
Сьогодні в номері:

2 Щасливого нового року  
та веселого різдва!

3 Свен-олоф Коллін –  
почесний професор академії

4 Заслужені професори УАБС нБУ

5 галерея актуального мистецтва

6 далека, але близька Швеція

7 Чемпіонка Зимової  
універсіади – 2013

8 «StudDance»

9 «ректор, викладач і я –  
академії сім’я!»

10 «мені нудно без роботи!»

11 новорічний кросворд

12 Як зустрічати рік Коня?

13 Що віщують нам зорі?

14 «З мистецького зібрання 90-х»

15 Україна очима студентів

16 Лауреати «осіннього  
вернісажу» та «Срібної лілеї»

З Новим роком!

2014 

рік – під знаком 
Синього коня

Ф
от

о 
О

ле
кс

ан
др

а 
М

ик
ол

ен
ка

«Українська академія 
банківської справи  

національного банкУ України»

¹ 13 (120) 27.12.2013

Газета ДержавноГо вищоГо  
навчальноГо заклаДу 



2 «Українська академія  
банкiвської справи нбУ»

№ 13 (120)  
27.12.2013

Газета  ДержавноГо  вищоГо  
навчальноГо  заклаДу

Щасливого Нового року 
та веселого різдва!

ніщо не може 
завадити дружбі!

уСього найкращого  
в новому році!

вірте, що життя 
прекраСне!

Alma-Mater

Проводжаючи старий рік в історію, хочеться подякувати йому за багато наших 
успішних справ. Ми всі плідно попрацювали, прославляючи виш своїми здобутками. 
Пишаємося тим, що академія вдруге стала переможцем Всеукраїнського конкурсу 
серед вищих навчальних закладів, цього разу у номінації «Кращий навчальний заклад 
з підготовки аспірантів і докторантів». Успішно проведено кілька традиційних наукових 
конференцій, у тому числі й за кордоном, розширено спектр партнерських зв’язків. 
Кілька яскравих особистостей із зарубіжних вишів-партнерів стали почесними про-
фесорами академії, кільком колишнім професорам присвоєно звання «Заслужений 
професор УАБС НБУ». Зросла кількість кандидатів і докторів наук, переможців всеу-
країнських студентських олімпіад і конференцій. Молодь гідно представляла академію 
у різних престижних спортивних і мистецьких змаганнях, конкурсах, фестивалях.

Різноманітнішим і цікавішим стало цього року й студентське життя. Наряду з тради-
ційними заходами у 2013 році було реалізовано запальні, креативні проекти: неперевер-
шений LipDub, масовий флешмоб до Дня Європи, шалений «StudDance» та ін. 

Сподіваємося, що 2014 рік завдяки спільним зусиллям стане роком примноження 
наших успіхів. Від душі зичимо вам доброго здоров’я, невичерпної енергії та оптиміз-
му, нових успіхів у праці та навчанні!

Хай ці чарівні свята увійдуть у вашу душу – радістю і гармонією, у вашу оселю – 
любов’ю та достатком, у вашу долю – безмежним щастям!

Хай здійснюються всі найзаповітніші мрії!
Щасливого вам Нового року та веселого Різдва!

З повагою ректорат 
Української академії банківської справи
Національного банку України

Вітаю всіх співробітників академії з Різдвом 
і Новим роком! Бажаю вам усього найкращого! 

Особливо я вдячний професорам Сергію 
Козьменку та Олександру Костюку, які докла-
ли багато зусиль заради розвитку співробіт-
ництва між нашими навчальними закладами. 
Сподіваюся, що в наступному році наша 
співпраця буде особливо плідною!

Упевнений, що ніщо не зможе завадити 
нашій дружбі та партнерству!

Ще раз усіх вас зі святом! Щасливого Но-
вого року та веселого Різдва!

Щиро вітаю Українську академію банків-
ської справи Національного банку України з 
Новим роком і Різдвом Христовим!

Бажаю вам усього найкращого у 2014 
році!

Хай продовжується і розвивається наше 
співробітництво!

Усій академії хотів би побажати, щоб у 
Новому році було багато щастя, радості, по-
зитивних змін, взаємної любові! Бажаю також 
усім вам у цей особливий час пережити і 
відчути все, що приносить новонароджений 
Господь – віру в те, що життя прекрасне, що є 
можливість здійснювати мрії, робити добро 
на благо інших! Нехай для студентів академія 
завжди буде другою домівкою, яка готує вас 
до майбутньої професійної діяльності. А вашим 
викладачам і науковцям бажаю, щоб вони 
успішно передавали вам знання та досвід!

Мікелє Піццо 
італійський партнер і друг, професор, 
який представляє два італійські виші – 
Link Campus University (Рим) та Second 
University of Naples (капуа), почесний 

професор УАБС НБУ:

СвеН-олоф коліН 
Професор університету ліннеус (Швеція), 

почесний професор УАБС НБУ:

ЮЗеф ХАБеР 
Завідувач кафедри міжнародних відносин 
Школи бізнесу в Познані (факультет у 
м. Хожув, Польща), почесний професор 
університету Жана Моне європейського 
Союзу, почесний професор УАБС НБУ: 

Шановні викладачі, співробітники, дорогі студенти!
сердечно вітаємо вас з новим, 2014 роком і різдвом Христовим!
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2 грудня 2013 року в приміщенні ректорату на урочистому засіданні вченої 
ради відбулася церемонія посвячення в почесні професори академії нашого 
шведського друга та партнера – професора університету Ліннеус Свена-олофа 
Колліна

АкАдемія – у рейтингу  
крАщих університетів снд!

свен-ОлОф кОллін   

Найбільше в Росії Міжнародне рейтингове агентство «Експерт РА» (м. Мо-
сква) проводить дослідження «Рейтинг університетів СНД». Кращі вищі навчаль-
ні заклади СНД будуть визначені за підсумками багатофакторного аналізу 
діяльності ВНЗ, що базується на статистичних даних і результатах опитувань 
представників академічного та наукового співтовариства, студентів і випускни-
ків, роботодавців. На першому етапі для участі в рейтингу були відібрані 195 
провідних університетів, у тому числі з Азербайджану, Вірменії, Киргизії, Тад-
жикистану, Узбекистану – по 3, з Молдови - 4, Білорусі - 13, Казахстану - 15, Росії 
– 97, України – 51 вищий навчальний заклад, серед яких і наша академія.  

Мета складання рейтингу університетів СНД – дати оцінку здатності  уні-
верситетів забезпечувати випускникам високу якість знань, навичок та умінь, 
виходячи з умов для їх отримання і результатів застосування.

На думку представників вищої школи, цей рейтинг зможе продемонстру-
вати досягнення вишів на пострадянському просторі та стати інструментом 
формування загальної освітньої політики на території країн Співдружності. 

почеСний профеСор академії!

Важко переоцінити внесок цієї яскравої 
особистості у розвиток співробітництва між 
Українською академією банківської справи 
Національного банку України та університетом 
Швеції Ліннеус. Як ми вже повідомляли раніше, 
саме завдяки професору Колліну вдалося от-
римати гранти на продовження співпраці між 
двома вищими навчальними закладами щодо 
обміну студентами, візитів аспірантів та викла-
дачів академії. Нагадаємо, що наші студенти 
Дмитро Лукін та Марія Бузинна завдяки ті-
сній співпраці з програми обміну студентами 
навчаються за бакалаврською програмою 
шведського вишу.

За ініціативи та активної участі професора 
Колліна у 2011 році було також підписано угоду 
про наукове співробітництво між академією та 
університетом Ліннеус, що, безперечно, поси-
лює позиції нашого ВНЗ у міжнародному нау-
ковому просторі. Тісна співпраця в науковій 
площині реалізується через проведення спіль-
них науково-методичних семінарів, обговорень 
наукових робіт аспірантів і молодих науковців 
академії та університету Ліннеус.

Нещодавно за сприяння професора Кол-
ліна з метою подальшого поглиблення та 
розвитку міжнародних зв’язків у рамках між-
народної кооперації в університеті Ліннеус 
побували з офіційним візитом представники 
академії – проректор з навчальної роботи, 
професор І.О. Школьник та аспірантка кафедри 
міжнародної економіки Ю.Г. Лапіна. Під час 
цієї продуктивної поїздки було досягнуто ряд 
домовленостей щодо подальшого співробіт-
ництва між нашими навчальними закладами. 

