òû ïàðèøü!
Íåîáúÿñíèìî, íî òâîé âäîõ è âûäîõ
Ìîæåò ñïàñòè êîìó-òî â ýòîì ìèðå Æèçíü.

Âäîõíè... À âåäü îäíî òâîå äûõàíüå
Êîãî-òî â ýòîì ìèðå îêðûëèò!
Äûøàòü ëåãêî?.. Íî â ýòîì æèçíè òàéíà,
Â äûõàíüå ìîæíî ìíîãîå âëîæèòü.

Âäîõíè… ß òóò ïîäóìàëà: à çíàåøü,
Âåäü êàæäûé ñàì ñåáå îïðåäåëèò,
×òî âìåñòå ñ âîçäóõîì â ñåáÿ òû ïðîïóñêàåøü,
Íó, à ÷åìó âîâåê âíóòðè íå áûòü.

Âäîõíè… Íàïîëíè òåïëîòîé è ñâåòîì,
Íàïîëíè ëàñêîé, íåæíîñòüþ ñâîé ìèð.
Ïî âîëîñàì ïîãëàäèò ñâåæèé âåòåð.
Âäîõíè… Âåðà â ñåáÿ ïðèäàñò íàì ñèë.

Âäîõíè, îäíàæäû âûøåäøè èç äîìà,
Ïðîéäèñü ïî ïàðêó… ìûñëè… Íå ãðóñòè.
Âíîâü âûäîõ-âäîõ... Çà÷åì?.. Âîïðîñ çíàêîìûé.
Íå ïðåðûâàé äûõàíèå… – æèâè!

Âäîõíè… Âçãëÿíè âîêðóã, ïîâåðü â ñïàñåíüå,
Âåäü ìåæäó çëîì – ïåñ÷èíêè äîáðîòû!
È âñïîìíè, ïðî÷èòàé â áåçáðåæíîì íåáå,
×òî êòî-òî äûøèò, ïîêà äûøèøü òû…



Àëåêñàíäð ÌÓÊÎÐÅÇÊàòåðèíà ÑËÞÒÀ

Îëåíà ÇÂ²ÐÊÎ (ÎÑ²ÏÎÂÀ)

Äìèòðèé ßÊÎÂËÅÂ

Òåòÿíà ÑÒÀÐÖÅÂÀ

Àííà ÑËÀÂÊÎ

Àííà ÑËÀÂÊÎ

Ìàðèÿ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ

PLANETA KOHANNYA
Нещодавно в інформаційно-видавничому 
відділі академії видрукувано збірку поезії та 
прози наших студентів і вчорашніх випуск-
ників «Еквівалент» (укладач – Тетяна Стар-
цева). Це вже друга збірочка, підготовлена 
нашою творчою молоддю (перша – «Коли 
приходить натхнення…» – побачила світ у 
2006 році).
Нове видання містить твори сімнадцяти 

юних шанувальників літератури. Вважаємо 
доречним напередодні Дня святого Вален-
тина запропонувати вашій увазі окремі 
вірші з цієї збірки, присвячені одвічній темі 
– коханню.
Наприкінці березня в академії відбудеться 
презентація збірки «Еквівалент», про що 
буде повідомлено на дошках оголошень та 
на сайті УАБС НБУ.

Ïðîñòî äðóãÂàëüñ

Íàì íå ñóäèëîñü 
â ñâ³ò³ ðàçîì áóòè

***

***

Ñêàçàòè ôðàçó — 
ëåãêî, àëå äèâíî…

Îäíàæäû

Ïåðåìåíû

Ìè ä³ëèëè âñ³ 
ïîäèõè íàâï³ë…

Äå ñîí, äî ðàíêó íåäîáà÷åíèé…

Òû íàçâàëà ìåíÿ ñåãîäíÿ äðóãîì.
ß îòâåðíóëñÿ ìîë÷à è óøåë.
È ïóñòü âñå ýòî âûãëÿäåëî ãðóáî,
ß ñëîâà äëÿ îòâåòà íå íàøåë.

ß íå ðàññòðîåí è íå ñîæàëåþ.
ß íå îáèæåí è íå ðàçîçëåí.
Ïóñòü íèêîãäà íå ñòàíåøü òû ìîåþ,
ß áóäó ïî óøè âñåãäà â òåáÿ âëþáëåí.

Ïóñòü ýòèì íè÷åãî ÿ íå äîáüþñü,
Ìíå, ðîâíûì ñ÷åòîì, íè÷åãî íå íàäî.
Ïîîáåùàòü, ÷òî áîëüøå íå âëþáëþñü,
È çíàòü, ÷òî òû óæå íå áóäåøü ðÿäîì.

Òàê íåëåãêî âñå ïðîøëîå çàáûòü
È óäàëèòü òâîé íîìåð òåëåôîíà.
Òàê ñëîæíî, îòâåðíóâøèñü, óõîäèòü,
Îñòàâøèñü íàâñåãäà ïðîñòûì çíàêîìûì.

Âîò åñëè áû íå çíàòü òåáÿ ñîâñåì
È íà÷åðòèòü ãðàíèöó ÷åòêèì êðóãîì…
Ïîéìè: ìíå ëó÷øå áûòü íèêåì,
÷åì íàâñåãäà îñòàòüñÿ ïðîñòî äðóãîì.

Êðóæëÿº îñ³íü âàëüñîì ïàäîëèñòó.
¯¿ ïàðòíåð — âåñåëèé â³òåðåöü.
Âîíà — ó ñóêí³, ÷àð³âí³ì íàìèñò³,
Ç æîðæèí ³ àéñòð íà ãîëîâ³ â³íåöü.

Øåïî÷å â³í ¿é ï³ñíþ ïðî êîõàííÿ,
Ïàëê³ ö³ëóíêè êèäàº äî í³ã…
Òàêå òðèâîæíå é í³æíå òå ç³òõàííÿ:
Áî äîâãî â³í ñêàçàòè öå íå ì³ã.

Áóëà ùå çîâñ³ì ìîëîäà òà þíà,
Êîëè óïåðøå â³í ¿¿ çóñòð³â.
Òîä³ íå çì³ã ïðîìîâèòè ³ ñëîâà
² ïî÷óòòÿ ó ñåðö³ çàòà¿â.

Òåïåð êðóæëÿº âàëüñîì ïàäîëèñòó
×àð³âíà ïàðà — îñ³íü, â³òåðåöü…
Òàêà âîíà ÿñíà ³ ïðîìåíèñòà,
Òà ñêîðî öüîìó âàëüñó âæå ê³íåöü.

Íàì íå ñóäèëîñü â ñâ³ò³ ðàçîì áóòè,
Ïðîéòè æèòòÿ îäíàêîâèì øëÿõîì.
Íå õî÷å ñåðöå âïåðòå öå çáàãíóòè
² ï’º íàä³þ ñïðàãëèâèì êîâòêîì.
Êîëè îäåæó ñòîìëåíó çí³ìàþ,
¯¿ ï³äõîïèòü ñêðèâäæåíèé ñò³ëåöü.
Ñâîþ ÿ êàðìó á³ëüøå íå ïðèéìàþ:
Âñÿ êðèòèêà ïðî òåáå — íàí³âåöü…
ß ñë³â ïîãàíèõ ïîñòèðàþ ãðàí³,
Çíàéäó ì³ëüéîíè âèïðàâäàíü ïðîñòèõ.
ßêùî â³ä÷èíèø ðàïòîì äâåð³ ñïàëüí³,
Òî ïîòîíó â îá³éìàõ ÿ ðÿñíèõ…
ß íå âòîìëþñÿ äðóçÿì ãîâîðèòè:
«ß â³ä÷óâàþ: äîëÿ â³í ìîÿ!»
ßêáè òè çíàâ, ÿê âàæêî ñòàíå æèòè,
Êîëè íå ñêàæåø, ùî íàâ³ê òâîÿ…

Íåõàé æå ïîãëÿäè ëþäåé êîñ³
Íåçì³ííî íàñ óñþäè ïðîâîäæàþòü.
Ìè ïðîéäåìî ïî êðàïåëüêàõ ðîñè
Òóäè, äå íàñ íå áà÷àòü, íå âï³çíàþòü,
Äå ò³ëüêè ñîíöå âðàí³øíº äëÿ íàñ
Íàä ãîëîâîþ çîëîòîì çàñÿº,
² íå á³æèòü òàê øâèäêîïëèííî ÷àñ,
² ïî÷óòòÿ ñâî¿ í³õòî âæå íå õîâàº…