Цей останній візит до академії шведського 
професора разом з аспіранткою університету 

Юлією Пономарьовою також спрямований на 
поглиблення співпраці між українським та 
шведським вишами у науковій та навчальній 
сферах. На засіданні вченої ради професор 
кафедри міжнародної економіки О.М. Костюк 
коротко розповів присутнім про те, що універ-
ситет Ліннеус – один із найпотужніших вищих 
навчальних закладів Швеції. З професором 
Свеном-Олофом Колліном Олександр Мико-
лайович уже співпрацює близько семи років. 
Упродовж цього часу шведський партнер двічі 
відвідав академію, кілька разів, причому, за-
вдяки зусиллям пана Колліна, за рахунок 
шведської сторони в університеті Ліннеус 
побували представники нашої академії.  
О.М. Костюк подякував зарубіжному партне-
ру за надану можливість нашим студентам 
навчатися в Швеції і отримати диплом бака-
лавра європейського зразка. Сьогодні обгово-
рюється питання щодо підготовки наших 
студентів у Швеції на рівні магістратури. Ре-
алізація цих та інших проектів ще більше 
укріпить академію на шляху до розвитку та 
утвердження європейських стандартів освіти. 

– Сподіваємось, що Ви, пане Коллін, не 
лише як колега та партнер, а й як товариш та 
ентузіаст своєї справи допоможете нам реалі-
зувати наші амбітні плани! – такими словами 
завершив свій виступ Олександр Миколайо-
вич.

В. о. ректора ДВНЗ «УАБС НБУ», професор 
С.М. Козьменко приєднався до слів професора 
О. М. Костюка, подякував поважному швед-
ському гостю за співробітництво і висловив 
сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Настає урочиста мить. Під звуки Гімну 
академії у виконанні ансамблю «Оксамит» 

кращі студенти вишу надягають на шановного 
гостя мантію та магістерку. В. о. ректора ДВНЗ 
«УАБС НБУ», професор С.М. Козьменко вручає 
йому диплом почесного професора академії.

 – Те, що я відчуваю зараз, важко вислови-
ти формальними словами. Я дуже зворушений, 
– говорить Свен-Олоф Коллін. – Про цю 
важливу подію я обов’язково розповім своїй 
мамі. Ще в 16 років я вперше побачив фотог-
рафії України й захотів тут побувати. Тоді через 
різні причини це було неможливо. І ось тепер 
я на цій багатій, щедрій землі! Ми тут для того, 
щоб встановлювати гарні, взаємовигідні сто-
сунки. Ми не лише займаємося обміном сту-
дентами та навчальними програмами, а й 
обмінюємося досвідом. Дещо ми запозичили 
з рекомендацій професора Костюка. Сподіва-
юся, що ми теж можемо дати вам багато ко-
рисного. Не буду заглиблюватися в політику, 
але я впевнений, що український народ досяг-
не успіхів у формуванні нації, демократичного 
суспільства. А я, в свою чергу, буду докладати 
всіх зусиль для того, щоб не було кордонів між 
Швецією та Україною, між нашими навчаль-
ними закладами!
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ЗАслужені прОфесОри АкАдемії

«нОві виміри духОвнОсті» 
під музику ф. Шопена

Присвоєння почесного звання 
«Заслужений професор ДВНЗ 
«Українська академія банківської 
справи Національного банку 
України» здійснюється відповідно 
до Статуту академії та є офіційним 
визнанням особистих заслуг про-
фесорів перед Українською акаде-
мією банківської справи Націо-
нального банку України. Спеціаль-
ним рішенням вченої ради акаде-
мії звання «Заслужений професор 
ДВНЗ «Українська академія бан-
ківської справи Національного 
банку України» може присвоюва-
тися також посмертно. 

Того ж дня вчена рада ухвали-

ла рішення про присвоєння звання 
«Заслужений професор ДВНЗ 
«Українська академія банківської 
справи Національного банку 
України» трьом особам, які під час 
своєї трудової діяльності зробили 
вагомий внесок у розвиток нашо-
го навчального закладу.

Отже, цього почесного звання 
удостоєний організатор академії, 
перший і багаторічний ректор 
УАБС НБУ, доктор економічних 
наук, професор, заслужений еко-
номіст України, лауреат Державної 
премії в галузі архітектури та 
будівництва  України Анатолій 
Олександрович Єпіфанов. Без-

Традиційно на цьому заході 
обговорювалися питання духов-
ного розвитку країни на перелом-
ному етапі ї ї історії, проблеми 
взаємозв’язку духовних і ма-
теріальних факторів тощо. Ниніш-
ню конференцію відкрила прорек-
тор академії Алла Ярова, яка зазна-

чила, що конференція вже стала 
своєрідною традицією зі своїм 
контингентом учасників із 7 країн 
світу.

Цікавими були виступи учасни-
ків конференції на пленарному 
засіданні, яке відбулось у великому 
конференц-залі наукової бібліоте-

2 грудня 2013 року на засіданні вченої ради було ухвалено 
положення про почесне звання «Заслужений професор 
двнЗ «Українська академія банківської справи національ-
ного банку України»

в академії відбулася IV міжнародна наукова конференція 
“нові виміри духовності на початку ХХі століття”, організа-
тором якої стала кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 
на чолі з професором іваном мозговим

ки академії. Серед них слід відзна-
чити доповіді докторанта польсь-
кої філології Університету імені 
Марії Кюрі-Склодовської (м. Лю-
блін, Польща) Мілени Згерської, 
завідувача кафедри культурології, 
професора Курського державного 
університету з Росії Галини Сал-
тик, завідувача кафедри вокаль-
ного виконавства, професора 
Сумського державного педагогіч-
ного університету імені А.С. Мака-
ренка Олександра Стахевича, 
доцента кафедри філософії та со-
ціально-гуманітарних дисциплін 
Національної академії статистики, 
обліку та аудиту (м. Київ) Тетяни 
Гаврилюк та інших. 

Після перерви відбулася друга 
частина пленарного засідання, 
поєднана з «круглим» столом, 
присвяченим духовним аспектам 
такої непересічної події, як відзна-
чення 150-ї річниці Січневого 
(1863–1864) повстання в Польщі 
та його відлунням в Україні, впли-
вом цієї поді ї на польське та 
українське мистецтво. Присутні з 
великою зацікавленістю вислуха-
ли доповіді Генерального консула 
Республіки Польща в Харкові Яна 

Граната, завідувача кафедри СГД 
академії Івана Мозгового та до-
цента цієї кафедри Алли Васюрі-
ної.

Після цього у виконанні про-
фесора Сумського педуніверсите-
ту Олександра Стахевича та його 
доньки прозвучали мелодійні пісні 
польською мовою, а у виконанні 
доцентів цього ж університету 
Сергія Зуєва та Олени Антонець 
– музика видатного польського 
композитора Фредеріка Шопена. 
Відбулося відкриття виставки поль-
ського живопису та її презентація 
Генеральним консулом. У цьому 
потужному заході взяли участь 
кілька десятків осіб – представників 
польського центру «Wiara, nadzieja, 
miłość» («Віра, Надія, Любов»), 
членами якого є і деякі працівники 
академії.

У подальшому працювали чо-
тири секції, де присутні активно 
обмінювалися думками щодо акту-
альних проблем духовного розвит-
ку сучасного динамічного світу. 
Учасники конференції в буквально-
му розумінні із захопленням спри-
йняли проведений захід.

Наталія ДАНилеНко

перечно, внесок цієї особистості у 
створення, становлення та розви-
ток нашої академії важко переоці-
нити. За період з 1996 до 2012 
року праці в академії А. Єпіфанова 
не лише було споруджено числен-
ні ошатні будівлі навчальних та 
спортивних корпусів, наукової бі-
бліотеки та гуртожитків, а й сфор-
мовано висококваліфікований 
професорсько-викладацький ко-
лектив, встановлено високу план-
ку вишу європейського зразка. 