Óñòàëà ÿ,
Çàáûëà…
È êàê ÿ ïîëþáèëà
Åãî…òàêîãî âçðîñëîãî,
Åãî…òàêîãî ðîñëîãî,
Åãî…òàêîãî æãó÷åãî,
Åãî…òàêîãî ëó÷øåãî?
Ïðîõîäÿò äíè…
Èäóò ãîäà…
È ïîòèõîíüêó çàáûâàþ ÿ:
Âçãëÿä áåãëûé èñïîäëîáüÿ,
Ðûâêè â îòâåò íà ãðîìêèå ñëîâà,
Ðèñóíîê ñåðäöà â ïàïêå â èçãîëîâüè,
È ñèëóýò, ñòîÿùèé ó îêíà…
Ïðîõîäÿò äíè…
Èäóò ãîäà…
Íó âîò è âñ¸,
Ïðèøëà ïîðà ïðîñòèòüñÿ,
Ñëåçîé ñîë¸íîþ óìûòüñÿ,
Â ïðîñòîðàõ îñåíè
Çàáûòüñÿ…

Ñêàçàòè ôðàçó — ëåãêî, àëå äèâíî,
×îìó æ ç³çíàííÿ íàøå ùå ñèðå?
Ïðèéäè ñêîð³ø, ùàñëèâèöå-ãîäèíî,
Êîëè ð³øó÷³ñòü îñòðàõ öåé ç³òðå…
Òîæ ïî÷åêàé — ç³çíàòèñü òîá³ ìóøó,
Ùî â ðàäîñò³, â ïå÷àë³ òà â æàëþ
Çà äîáðå ñåðöå ³ çà ÷èñòó äóøó
Òåáå ÿ íàäëþáîâ’þ òàê ëþáëþ…

Áûëî ëè âàæíî, êîãäà ìû îäíàæäû
Ãîâîðèëè î òîì, ÷åãî áîëüøå íå ñêàæåì?
Áóäåò ëè äåëî, êîãäà ìû íåñìåëî
Çàêðàñèì, ÷òî áûëî, â îäèí òîëüêî áåëûé?
Âñïîìíèì ëè òî, î ÷åì ðàíüøå ìå÷òàëè?
Çàáóäåì âñå òî, î ÷åì äàæå íå çíàëè?
È ñãîðèì, íå ëþáÿ, ïîòîìó êàê ëþáèëè…
Òåõ, êòî íàñ íå ëþáèë, òåõ, êòî íàñ ïîãóáèëè.
È ìû áóäåì æàëåòü, ÷òî î íàñ íå æàëåþò,
È ìû áóäåì òåðïåòü, ïîòîìó ÷òî ìû âåðèì!
Â òî, ÷òî ìîæåò êîãäà-òî è îíè ïîæàëåþò,
×òî â íèõ áîëüøå íèêòî, êðîìå íàñ, íå ïîâåðèò.

Ìû èãðàåì íà ÷óâñòâàõ ëþäåé,
Êàê è òîò, êòî òîãäà èãðàë ñ íàìè,
È òåïåðü âñå ìû ñòàëè ÷åðñòâåé,
È òåïåðü ïðè÷èíÿåì áîëü ñàìè.
Ìû áîÿëèñü, ÷òî áóäåì îïÿòü
Óáåãàòü è ñêðûâàòüñÿ â òå ùåëè,
Ãäå íèêòî íàñ íå ñìîæåò äîñòàòü,
Íî äîáðàòüñÿ äî íèõ íå óñïåëè.
Ãäå-òî òàì, â ïîëïóòè, ìû óñòàëè
Óáåãàòü, èçáåãàòü è áîÿòüñÿ,
À çàòåì ìû òàêèìè æå ñòàëè…
Äëÿ ÷åãî íàì ïðèøëîñü èçìåíÿòüñÿ?

Ìè ä³ëèëè âñ³ ïîäèõè íàâï³ë,
Çàáóâàëè â êèøåíÿõ ñëîâà,
Ìàëþâàëè ñë³ä³â ñâî¿õ ìàïè,
Íàðåêëè â ñâîþ ÷åñòü îñòðîâà.
Ìè ëèñòè, íà÷å â³ñê, ðîçëèâàëè —
Â êîæí³ì ñëîâ³ ïî êðàïë³ âîãíþ.
Ñîíí³ çîð³ ìè ç äàõó çí³ìàëè
É äàðóâàëè â êîìïëåêò³ äî ñíó.
Òè âèðîùóâàâ êâ³òè â äîëîíÿõ
² ãóáèâ ï³ä â³êíîì ñâîþ ò³íü,
Òè ëèøàâñü, ÿê ïå÷àòêà íà ñêðîíÿõ,
Â³ä ñüîãîäí³ é íàâ³êè â³ê³â.
Òè âì³â ìíîæèòè ì³íóñè é ïëþñè
É ä³ñòàâàâ ³ç-çà ïàçóõè â³÷í³ñòü.
Çàðàç â äóøó òîá³ ÿ äèâëþñÿ,
À íà ì³ñö³ ¿¿ — ïîïåëèùå…
Ïîáóäóþ òàì ç ïîïåëó çàìîê —
Áåç íàä³¿, áåç ñë³ç, áåç ï³ñêó,
Áåç äâåðåé ³ áåç â³êîí, áåç ðàìîê,
Áåç ëþáîâ³ ³ ç³ð íà äàõó…
Â íüîìó â³÷íî ãóëÿòèìå â³òåð,
Çà êóòêàìè ëèøàþ÷è ïðàõ,
Âîðóøèòèìå ìåðòâ³ êâ³òè
² çàâìðå íà òâî¿õ ëèñòàõ…

Äå ñîí, äî ðàíêó íåäîáà÷åíèé,
Ì³æ ìð³é ³ ñïîãàä³â íå ñõîâàíèé,
Áåçãëóçäèé, í³æíèé, íå ïðîáà÷åíèé,
Áàãàòèé ³ ïîâ³ê çíåäîëåíèé,
Íà äí³ äóø³ ìîº¿ íå ïîõîâàíèé…

Äå òîé êóòî÷îê íåáà, ìíîþ âèìð³ÿ-
íèé,
Çîðåþ ëþòîþ, çàâæäè õîëîäíîþ,
Ñåðöÿìè é êðîêàìè íå çì³ðÿíèé,
É î÷èìà, â³÷íèìè é ãîëîäíèìè…

Äå ïîñì³øêà, í³êèì íå ñï³éìàíà,
² íå îãàíüáëåíà, é íå çàö³ëîâàíà,
Íå â³ääàíà, ³ íå îòðèìàíà,
Íå ñïðàâæíÿ é íå ëþäüìè ìàëüîâàíà…

Äå ñåðöÿ ñòóê, â æèâèõ íå çàáðàíèé,
Ñëîâàìè í³æíîñò³ íå çì³øàíèé,
Â ìîþ ïîðîæíþ äóøó íàáðàíèé,
Ç äóìêàìè, äîáðèìè ³ çë³øèìè…
Äå òà ëþáîâ, ùî íå îá³öÿíà,
Íå âêðàäåíà é íå ïîäàðîâàíà,
² ïðîòêíóòà ñïèñàìè é ñïèöÿìè,
² ó ïàï³ð íå çàïàêîâàíà,

Ëèø íà ïàïåð³ ãóñòî ñïèñàíà,
×îðíèëîì, íå ³ç ñåðöÿ òî÷åíèì,
Â ìî¿é äóø³ çíîâ íå ïðîïèñàíà
² ùàñòÿì çíîâó íå îòî÷åíà…
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Cîí

Â³òåð çà â³êíîì 
ëèñòÿ îáðèâàº…

Ñîí êðàäåòüñÿ… Áà÷èø? Ïîëîõëèâèì ïòàõîì,
Ùî êðèëîì ìîãó÷èì î÷³ çàêðèâà,
À íà òåìí³ â³¿ ïîêðîâèòåëü íî÷³
Ðîçñèïàº ìð³¿… Ì³ñÿöü âèçð³âà…
Ñîí ñï³âàº… ×óºø? Ïðèñëóõàéñü ñì³ëèâî…
Çàäçâåíèòü â³äêðèòî äèâîâèæíèé çâóê…
Çä³éìåòüñÿ, ïîëèíå — áåðåæíî, òðåìòëèâî,
Ðîç÷èíèâøè ìåæ³ â³äñòàíåé, ðîçëóê…
Ñîí ïðîêðàâñÿ! Çíàþ! Îãîðòàº äèâî…
Ê³ëîìåòðè òàíóòü, ³ çíèêàº ÷àñ…
Ïîðó÷ òîé, äî êîãî äóìêè ñòð³ìêî ëèíóòü —
Ñîííà êàçêà âêîòðå ïîºäíàëà íàñ!

Â³òåð çà â³êíîì ëèñòÿ îáðèâàº
ó ïåðåä÷óòò³ äîùó.
Ì³ñòî. Æîâòèé ÷àñ øåëåñòîì ëÿêàº
ìð³þ.