Двом іншим колишнім профе-
сорам академії почесне звання 
присвоєно посмертно як данина 
пам’яті та шани за їхню невтомну 
працю в ім’я розвитку академії. 
Багато хто із «старожилів» академії 
і сьогодні із захопленням згадує 
видатного вченого, першого про-
ректора з навчальної роботи, до-
ктора філософських наук, профе-
сора Володимира Миколайовича 
Зуєва. Володимир Миколайович 
гідно працював на одній із найвід-
повідальніших ділянок у вищій 
школі. Його поважали викладачі, 
любили студенти. З молодості 
Володимир Зуєв захоплювався 
спортом, грав у футбол у різних 

українських командах, вів здоро-
вий спосіб життя. Починаючи з 
1998 року в академії проводиться 
традиційний весняний турнір з 
футболу серед навчальних груп 
вишу, присвячений пам’яті профе-
сора В.М. Зуєва.

Справді легендарною осо-
бистістю можна вважати Володи-
мира Петровича Москаленка – 
доктора економічних наук, профе-
сора, лауреата «Першої премії за 
кращу наукову роботу», лауреата 
Державної премії СРСР. 

В.П. Москаленко – науковець з 
величезним практичним досвідом 
на керівних посадах у СМНВО  
ім. Фрунзе та ВНДІкомпресормаш. 
Паралельно, починаючи з 1996 
року, цей видатний практик пра-
цював за сумісництвом на посаді 
професора кафедри бухгалтерсь-
кого обліку і аудиту, а з 2002 до 
2007 року – професором цієї ж 
кафедри на умовах контракту. 
Присвоєння звання заслуженого 
професора УАБС НБУ – це наша 
вдячність за його величезний 
внесок у становлення та розвиток 
як кафедри бухгалтерського обліку 
і аудиту, так і академії в цілому.

А. О. Єпіфанов В. М. Зуєв В. П. Москаленко

На фото: учасники конференції з Яном Гранатом (у центрі)
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«сумські етюди» українською

Під час того візиту пан 
Хабер підготував для нашо-
го міста сюрприз – своє ху-
дожньо-публіцистичне ви-

дання «Сумські етюди». 
Книжечка народилася під 
враженням поїздок до на-
шого міста, мандрівок вули-

Один із основних ор-
ганізаторів галереї – суча-
сна сумська художниця, 
доцент кафедри іноземних 
мов УАБС НБУ Римма Ми-
ленкова. Саму ж ідею – 
створити таку сучасну га-
лерею, можливо, легшу для 
сприйняття молодіжною 
аудиторією, «підкинув» в. о. 
ректора С.М. Козьменко. 

Відкриваючи галерею 
«АкадемArt», Сергій Мико-
лайович сказав:

 – Сьогодні, на жаль, 
дуже мало щось відкри-

вається. Частіше – закри-
вається, особливо в закла-
дах освіти. Ми пишаємося 
тим, що тепер у нас є дві 
мистецькі галереї. Такого, 
мабу ть, не має жоден 
український виш! До від-
криття цієї галереї причетні 
багато людей, у тому числі 
співробітників академії, за 
що я їм усім щиро вдячний. 
Ще зовсім недавно тут був 
звичайний підвал, і ось те-
пер маємо такий унікальний 
заклад. Бажаю успішної 
роботи галереї «АкадемArt»!

«Винуватиця» поді ї , 
основний організатор гале-
реї Римма Миленкова роз-
повіла присутнім про ідею 
с творення в  академі ї 
унікальної в нашому регіоні 
сучасної арт-галереї, щось 
на зразок PinchukArtCentre. 
Сьогодні в галереї пред-
ставлено перший експози-
ційний проект «ВИМІРИ», 
присвячений творчим здо-
буткам художників, які зай-
маються ленд-артом. Три-
ватиме він з 18 грудня 2013 
року до 23 січня 2014 року. 

Академічна Палітра

на початку осені в академії в черговий раз пе-
ребував наш добрий партнер і давній друг пан 
Юзеф Хабер – завідувач кафедри міжнародних 
відносин Школи бізнесу в Познані (Польща)

У головному корпусі академії відкрито галерею актуального мистецт-
ва «АкадемArt», яка буде знайомити глядачів із останніми тенденція-
ми сучасного мистецтва: фото-, відео-, саунд- та медіа-мистецтва, 
інсталяцій, об’єктів у довкіллі, перфомансів та ін. 

цями Сум, спілкування з 
людьми. Була написана вона 
на одному подиху й опера-
тивно видана польською 
мовою. 

Тоді в. о. ректора, про-
фесор С.М. Козьменко поо-
біцяв перекласти цю книгу 
та видати ї ї українською 
мовою в нашому видав-
ництві до Різдва.

Під час останнього візиту 
19 грудня, у чарівний День 
святого Миколая, коли прий-
нято дарувати і приймати 
подарунки, у муніципальній 
галереї Сум відбулася презен-
тація обіцяної книжечки, те-
пер уже українською мовою. 

Насамперед пан Хабер 
подякував академії, її керів-
ництву, зокрема проректору 
А.Г. Яровій, за сприяння у 
виданні перекладу книги та 
вдалі коментарі до неї. По-

дякував також переклада-
чеві П. М. Кислиці та доцен-
ту кафедри соціально-гу-
манітарних дисциплін ака-
демії С.І. Побожію за ідеї в 
художньому оформленні 
книги. А ще подякував свя-
тому Миколаю, який зробив 
для нього цей цінний пода-
рунок!

Затим польський гість 
трохи розповів про самі 
«Етюди» і розкрив нам 
«таємницю» трьох сумок із 
герба Сум:

– Ви знаєте, що в них 
знаходиться? Думаєте, золо-
то? Ні! На мою думку, в 
першій сумці зберігається 
мудрість, у другій – гордість, 
у третій – сердечність. Тому 
для мене сумчани – це му-
дрі, горді й сердечні люди. У 
цьому і є ваша сила!

Про свою нелегку, опе-

галерея 
актуального 
миСтецтва

Як відомо, з 1997 року 
поблизу села Могриця 
Сумської області, на мальо-
в ничих схилах прикордон-
ного простору, між ланцю-
гом межових городищ сі-
верських земель проходить 
міжнародний ленд-арт-
симпозіум «ПРОСТІР ПО-
КОРДОННЯ», який прагне 
до розвитку діалогу люди-
ни з прадовкіллям, розши-
рення естетичного просто-
ру від межі «я-території» 
художника до простору 
ландшафту. 

Нинішня експозиція 
знайомить глядачів із фото-
матеріалами Міжнародного 
ленд-арт-симпозіуму 2012 
року (роботами Г. Гідори,  
С. Якуніна, А. Скорікової,  
Я. Майстренко, Ю. Вишня-
кова, В. Кохана та ін.), а також 
із самостійними інсталяцій-
ними об’єктами молодих 
художників Василя Кости-
нюка, Олени Волинської, 
Поліни Кубракової.

Куратором виставки 
виступає організатор і за-
сновник Міжнародного 

ленд-арт-симпозіуму Ганна 
Володимирівна Гідора.

Відкриття галереї високо 
оцінили куратори проекту 
Ленд-арт Наталія Кохан і 
Тамара Кубракова, головний 
архітектор міста Володимир 
Биков, голова оргкомітету 
симпозіуму Юрій Вишняков, 
почесний професор акаде-
мії, професор Школи бізнесу 
в Познані (Польща) Юзеф 
Хабер та ін.

Організатори інсталя-
ційного проекту з медіа-
об’єктами, молоді художни-
ки Олена Волинська та Ва-
силь Костинюк щиро подя-
кували керівництву академії 
за відкриття арт-галереї та 
проекту «Виміри» і вислови-
ли сподівання, що подібні 
виставки стануть продов-
женням ленд-арту в місько-
му середовищі.

Римма Миленкова за-
певнила присутніх, що в 
майбутньому в новій гале-
реї будуть представлені 
проекти як сумських, так і 
загалом українських і на-
віть зарубіжних митців. 

ративну, але дуже цікаву 
роботу над книгою розповів 
сумський філолог і перекла-
дач Пилип Кислиця. А Сергій 
Побожій зупинився на «ху-
дожній лінії» книги:

– Якщо обкладинка кни-
ги польською мовою видана 
в українських синьо-жовтих 
кольорах, то до українського 
перекладу самі собою «по-
просилися» червоно-білі 
кольори польського прапо-
ра. Логічною видалася та-
кож  ідея щодо ілюстрації 
видання творами польських 
та українських художників 
– учасників Міжнародного 
мистецького пленеру, який 
став можливим завдяки зу-
силлям пана Хабера.