Çíîâó òåïëèé ñîí ñåðöå ðîçäÿãàº,
äóìàº: éîãî âïóùó.
Ò³íü òâîÿ ìî¿ ðóêè îãîðòàº,
ãð³º!

Ñ³ðå ïîëîòíî áàðâè ïðîÿâëÿº:
í³÷ çí³ìàº òåìíèé ïëàù ³ç ñåáå.
Ïòàõîì ³ç ï³òüìè íîâèé äåíü çë³òàº
Îñ³ííþ ³ êðàïëÿìè ó íåáî…



ÃÀÇÅÒÀ 

ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ  ÂÈÙÎÃÎ  ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ  ÇÀÊËÀÄÓ

«ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ  ÀÊÀÄÅÌ²ß  ÁÀÍÊIÂÑÜÊÎ¯  ÑÏÐÀÂÈ

ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÎÃÎ   ÁÀÍÊÓ  ÓÊÐÀ¯ÍÈ» 6¹ 1-2 (108-109)  
08.02.2013

ÇÀÕÎÏËÅÍÍß

ÌÈËÎÑÅÐÄß ÌÎËÎÄ²ÆÍÈÉ ÐÓÕ

Âåäó÷³ ïðîãðàìè – 
Äàíèëî Ðºçí³÷ åíêî, 
Ìàð³ÿ Áóëüäîðîâè÷, Âî-
ëîäèìèð Øåâ÷åíêî òà 
Åë³íà Àäàìåíêî – ðîçïî-
â³ëè ãëÿäà÷àì ïðî æèòòº-
âèé òà òâîð÷èé øëÿõ 
óêðà¿íñüêîãî ðåæèñåðà, 
àêòîðà, òåîðåòèêà òåàòðó, 
äðàìàòóðãà, ïóáë³öèñòà, 
ïåðåêëàäà÷à, íàðîäíîãî 
àðòèñòà ÓÐÑÐ Ëåñÿ Êóð-
áàñà òà ïðî éîãî ÷è íå  

íàéâàãîì³øå äîñÿãíåííÿ 
â æèòò³ – ñòâîðåííÿ îä-
íîãî ç ïåðøèõ óêðà¿íñü-
êèõ ðàäÿíñüêèõ òåàòð³â 
«Áåðåç³ëü». Öå áóâ ìîëî-
äèé, åêñïåðèìåíòàëüíèé 
òåàòð, ÿêèé øóêàâ íîâ³ 
ôîðìè âò³ëåííÿ ñó÷àñíî¿ 
òà êëàñè÷íî¿ äðàìàòóðã³¿. 
Ó ÷àñ ñâîãî ðîçêâ³òó òå-
àòð íàðàõîâóâàâ 6 àê-
òîðñüêèõ ñòóä³é òà áëèçü-
êî 400 àêòîð³â ³ ñï³âðî-

17 ãðóäíÿ â ãóðòîæèòêó ¹3 
â³äáóâñÿ áëàãîä³éíèé ïåðåä-
ñâÿòêîâèé ÿðìàðîê ó ðàìêàõ àê-
ö³¿ â³ä ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ÓÀÁÑ ÍÁÓ «Ïîäàðóé 
ä³òÿì êàçêó!». Íà ÿðìàðêó ìîæ-
íà áóëî êóïèòè òâîð÷³ ðîáîòè, 
âèãîòîâëåí³ ðóêàìè ñòóäåíò³â, 
ñóâåí³ðè, ÿëèíêîâ³ ïðèêðàñè, ñî-
ëîäîù³ òîùî. ² âæå 19 ãðóäíÿ, â 
Äåíü ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, ïîäàðóí-
êè, ïðèäáàí³ íà ç³áðàí³ íà ÿð-
ìàðêó êîøòè, ðàäóâàëè ñåðöÿ 
âèõîâàíö³â Á³ëîï³ëüñüêî¿ øêî-
ëè-³íòåðíàòó òà ìàëåíüêèõ ïà-
ö³ºíò³â ë³êàðí³ ñâÿòî¿ Ç³íà¿äè. 
Äî ðå÷³, äî õâîðèõ ä³òîê ñòó-
äåíòè àêàäåì³¿ çàâ³òàëè íå ëè-
øå ç ïîäàðóíêàìè, à é ç êàçêî-
âîþ âèñòàâîþ, ï³äãîòîâëåíîþ 
ó÷àñíèêàìè òåàòðàëüíî¿ ñòóä³¿ 
«Êóðàæ» (õóäîæí³é êåð³âíèê – 
²ðèíà Íåáèëîâà).

Ìîäà íà ÷èòàííÿ, íà ùàñòÿ, ïî-
âåðòàºòüñÿ. Ç 10 ãðóäíÿ ñòóäåíòè 
ãóðòîæèòêó ¹3 ïðèºäíàëèñÿ äî 
âñåñâ³òíüîãî ãðîìàäñüêîãî ðóõó 
Book crossing (ç àíãë. «book» – 
«êíèæêà», «crossing» – «ïåðå¿çä», 
«ïåðåõðåñòÿ»), ñåíñ ÿêîãî ïîëÿãàº 
ó â³ëüíîìó ïîäîðîæóâàíí³ êíèã â³ä 
îäíîãî ÷èòà÷à äî ³íøîãî. Öåé ðóõ 
äóæå ïîïóëÿðíèé íà Çàõîä³, ó äå-
ÿêèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ - îñî-
áëèâî â ²òàë³¿, àëå â Óêðà¿í³ â³í 
ò³ëüêè ïî÷èíàº ðîçâèâàòèñÿ. Çàçâè-
÷àé êíèãè ñïåö³àëüíî çàëèøàþòü ó 
êàâ’ÿðíÿõ, êíèãàðíÿõ, ïîòÿãàõ, â 
óí³âåðñèòåòàõ, íà ëàâî÷êàõ òîùî. 
×àñòî ðîáëÿòü íà íèõ íàêëåéêè ç 
íàïèñîì ïðî òå, ùî öÿ êíèãà íå º 
çàãóáëåíîþ, à ñàìå ïðèçíà÷åíà äëÿ 
òîãî, õòî ¿¿ çàõî÷å ïî÷èòàòè, à ïîò³ì 
â³äïóñòèòè ó «â³ëüíå ïëàâàííÿ».

Áóêêðîñèíã äîïîìàãàº ëþäÿì 
ðîçâèâàòèñÿ, íàâ÷àº ¿õ ä³ëèòèñÿ 

çíàííÿìè òà êíèãàìè ç ³íøèìè 
ëþäüìè, à òàêîæ, áåç ñóìí³âó, 
ï³äâèùóº ïîïóëÿðí³ñòü äðóêîâàíî-
ãî âèäàííÿ. Ïðèºìíî, ùî ñàìå ñòó-
äåíòè íàøîãî âèøó ï³äòðèìàëè öå 
ïðîãðåñèâíå ïî÷èíàííÿ. Îòîæ ó 
õîë³ òðåòüîãî ãóðòîæèòêó îáëàäíà-
íà ñïåö³àëüíà ïîëè÷êà ç êíèãàìè 
òà íàäïèñîì «Áóêêðîñèíã» ³ êîðî-
òåíüêîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî â³ëüíèé 
êíèãîîáì³í. Ñòóäåíòè ç ³íòåðåñîì 
ñïðèéíÿëè öþ ³äåþ ³ ïî÷àëè áðàòè 
òóò êíèãè ³ ïðèíîñèòè ñâî¿.

Ñâ³òëàíà ÏÓÑÒÎÂÀËÎÂÀ,
âèõîâàòåëü ãóðòîæèòêó ¹ 3

Від редакції. Якщо ж ви хочете 
приєднатися до цього сучасного руху, 
можете завітати до гуртожитку №3 зі 
своїми книгами, яким готові подару-
вати нове, мандрівне життя

Наприкінці минулого ро-
ку любителів Мельпоме-
ни порадував виступ сту-
дентського театру-студії 
«Кураж». Цього разу юні 
артисти разом зі своїм 
художнім керівником Іри-
ною Небиловою підго-
тували творчий вечір, 
присвячений 90-річчю 
українського театру-студії 
«Березіль» Леся Курбаса. 
Були тут і цікаві розповіді 
про видатного митця та 
його знамените дітище, і 
уривки зі спектаклів кла-
сичних творів у стилі поста-
новок видатного Курбаса

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»¹
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á³òíèê³â. Ó öüîìó êîëåê-
òèâ³ ïðàöþâàëè òàê³ 
ÿñêðàâ³ òàëàíòè – Àìâ-
ðîñ³é Áó÷ìà, Ìàð’ÿí 
Êðóøåëüíèöüêèé, Íà-
òàë³ÿ Óæâ³é, Éîñèï Ã³ð-
íÿê, ²âàí Ìàð’ÿíåíêî, 
Ôåä³ð Ðàä÷óê òà ³íø³. 
«Áåðåç³ëü» áóâ çàñíîâà-
íèé ó Êèºâ³, à ïîò³ì ïå-
ðåì³ùåíèé äî òîä³øíüî¿ 
ñòîëèö³ – Õàðêîâà. 