Наприкінці зустрічі пан 
Хабер подарував свої книги 
з власним автографом усім 
бібліотекам Сум.

Чекаємо виходу у світ 
нових книг Юзефа Хабера 
про наше місто! 

На фото: Ю. Хабер зі своєю книжкою
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На фото: С.М. Козьменко та Р.В. Миленкова
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Партнерство

далека, 
але близька

Планомірний обмін робочими 
візитами в 2010, 2011, 2012 та 2013 
роках, які здійснювалися майже 
повністю за кошти шведського 
уряду, надав академії можливість 
реалізувати європейські стандарти 
освіти, зокрема налагодити обмін 
студентами із шведським вишем з 
подальшим отриманням нашою 
молоддю другого диплома євро-
пейського зразка – диплома швед-
ського університету. Але найбільш 
важливим проміжним досягненням 
співробітництва є повне порозумін-
ня між обома вишами щодо подаль-
шої співпраці, яка передбачає реалі-
зацію дуже масштабних проектів, 
інноваційних навіть для Європейсь-
кого Союзу, таких, як спільна міжна-
родна PhD-програма та спільні 
міжнародні дисципліни для докто-
рантів. Це свідчить про повне усві-
домлення та прийняття академією 
європейських цінностей. 

Особливо важливими були 
взаємні візити представників обох 
вишів протягом листопада-грудня 
2013 року. Так, 25-30 листопада 2013 
року в університеті Ліннеус  
(м. Векше та м. Кальмар, Швеція) за 
участі представників академії, а са-
ме д.е.н., проректора з навчальної 
роботи професора І.О. Школьник та 
аспірантки кафедри міжнародної 

економіки Ю.Г. Лапіної вдалося до-
сягти позитивних домовленостей 
щодо подальшої міжнародної спів-
праці між двома вишами: організації 
міжнародної PhD-програми, прове-
дення міжнародних конференцій, 
продовжено перемовини щодо 
організації магістерських програм. 

У відповідь на візит проректора 
І .О. Школьник та аспірантки  
Ю.Г. Лапіної в період з 2 до 7 грудня 
академію відвідали професор уні-
верситету Ліннеус Свен-Олоф Кол-
лін та аспірантка університету Юлія 
Пономарьова. 

Нагадаємо, що 2 грудня 2013 
року в приміщенні ректорату на 
урочистому засіданні вченої ради 
відбулася церемонія посвячення в 
почесні професори академії нашого 
шведського друга та партнера – 
професора університету Ліннеус 
Свена-Олофа Колліна.

Під час перебування гостей зі 
Швеції в академії відбувся ряд нау-
кових семінарів. Професор Свен-
Олоф Коллін виступив із лекцією, 
присвяченою проблемам винаго-
роди членів ради директорів у 
шведських корпораціях. А аспіран-
тка університету Ліннеус Юлія По-
номарьова представила результати 
власного дисертаційного дослід-
ження, присвяченого вивченню 

СтрАтегіЧне ПАртнерСтво АКАдемії З УніверСитетом 
ЛіннеУС: євроПейСьКі цінноСті тА СтАндАрти оСвіти

Співпраця академії з університетом Ліннеус є складовою 
стратегії розвитку нашого вишу. Співробітництво розпо-
чалося на рівні наукових досліджень ще в 2007 році.  
З того часу особисті наукові стосунки професора універ-
ситету Ліннеус Колліна та професора академії о.м. Костю-
ка набули формату міжуніверситетських 

Швеція

концепції повноважень менеджерів 
у країнах із перехідною економікою.

Крім того, протягом тижня було 
проведено ряд зустрічей із пред-
ставниками академії, важливих для 
подальшої співпраці між вишами. 
Плідною виявилася зустріч колеги з 
університету Ліннеус з в.о. ректора 
С.М. Козьменком, під час якої було 
узгоджено основні аспекти відносин 
між шведським вишем та академією, 
які обговорювалися під час візиту 
проректора І.О. Школьник та 
аспірантки Ю.Г. Ла піної до Швеції. 
Основними напрямами розвитку 
подальшого співробітництва було 
визначено: взаємний обмін студен-
тами – як бакалаврами, так і ма-
гістрами спеціальностей «Міжна-
родна економіка», «Фінанси», «Бан-
ківська справа»; співпраця в науко-
во-дослідній сфері, що має на меті 
участь у конференціях, які організо-
вуються Міжнародним центром з 
банківської справи та корпоратив-
ного управління, а також проведен-
ня спільних наукових досліджень 
викладачів університету Ліннеус та 
академії; співучасть в організації та 
реалізації проекту інноваційної 
PhD- програми, відповідно до якої 
буде сформовано мережу зарубіж-

них університетів-партнерів та 
складено спеціальний комітет із 
захисту PhD- дисертацій; узгоджено 
план щодо формування спільного 
курсу англійською мовою для 
аспірантів обох навчальних за-
кладів. 

Представники шведського вишу 
запропонували академії кілька ма-
гістерських програм у рамках дого-
вору про обмін студентами з мож-
ливістю отримання другого диплома. 
Зокрема це стосується магістерської 
програми з кор по ративного управ-
ління в університеті Ліннеус, на базі 
якого діє потужна науково-дослідна 
група з корпоративного управління. 
До того ж обмін бакалаврів та ма-
гістрів планується як двосторонній: 
студенти шведського вишу також 
матимуть можливість отримати 
досвід навчання в академії протягом 
року, де вони зможуть вивчати ряд 
професійних дисциплін англійською 
мовою. 

ольга АфАНАСЬєвА,
асистент кафедри міжнародної 

економіки; 
Юлія лАПіНА,

аспірантка кафедри міжнародної 
економіки 

На фото: шведські партнери в академії

На фото: І.О. Школьник у Швеції
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ЧергОвА перемОгА футбОлістОк!

Щиро вітаємо нашу жіночу команду з футзалу на чолі з 
тренером олександром Афанасійовичем ткаченком із не-
легкою, але такою вагомою перемогою над командою 
«Ятрань-УдПУ-Базис» з Умані!

У напруженій, цікавій боротьбі 
наші дівчата буквально «вирвали» 
перемогу у своїх суперниць з ра-
хунком 3:1.

Як відомо, футбольна зустріч 
відбулася 13 грудня 2013 року в 
Легкоатлетичному манежі УАБС НБУ. 
Наші футболістки продемонструва-
ли майстерність, злагоджену гру і 
величезну волю до перемоги. У 
першому таймі футболістки академії 

були не дуже активними, і перший 
гол у ворота суперників капітан 
команди Наталія Гуринець забила 
нібито легко, буквально на початку 
гри. Проте скоро стало зрозуміло, 
що до Сум приїхав достойний супер-
ник. Незабаром Анастасія Скорині-
на зрівняла рахунок – 1:1. 

У другому таймі наші дівчата 
вже грали зі спортивною злістю і 
постійно атакували ворота уман-

На другому етапі справжній 
спортивний подвиг здійснила 
студентка Української академії 
банківської справи Національного 
банку України майстер спорту 
Марина Анцибор. Стартувавши 
четвертою, вона вже до середини 
своєї п’ятикілометрової дистанції 
не тільки надолужила втрачене, а 
й обійшла усіх суперниць. У резуль-
таті - заслужена перемога та пер-
ше місце наших лижниць. 

Однак ця медаль не була єди-
ною для Марини. Напередодні, у 
роздільному старті на п’яти кіло-
метровій дистанції, де стартувало 
майже сто лижниць, наша студен-
тка зуміла  вибороти бронзову 
медаль. 

чанок. Гольових ситуацій було 
дуже багато, але суперники не 
збиралися здаватися. Особливо 
часто виручала свою команду 
вправний воротар. Здається, удача 
відвернулася від сумських футболі-
сток. М’яч ніяк не хотів потрапляти 
у ворота…

А в цей час нервували числен-
ні вболівальники на чолі з в. о. 
ректора С.М. Козьменком, члени 
фан-клубу команди – студенти та 
викладачі академії, ліцеїсти Дер-
жавного ліцею-інтернату з поси-
леною військово-фізичною підго-
товкою «Кадетський корпус»  
ім. І.Г. Харитоненка, члени Дитячо-
го футбольного центру «Барса», 
інші жителі Сум. Вони не шкодува-
ли сил та енергії, аби своїми вигу-
ками, «кричалками», биттям у ба-
рабани та оплесками підбадьори-
ти улюблену команду. 