Íà æàëü, ÿê ³ â áàãà-
òüîõ íåîðäèíàðíèõ îñî-
áèñòîñòåé ó ò³ ÷àñè, äîëÿ 
Ëåñÿ Êóðáàñà ñêëàëàñÿ 
òðàã³÷íî: ó 1937 ðîö³ éî-
ãî áóëî ðîçñòð³ëÿíî, à 
1957 ðîêó – ïîñìåðòíî 
ðåàá³ë³òîâàíî. Ñüîãîäí³ 
íàçâó «Áåðåç³ëü» íîñèòü 
ìàëà ñöåíà Õàðê³âñüêîãî 
óêðà¿íñüêîãî àêàäåì³÷íî-
ãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó 
³ìåí³ Ò.Ã. Øåâ÷åíêà.

Òîãî âå÷îðà ñòóäåíòè 
àêàäåì³¿ ïðîäåìîíñòðóâà-
ëè íåàáèÿêó àêòîðñüêó 
ìàéñòåðí³ñòü, çàïðîïîíó-
âàâøè íà ñóä ãëÿäà÷³â 
óðèâêè ç êëàñè÷íèõ 
òâîð³â: «Íà ïåðø³ ãóë³» 
Ñòåïàíà Âàñèëü÷åíêà òà 
«Óøëà» ³ «Ðàçìàçíÿ» Àí-
òîíà ×åõîâà. ßê çàâæäè, 
íà ñöåí³ íàø³ ñòóäåíòè 
ïî÷óâàëèñÿ, ìîâ ðèáà ó 
âîä³, ãðàëè ìàéæå ïðî-

ôåñ³éíî. Â³ä÷óâàëîñÿ, 
ùî é ñàì³ àìàòîðè – Äå-
íèñ Ñòåöþðà, Òåòÿíà 
Ñåðåäà, Âëàäèñëàâ Áå-
ðåçíÿê ,  Ìàðãàðèòà 
Øâåä, Âàäèì ×è÷åòåí-
êî, ªâãåí³ÿ Ñêîðîõîä, 
Àëüîíà Òîíêîí³ã òà Àð-
òåì Ðóäåíêî – îòðèìóâà-
ëè çàäîâîëåííÿ â³ä ñâîº¿ 
òâîð÷îñò³. ² öå íå âèïàä-
êîâî: ïî-ïåðøå, ñòóäåíòè 
ñïðàâä³ îáäàðîâàí³ àê-
òîðñüêèì òàëàíòîì, à ïî-
äðóãå, êëàñèêà íà òå é 
êëàñèêà, ùîá çàâæäè çâó-
÷àòè àêòóàëüíî. Íåçâàæà-
þ÷è íà òå, ùî òâîðè íà-
ïèñàí³ äóæå äàâíî, ïîðó-
øåí³ â íèõ ïðîáëåìè íàì 
äîñèòü áëèçüê³ é çðîçó-
ì³ë³. Öèõ òâîð³â íå ñòàâèâ 
íà ñâî¿é ñöåí³ Ëåñü Êóðáàñ, 
àëå, íà äóìêó õóäîæíüîãî 
êåð³âíèêà òåàòðó ²ðèíè Âî-
ëîäèìèð³âíè, ì³ã áè ¿õ ïî-
ñòàâèòè, îñê³ëüêè âèñîêî 
ö³íóâàâ ñïðàâæíþ ë³òåðà-
òóðó ³ â ñâî¿é òâîð÷îñò³ âå-
ëèêó óâàãó ïðèä³ëÿâ ³í-
äèâ³äóàëüíîñò³ ëþäèíè.

Çàê³í÷èëîñÿ ñâÿòî, ÿê 
³ ãîäèòüñÿ, îïëåñêàìè òà 
êâ³òàìè â³ä âäÿ÷íèõ ãëÿ-
äà÷³â ³ ñïîä³âàííÿìè íà 
ïîäàëüø³ çóñòð³÷³ ç³ ñòó-
äåíòñüêèì «Êóðàæåì».

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

ÑÏÎÐÒ

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ

ÇÈÌÎÂ² ÏÅÐÅÌÎÃÈ

«PERFORMANCE: WHY IT IS ART?»

Етап кубка Європи з лижних гонок
17-20 січня 2013 року в Харкові відбувся етап Кубка 

Європи з лижних гонок. Наша студентка Марина Анцибор 
стала переможцем у спринтерській гонці вільним стилем та 
на дистанції 10 км вільним стилем, а також здобула бронзу 
на дистанції 10 км класичним стилем.

Молодець, Маринко, ми пишаємося тобою!

І Міжнародний турнір з футзалу серед жіночих 
студентських команд на Кубок ректора УАБС НБУ

15-18 січня 2013 року на паркеті легкоатлетичного ма-
нежу проходив І Міжнародний турнір з футзалу серед жі-
ночих студентських команд на Кубок ректора УАБС НБУ. У 
цих престижних змаганнях взяли участь команди з Москви 
(Московський державний машинобудівний університет), 
Полтави (Полтавський національний педагогічний універ-
ситет ім. В.Г. Короленка), Дніпропетровська (студентська 
збірна команда ВНЗ), Санкт-Петербурга (Державний універ-
ситет телекомунікацій ім. проф. М.А. Бонч-Бруєвича), а також 
команда Української академії банківської справи Національ-
ного банку України. 

Настільний теніс
Студент групи ЕК-21 Станіслав Чорнобаєв виконав 

норматив майстра спорту України з настільного тенісу. Так 
тримати!

ХІІІ обласна універсіада з легкої атлетики 
серед вищих навчальних закладів 

ІІІ-IV рівнів акредитації 
21-23 січня 2013 року відбулася ХІІІ обласна універсіада 

з легкої атлетики серед вищих навчальних закладів ІІІ-IV 
рівнів акредитації. 

Серед жінок на дистанції 400 м стала переможцем Тетя-
на Молодика (Махотіна) – студентка групи Ф-11, на дистанції 
60 м Оксана Шкурат (Ф-11) посіла друге місце, на дистанції 
800 м Анна Якубанець (МОА-21) зайняла третє місце. 

В естафеті 4 х 200 м серед жіночих команд збірна ко-
манда академії, до складу якої входять Тетяна Молодика 
(Ф-11), Валентина Майковська (ОА-12), Олександра Хмелик 
(МЕ-02) та Оксана Шкурат (Ф-11), стала срібним призером.

Серед чоловіків на дистанції 800 м перше місце зайняв 
Віктор Курочка (БС-01), на другу сходинку п’єдесталу під-
нявся Євген Колесник (БС-02), третє місце посів В’ячеслав 
Козаченко (ЕК-11). На дистанції 400 м другим став Євген 
Мовчан (БС-02). 

В естафеті 4 х 200 м серед чоловічих команд збірна 
команда академії стала бронзовим призером. Честь нашо-
го вишу захищали: Андрій Грінченко (П-23), Володимир 
Молкін (МОА-21), Богдан Тетерєв (МЕ-01) і Євген Мовчан 
(БС-02).

Òåòÿíà ÂÅÐÕÎÃËßÄ,
ñòàðøèé ëàáîðàíò 

êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ

Під час лекції Римма Володимирівна  розкрила свій 
погляд на мистецтво перформансу, яке більше викликає 
запитань, ніж дає відповідей. Для огляду глядачам були 
запропоновані роботи югославської художниці Марини 
Абрамович. На картині «Стосунки в часі» (Болонья, 1977) 
майстриня зображена зі своїм коханим, німецьким худож-
ником Улаєм, де їхнє волосся було міцно сплетене. Ця, на 
перший погляд, дивна робота символізує єднання чоловіка 
та жінки і водночас передає страждання, яких вони завда-
ють один одному.

Наприкінці заходу студентки академії відтворили робо-
ту Марини Абрамович «Art must be beautiful...» і перенесли 
присутніх у світ високого мистецтва, що, виявляється, живе 
поруч з нами.

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

11 грудня в мистецькій галереї «Академічна» до-
цент кафедри іноземних мов Римма Миленкова 
презентувала широкому загалу «маловідомий» 
вид мистецтва і дала відповідь на запитання: «Що 
ж таке – цей перформанс, і чому його по праву 
можна вважати мистецтвом?». А розповідала про 
це Римма Володимирівна досить компетентно, 
оскільки в 2011 році разом із Фондом сприяння 
розвитку мистецтв вона відвідала бієнале візуаль-
ного перформансу «PERFORMA-11» у Нью-Йорку і 
мала нагоду в цьому детально розібратися

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÈÉ 
ßÐÌÀÐÎÊ
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