І все це не пройшло марно: на-
певне, енергія вболівальників пере-
далася їхній улюбленій команді. У 
другому таймі спершу Вікторія 
Чакір, а потім Юлія Кочура успішно 
атакували ворота суперника. Гол! І 
ще раз гол! Отже, матч закінчився з 
рахунком 3:1!

Гідно підтримали футболісток 
своїми майже професійними висту-

пами художні та спортивні колективи 
міста, які теж увійшли до складу групи 
підтримки: танцювальний колектив 
академії «Сузір’я» (керівник Людмила 
Крамінська); колективи із Сумського 
обласного центру позашкільної освіти 
та роботи з талановитою молоддю – 
народний колектив сучасного танцю 
«Артес» (керівник Ірина Восьмерик); 
студія «Чирлідинг» (керівник Неля 
Безрядіна та народний театр моди 
«Артель-мода» (керівник Лариса 
Ванєєва). Зачарував усіх присутніх 
своїм співом студент академії Віталій 
Велітченко. Словом, кожен із учасни-
ків цього заходу намагався внести 
свою лепту в перемогу сумчанок. 

В. о. ректора академії, профе-
сор С.М. Козьменко тепло привітав 
обидві команди і подякував нашим 
футболісткам за перемогу, а гостям 
– за гарну гру. Окрім цього, Сергій 
Миколайович вручив призи най-
кращим гравцям кожної команди: 
капітану наших дівчат Наталії Гу-
ринець  і уманчанці Анастасії 
Скорининій. 

Молодці, дівчата! Ми пи-
шаємось вами! Нових вам пере-
мог!

P.S. 20 грудня на виїзді до  
м. Луганськ, наші футзалістки пе-
ремогли команду ФКЛ-Інтер (11:1).

Серед дорослих команд зі степ-аеробіки збірна академії посіла друге 
місце, поступившись збірній СДПУ та обійшовши команду Харківської 
державної академії фізичної культури. У складі нашої команди виступали: 
Катерина Ємцева (БС-22), Аліна Іванова (Ф-21), Аліна Косенко (МЕ-11), 
Тетяна Сидорук (МОА-32), Аріна Трофименко (ОА-21), Юлія Ходарева 
(Ф-03), Дарина Чмихун (Ф-01), Ольга Шишоніна (БС-22).

Тетяна Сидорук отримала приз від спонсорів як найкраща спорт-
сменка академії. 

Збірна команда з фанк-аеробіки також вийшла на другу сходинку 
п’єдесталу у складі: Дар’ї Волошиної (МЕ-02), Світлани Ковтун (Ф-23), 
Олесі Литко (МП-31), Владислави Скляр (МЕ-21), Альони Тимошенко (Ф-03), 
Євгенїі Ткаченко (П-01), Оксани Хомети (Ф-23), Дар’ї Шевченко (МП-32).

Команди підготували ст. викладач кафедри фізвиховання Наталія 
Володимирівна Петренко (степ-аеробіка) та асистент Олена Павлівна 
Петренко (фанк-аеробіка).

На фото: чудова команда з футзалу

На фото: команда із степ-аеробіки

срібні приЗери  
Зі спОртивнОї АерОбіки

ЧемпіОнкА ЗимОвОї 
універсіАди - 2013всеукраїнські змагання 

зі спортивної аеробіки 
на Кубок губернатора 
Сумської області зібра-
ли учасників різних 
вікових категорій із 12 
міст України. Були пред-
ставлені виступи дітей і 
дорослих у «двійках», 
«трійках», групах, степ-
аеробіці та фанк-аеробіці 

Щиро вітаємо Марину! 
Бажаємо нових упевнених 

сходжень на спортивний олімп!

Жіноча збірна України стала 
чемпіоном і здобула золоту 
медаль на ХХVі всесвітній 
зимовій універсіаді в еста-
феті 3х5 кілометрів із лиж-
них гонок. За нагороди зма-
галися 17 збірних
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І ось свято молодості, драйву та шаленої  
студентської енергії розпочалося!

Присутніх тепло привітав заступник голови 
облдержадміністрації Олександр Миколайо-
вич Цупро:

 – Нехай сьогоднішній вечір подарує всім 
ще не бачене в цьому манежі шоу! Нехай 
київський МайДанс позаздрить нашому Студ-
Дансу!

Від господарів свята виступив в. о. ректора 
УАБС НБУ, професор С.М. Козьменко. Сергій 
Миколайович  сказав: 

 – Впевнений, що сьогодні не буде перемо-
жених, адже всі ви дуже старалися. Бажаю вам 
драйву, креативу і натхнення створити 
таке видовище, яке б залишилося в пам’яті 
назавжди!

Кожна команда підготувала свою оригі-
нальну святкову програму. Глядачі та вболіваль-
ники супроводжували всі виступи бурхливими 
оплесками.

Проте особливо яскраве шоу показали 98 
представників нашої академії на чолі з капіта-
ном команди – головою студкому Олександ-
ром Назаренком, який постійно задавав тон 
усій команді, їхнім синхронним, гармонійним 
рухам. Виступали студенти в стильних білих 
сорочках з бузковими корпоративними кра-
ватками, з прапорами України та академії. 

Хореографу-постановнику Л.Г. Крамінській 
вдалося створити потужну композицію, в якій 
виступ кожного учасника був вдалим і органіч-
но вписувався в загальний ансамбль. Честь 
академії на паркеті манежу того вечора  само-

Креатив

З нагоди міжнародного дня студента в Легкоатлетичному манежі акаде-
мії відбулося грандіозне за своїми масштабами і майстерністю шоу 
«Студданс», в якому взяли участь студентські колективи вищих навчаль-
них закладів Сум: УАБС нБУ, СумдУ, СнАУ та СдПУ ім. А.С. макаренка. 
організувало цю масову видовищну конкурсну програму «StudDance» 
Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації

віддано захищали учасники танцювального 
колек тиву «Сузір’я» під керівництвом  
Л.Г. Крамінської, колективу з фанк-аеробіки 
«Флорида» (керівник О.П. Пархоменко), збірної 
команди академії зі спортивної та фітнес-аеро-
біки (керівник Н.В. Петренко), учасників во-
кального колективу «Оксамит» (керівник  
О.М. Обозна), театральної студії «Кураж» 
(керівник І.В. Небилова), команди КВН академії 
(капітан Єгор Підопригора), учасників секції із 
самбо (керівник Е.В. Береснєв) та багатьох ін-
ших студентів. Особливо яскравим був виступ 
нашої зірки – гімнастки Оксани Хомети. Зви-
чайно, просто неможливо перерахувати всіх 
98 активних учасників шоу!

Приємно, що всі ці зусилля не залишилися 
марними. За підсумками журі велика й потуж-
на команда академії посіла І місце і була наго-
роджена Кубком та грамотою за перемогу в 
номінації «Найяскравіше шоу». Окрім цього, 
грамотою Сумської облдержадміністрації був 
нагороджений в. о. ректора УАБС НБУ, профе-
сор С.М. Козьменко за допомогу в проведенні 
цього грандіозного заходу. І цілком заслужено 
були відзначені грамотою за особливу актив-
ність наші численні вболівальники. Це й не 
дивно, адже гучне «УАБС, УАБС!» лунало в 
манежі постійно!

Щиро вітаємо усіх наших учасників «СтудДан-
су» з перемогою! Дякуємо вам за подаровану 
насолоду та масу позитивних вражень! Споді-
ваємось, що відтепер «StudDance» стане в нашому 
манежі традиційним студентським святом.

Наталія ДАНилеНко
фото віталія ЯЩеНкА, володимира 

СиТНиЧеНкА, олега СєРікА

Studdance

На фото: команда академії
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Незалежному журі нелегко 
було визначити найкращих. І все ж 
конкурс є конкурс. Перемогла 
команда майбутніх бухгалтерів 
«Активний пасив» (у ї ї складі – 
капітан Тетяна Головко, студенти 
Анастасія Біла, Оксана Алтинце-
ва, Євгенія Липка, Олена Ілляшен-
ко, Юлія Хевпа та викладачі  
О.О. Куришко і А.В. Колдовський). 
Команда отримала в нагороду 
перехідний кубок, грамоту, солод-
кий приз і фірмові футболки.

Усі учасники цих змагань були 
нагороджені грамотами та пода-
рунками. Окрім цього, всі учасни-
ки заходу отримали запрошення 
від члена журі – директора спор-
тивно-розважального центру 
«БільБоу» Едуарда Юрченка  
відвідати його клуб у вівторок з 
16:00, яке було сприйняте студен-
тами бурхливими оплесками.

Паузи між змаганнями були 
заповнені чудовими, майже про-
фесійними виступами наших улю-
блених аматорів сцени: Людмили 
Підопригори (БС-33), Євгенії Липки 
(ОА-11) та дуету в складі Вікторії 
Семенець та Альони Пісної (Ф-33).

Того дня, вочевидь, не було 
переможених, адже й учасники, і 
їхні вболівальники та численні 
глядачі отримали море позитивних 
емоцій та яскравих вражень. 

З вітальним словом до присут-
ніх звернувся в. о. ректора УАБС 
НБУ, професор С.М. Козьменко. Він 
тепло привітав аудиторію і, зокре-
ма, сказав:

 – Дякую за те, що своїми ве-
селими вечірками повертаєте нас 
у молодість. Бажаю вам якомога 
довше залишатися такими ж  кре-
ативними і драйвовими!

Тут же, на сцені, студентські 
активісти вручили Сергію Мико-
лайовичу Подяку за всебічну під-
тримку молоді в її культурно-ма-
совій діяльності та футболку з ло-
готипом академії.

У веселих конкурсах «Домашнє 
завдання», «Аматорське відео» та 
«Біатлон», виявляючи кмітливість, 
артистизм і гострий розум, взяли 
участь 6 команд, кожна з яких пред-
ставляла свою спеціальність: «А-ха-
ха! Продолжай!» – «Банківську 
справу», «ВышеБаллы» – Фінанси», 
«Активний пасив» – «Облік і ау-
дит», «Збірна команда кібернети-
ків» – «Економічну кібернетику», 
«ВВП («Воу, воу, Полегче!» – «Між-
народну економіку») та «Нафта» 
(Наш факультет) – «Право». 
Відрадно, що цього року вперше 
до представників економічних 
спеціальностей приєдналися і 
майбутні юристи. Вони виступили 
досить пристойно, а в конкурсі 
жартів «Біатлон» вибороли перше 
місце!

Основними організаторами 
заходу стали студентський комі-
тет самоврядування та сту-
дентська профспілка. Допомагали 
активістам, звичайно, викладачі, 
відділ з організації виховної та 
позанавчальної роботи, сту-
дентський клуб творчої молоді, 
керівництво академії. А непере-
вершеним ведучим цього запаль-
ного свята був один із його органі-
заторів – голова студкому Олек-
сандр Назаренко.

Це було неповторне дійство, 
веселий «капусник» з іскрометним 
гумором і дотепними жартами. Як 
і торік, цього року студенти разом 
зі своїми викладачами влаштували 
своєрідну презентацію своїх спе-
ціальностей. Кожна з них була 
по-своєму цікава і неповторна, 
вирізнялася особливим талантом 
як молоді, так і її старших настав-
ників.

«ректОр, виклАдАЧ і я – 
АкАдемії сім’я!»

Alma-Mater

Уже втретє в академії з нагоди дня студента в переповненій актовій залі другого навчаль-
ного корпусу було проведено святкову розважально-креативну програму «ректор, викла-
дач і я – академії сім’я!» вона встигла полюбитися і студентам, і викладачам, тому на цю 
подію всі чекали з нетерпінням

На фото: в. о. ректора, професор С. М. Козьменко

На фото: команда-переможниця «Активний пасив»
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На фото: креативні фінансисти
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«мені нуднО 
беЗ рОбОти!»

Юлія Ходарева:

Зірка Номера

– Юлю, академія не випадко-
во з’явилась у твоєму житті?

– Звичайно, ні. Я змалку мріяла, 
що буду навчатися в цих гарних, 
величних стінах. Була впевнена, та 
й чула від старших друзів, що тут 
особливі студенти. Вступила спер-
шу на підготовчі курси, а потім на 
бюджет у саму академію – і пере-
коналася в цьому! Вважаю, що і 
спеціальність фінансиста в мене 
найкраща, адже з нею можна будь-
де влаштуватися. 

– Напевне, ти і в школі не 
була пасивною?

– У своїй школі № 29 з мистець-
ким ухилом я навчалася в музич-
ному класі, грала на фортепіано, 
була президентом «Євроклубу», 
ведучою вечорів, співала в хорі… 
Ці та інші захоплення принесла з 
собою в академію. 

– А тут твоя кипуча діяль-
ність розпочалася з вечорів?

– Ні, з… фізкультури! Я захопи-
лася танцями, почала серйозно 
займатися спортивною та степ-
аеробікою під керівництвом На-
талії Володимирівни Петренко, 
увійшла до основного складу ко-
манди. Ми багато їздили по Україні 
й перемагали, нерідко виступали 
в академії. А паралельно займала-
ся науковою діяльністю, була на-
городжена дипломом І ступеня за 
участь у Всеукраїнській студентсь-
кій науково-практичній конферен-

ції, яка проходила в Луцьку. А ще 
почала активно працювати в 
«Євростудії», стала її президентом. 
Тому не випадково мене залучили 
до проведення Дня Європи в 
академії наприкінці навчального 
року. Організаторам хотілося 
провести незвичайний, креатив-
ний захід. Ми фантазували, стара-
лися, вперше в академії організу-
вали такий масштабний флеш-моб. 
Судячи з численних відгуків, нам 
це вдалося! А згодом мені запро-
понували знятися у двох відеоро-
ликах про академію, потім у нас 
влаштували не бачений до цього 
LipDub, і я там була в самій гущі… 
Звичайно, ми витратили багато сил 
та енергії, зате як це було цікаво! 
А на початку нового навчального 
року екс-помічник ректора К. В. 
Багмет запропонувала мені стати 
креативним директором телестудії 
«ZachёtTV».

– А ось із цього місця, будь 
ласка, детальніше… 

– Звичайно, трохи побоювала-
ся, але вже встигла захопитися 
цією новою справою. Ми обійшли 
всі студентські групи, розповідали 
про наше аматорське телебачення, 
запрошували до себе. На першу 
зустріч прийшла маса народу. 
Потім, звичайно,  випадкові люди 
відсіялися. Зате тепер у нас є кістяк 
з надійних, відповідальних людей. 
Хочу їх усіх назвати: Валерій Оза-

цю симпатичну, енергійну дівчину, напевне, знають усі сту-
денти академії: переможець наукових конференцій, президент 
«євростудії», учасниця команди зі спортивної та степ-аеробіки, 
креативний директор аматорської телестудії «ZachёtTV», ор-
ганізатор багатьох студентських заходів – усе це студентка 
групи Ф-03 Юлія Ходарева…

ренко – наш креативний продюсер; 
Анна Подобрій, Анастасія Говорун, 
Карина Рудова, Євгенія Ткаченко, 
Тетяна Чечота, Альона Тонконіг 
– наші журналісти; Олексій Сахнюк 
та Сергій Барабаш – допомагають 
робити монтаж відео нашому ві-
деооператору Володимиру Родіо-
новичу Ситниченку.

Працюємо напружено. Що-
тижня готуємо новини «Академ-
Life», передачі «Питання дня» та 
«На тренуванні». Окрім цього, го-
туємо зйомки з усіх важливих 
подій, які відбуваються в академії. 
Наші передачі показуємо на вели-
ких екранах в академії, на сайті 
вишу, у нас є свої сторінки в со-
ціальних мережах – на фейсбуці та 
ВКонтакті. Сьогодні ми розро-
бляємо нову структуру студії, хо-
чемо розширятися. Тому запро-
шуємо до себе всіх бажаючих.

– Юлю, бачила тебе серед 
учасників заходів «Ректор, ви-
кладач і я…» та Тиждень обліко-
во-фінансового факультету. 

– Так, мені було цікаво цим 
займатися – організовувати й самій 

виступати. Без роботи мені нудно. 
Звичайно, і я, і мої друзі старалися. 
Я взагалі не люблю робити щось 
абияк, ніби «мимо пройшла». 
Завжди стараюся, повністю викла-
даюсь. Так само було і з участю у 
«СтудДансі». Зате якою солодкою 
потім здається перемога!

– Хто чи що тобі допомагає 
в житті?

– Насамперед мої батьки: вони 
не нав’язують своєї думки, а радять 
і підтримують мене. Мої друзі – це 
мої креативні однодумці, з якими ми 
завжди щось цікаве організовуємо, 
кудись їздимо. Звичайно, допомага-
ють усе встигати і мої риси характе-
ру – активність, відповідальність, 
прагнення підтримати інших.

– Твої новорічні побажання…
– Бажаю студентам ширше 

розкривати таланти та реалізову-
вати свої можливості. Викладачам 
– нових сходинок у кар’єрі та гар-
них студентів. А ще всім бажаю 
гарних свят і щоб кожному Новий 
рік приніс здійснення мрій!

Бесіду провела  
Наталія ДАНилеНко

На фото: на студентській вечірці
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MixeR

по горизонталі:
1. Зимовий майданчик для піруетів
2. Окраса обличчя Діда Мороза
4. Чарівна паличка Діда Мороза
5. Зимові «чоботи-скороходи» великого розміру
8. Новорічні цитрусові
9. Символ і неодмінний атрибут Різдва
10. Джерело подарунків у Діда Мороза
11. Письмове або усне замовлення Діду Морозу
13. Сезон новорічного настрою
14. Ім’я Діда Мороза в Нідерландах
16. Традиційна Різдвяна страва в Америці
17. Ті, з ким ми збираємося за святковим різдвяним столом
18. «Традиційний» новорічний салат

по вертикалі:
1. Символ Нового року–2014
3. Святкова новорічна вистава
4. Коробка під ялинкою
6. Святий, який дарує подарунки
7. Різдвяні пісні
10. Розмальовує вікна візерунками...
12. Грецький новорічний пиріг
15. День Народження Ісуса Христа

«Новорічний кросворд» склала 
Ганна ПоДоБРіЙ,

студентка групи оА-22

нОвОріЧний крОсвОрд

анекдоти

мабуть, депутат
На уроці фізики в школі:
– Вовочко, хто такий Георг Ом?
– Раз писав закони, мабуть, депутат.

таємниця життя
– Тату, а це правда, що в деяких країнах Сходу 
наречений не знає, хто його дружина, поки не 
одружиться?
– Це так у будь-якій країні, синку!

основи життєдіяльності
Мати запитує малого сина:
– Синку, ти зможеш зачинити вікно, якщо будеш 
сам удома? 
– Звичайно, мамо: треба натиснути хрестик у 
правому верхньому куті.

У комплекті
Учителька:
– Діти, хто може назвати слово, в якому є літе-
ра “ч”? 
Вовочка:
– Сковорідка. 
Вовочко, так де ж у “сковорідці” літера “ч”? 
– У ручці.

навчений 
– Вітаю, колего! Відразу видно, що ви одружи-
лися: на вас чудово випрасувана сорочка! 
– О, так! Це найперше, чого жінка мене навчи-
ла.

рятувальники
Коледж програмістів. Викладач каже студен-
там:
– Наш коледж не тільки навчає, але й рятує 
багато людських життів!
– ?
– Це тому, що такі ідіоти, як ви, не йдуть у ме-
дичний!

тепер зрозумів
Іде Вовочка з татом повз школу:
– Синку, ти в цій школі навчаєшся?
– Так. 
– 20 років тому я також тут учився.
– Тепер я зрозумів, що мав на увазі директор, 
коли казав, що такого йолопа як я, він уже 
років 20 у школі не бачив.

За призначенням
Заняття в автошколі. Викладач:
– Отже, для чого існують дорожні знаки? 
Голос із аудиторії:
– Для відбору у водіїв грошових знаків.

цілком таємно
Приходить у клас нова вчителька, знайомиться 
з дітьми, питає імена-прізвища. 
– Петренко! 
– Грач! 
– Іванов! 
– Штірліц! 
Вчителька вимагає, щоб «Штірліц» привів 
батьків. Приходить батько.
– Ваш син каже, що його прізвище Штірліц!
– Соромиться він. Бормани ми.

незбагненна складність
Яка мова є найскладнішою у світі: китайська, 
японська?..
– Українська! Половина українців досі вивчити 
не можуть…

Корекція зору
– Учора возив дочку в село, показував козла.
– Навіщо? 
– Щоб знала, як виглядає справжній козел. А то 
тільки зі слів матері вона його собі неправиль-
но уявляє.

Причепився
Син погано вчиться й усе повторює, що вчитель 
до нього чіпляється. Нарешті батько з сином 
відправилися в школу. Батько запитує вчителя: 
– Чому ви чіпляєтеся до мого сина? 
– Чіпляюся? Та він же нічого не знає. От, дивіть-
ся: скільки буде тричі по сім?
– Бачиш, тату? Він знову починає…

Переконливо
Кандидат захищає докторську дисертацію. 
Виступив із доповіддю, відповів на питання. 
Комісія порадилась і визнала захист таким, що 
відбувся. До новоспеченого доктора наук 
підходить літній професор, що доти сидів 
осторонь і не брав у цьому участі:
 – А що це у вас таке на шиї?
 – Це амулет. Він приносить удачу. Не вірите?
 – Вірю, вірю, як не повірити. Адже ваша ди-
сертація й на студентську дипломну роботу не 
тягне.

найпопулярніше видання
За результатами соціологічного опитування 
найпопулярнішим друкованим виданням серед 
українців є гроші.

Корисний семінар
Семінар «Як заробити на кризі?». Вартість 
вхідного квитка – 5 000 грн.

добре і погано
Ніколи з грошима не буває так добре, як буває 
погано без них.

Хто виграє?
І хоча клієнти відкривають рахунок першими, 
виграють, як правило, у результаті все-таки 
банки…
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Кінь охоче полюбляє веселощі 
та розваги. Тому обов’язковим 

елементом нового 2014 року  є 
запальна музика. Сучасні напрям-
ки, авангард і рок-музика – най-
кращий вибір у новорічну ніч. Не 
сидіть на місці. Потрібно танцюва-
ти та веселитися!  Актуальними 
стануть подорожі або просто 
прогулянки під зоряним небом 
міста. Кінь дуже любить відкритий 
простір. Також ця мужня тварина 
полюбляє все нове та свіже. Тому 
заздалегідь підготуйтеся до свята. 
Продумайте конкурси та підготуй-
те веселі жарти.

До Нового року важливо гарно 
прикрасити свій будинок. 

Стихією цього року стане дерево. 
В усьому домі треба розставити 
різноманітні дерев’яні сувеніри, а 
на стіл покласти розписні ложки. 
Обов’язково слід купити фігурку 
тварини та оберіг у вигляді підкови. 
У кімнаті повинна бути річ синього 
кольору. Нехай це буде дрібничка 
у вигляді вази, новорічних іграшок 
чи скатертини, але обов’язково 
синього кольору! Пофантазуйте та 
«розфарбуйте» кімнати. Символ 
2013 року – Змію, треба поставити 
в красиву скляну ємкість на гірку 
монет в будь-який західний кут. А 
символ Нового року потрібно 
розмістити в східній частині на 
дерев’яній дощечці або тарілці із 
зображенням риби. Під ноги Коня 
слід покласти кілька гілок зелені: 

кропу, петрушки тощо. Уважно 
огляньте будинок. Зіпсовані речі 
забирають гарну енергію. Тому без 
жалю викидайте непрацюючу 
техніку чи зіпсовані речі!

На святковому столі слід вико-
ристовувати білі полотняні 

серветки. У центр столу рекомен-
дується поставити блюдце з про-
рощеним вівсом. На сході тварину 
задобрюють блюдцем з водою і 
сіном. Зверху кладуть червону 
стрічку як знак приборкання но-
ровливого характеру.  На святко-
вий стіл слід готувати різноманітні 
вегетаріанські салати. Доречним 
буде сир і кумис. Обов’язково 
купіть горіхи, різноманітну зелень, 
фрукти, овочі та цукерки. Слід 
надати перевагу безалкогольним 
напоям, сокам, мінеральній воді та 
традиційному шампанському.

Новий 2014 рік треба зустрічати 
у фіолетовому, зеленому, 

синьому, смарагдовому, білому, 
коричневому чи сірому тонах. 
Хоча  все ж таки домінують синій і 
зелений кольори. Але ні в якому 
разі не треба одягати речі кислот-
них відтінків. Виразні прикраси 
доповнять образ свіжими барва-
ми. Використовуйте кулони, ка-
блучки з аквамарином, різноманіт-
ні заколки та намисто з чорних 
перлів. Деякі астрологи не реко-
мендують обирати прикраси фіо-
летових, червоних та жовтих 

кольо рів. Зелені та сині прикраси 
привернуть увагу фінансового 
потоку. Пам’ятайте: Кінь обожнює 
блиск, яскравість та якісні, дорогі 
речі! У нагоді стануть вузькі обтя-
гуючі, але довгі сукні. Спідниці 
також мають бути максимальної 
довжини. Тварина прагне свобо-
ди, а тому не переборщіть із 
тіснотою вбрання. Слід обира-
ти одяг із натуральних тканин. 
Не забудьте прикрасити свою 
зачіску лаком із блискітка-
ми.

У новорічну ніч треба 
дарувати подарунки 

у вигляді сувенірів. На-
віть маленька, скром-
на річ, подарована від 
чистого серця, мо-
же творити дива. 
Проте немає ні-
чого кращого за 
теплі слова та 
добрі справи!

Новорічний Серпантин

Кінь – благородна, сильна і мужня тварина.  дружелюбність, при-
хильність і доброта підкорюють серце людини. Кінь завжди вірний, 
ніколи не зрадить і не покине. новий 2014 рік  пройде під заступницт-
вом Коня. до цього треба як слід підготуватися

як ЗустріЧАти рік кОня?

Добірку за матеріалами 
інтернет-видань підготувала

валерія РеЧеМБеЙ,
студентка групи ек-31
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На овнів чекають гарні зміни. 2013 рік 
подарував безліч ідей, а новий – принесе ба-
гато гарних подій. Не треба замислюватися над 
фінансовими питаннями, слід займатися тим, 
що подобається. В особистих стосунках 
з’являться дуже гарні та цікаві знайомства. Але 
вже під кінець року Овнам доведеться визна-
читися, з ким вони хочуть бути. 

тіЛьцЯм доведеться дещо понервувати 
та добряче попрацювати. Не варто засмучува-
тися через невдачі, треба рухатися вперед! У 
січні-лютому ще будете пожинати плоди мину-
лого року. Але вже весною нічого не залишить-
ся. Тільки восени настане полегшення завдяки 
наполегливій праці. В особистому житті нічого 
не зміниться. Найкращий час для відпочинку 
– липень. Приємні сюрпризи на вас чекають у 
майбутньому.

БЛиЗнЮКАм пощастить більше. Новий 
рік віщує творче піднесення. Доведеться забу-
ти про дружну роботу в колективі, сконцен-
труйтеся на самостійній праці. Усе вийде як-
найкраще, але не треба будувати дуже багато 
планів. В особистому житті не відбудеться ве-
ликих змін, але увесь рік пройде під супрово-
дом милих радощів та спокійних, романтичних 
зустрічей. 

рАКАм доведеться добре попрацювати. 
Протягом усього року потрібно буде про щось 
домовлятися і з чогось викручуватися. Але 
головна умова – не зупиняйтеся, постійно ру-
хайтеся до своєї мети! В особистому житті 
відбудуться приємні несподіванки. Новий рік 
цілком може завершитися весіллям. 

ЛевАм необхідно зосередитися на колек-
тивній праці та залишити свої амбіції. Доходи 
балансуватимуть на середньому рівні. В осо-
бистому житті вируватимуть пристрасті. У 
цьо му році на вас чекають справжні випро-

бування. Лише восени запанує гармонія.  
Для дів 2014 рік стане справжнім подарун-

ком! Ніщо не завадить амбіціям і планам. Ре-
алізовуйте свої мрії та насолоджуйтесь життям! 
У роботі очікується стабільне фінансове та 
кар’єрне зростання. В особистому житті спо-
стерігатиметься стабільність і спокій. Вільні 
Діви саме в цьому році зможуть зустріти свого 
коханого. 

тереЗАм треба добряче попрацювати для 
досягнення успіху. Але результат цілком задо-
вольнить. Для кар’єрного зростання треба 
проявити не тільки наполегливість, але й ін-
туїцію та творчий підхід. Осінь – сприятливий 
час для знайомства із надійними партнерами 
чи однодумцями. Власні проекти слід плану-
вати на кінець 2014 року. У новому році від-
крийтеся почуттям і перестаньте себе контро-
лювати. На вас очікує взаємне кохання. 

На СКорПіонів у 2014 році чекають вели-
кі зміни в житті, тому головне завдання – бути 
до них готовим, якомога ретельніше все спла-
нувати. Цього року раз і назавжди будуть ви-
рішені старі проблеми, які тривалий час не 
дають вам рухатися вперед. У лютому і ближче 
до кінця року Скорпіони можуть отримати 
несподівану фінансову підтримку. Вільним 
Скорпіонам наприкінці року належить зроби-
ти вибір того, з ким ви вступите у тривалі сто-
сунки. 

Новий 2014 рік принесе СтріЛьцЯм масу 
несподіванок. Відмовтеся від тверезого розра-
хунку, не треба довго зважувати всі варіанти, 
занурюйтеся з головою, вплутуйтеся у все 
нове – і вам обов’язково пощастить! У вільних 
Стрільців з’явиться можливість знайти свою 
половинку, цілком можливо отримати  пропо-
зицію руки і серця, марш Мендельсона і медо-
вий місяць. Але покваптеся – «сердечні» 

Гороскоп

щО віщують нАм ЗОрі?
новий 2014 рік  – рік Коня – принесе багато сюрпризів. тому давайте 
з’ясуємо, які ж зміни чекають на представників різних знаків Зодіаку

справи треба влаштувати до середини осені! 
У 2014 році КоЗероги нарешті зможуть 

зітхнути з полегшенням. Це дуже вдалий час 
для того, щоб почати вчитися або змінити 
роботу, відкрити власний бізнес  чи обзавести-
ся новим житлом. Наприкінці літа і на початку 
осені передбачається істотне поліпшення ва-
шого фінансового становища. Вдалий час для 
«сердечних» справ настане тільки в серпні-
вересні. У кінці року можливе прийняття доле-
носних  рішень.

водоЛії відмінно попрацювали в мину-
лому році. А тому в 2014 можуть спокійно 
займатися збором врожаю, все, що було заду-
мано, здійсниться. Починаючи з березня, на 
вас чекає творче піднесення, нові ідеї, плани і 
нові фінансові можливості. Виберіть шлях, 
куди рухатися в першу чергу, а решта вийде 
сама собою. Найбільш вдалий час для «сердеч-
них» справ – це середина весни і початок осені. 
Намагайтеся в 2014 році вести більш активний 
спосіб життя! 

На риБ у 2014 році чекають духовні пошу-
ки, хоча зовні ви і будете залишатися абсолют-
но спокійними, всередині у вас все буде в русі. 
Тому займайтеся тим, що вам насправді подо-
бається, і менше замислюйтеся про якісь ма-
теріальні цінності. Восени можлива якась фі-
нансова підтримка або бонус, що дозволить 
вам зробити великі покупки. Рік дуже вдалий 
для покупки нерухомості. Сімейним Рибам 
доведеться боротися зі спокусами, але ви 
впораєтеся! 

Саме таким буде Новий, 2014 рік для всіх 
знаків Зодіаку. Не треба боятися змін і нових 
вражень. Довіртеся своїм почуттям і насо-
лоджуйтесь роком могутнього, сміливого та 
сильного Коня!

Добірку за матеріалами інтернет-видань 
підготувала

валерія РеЧеМБеЙ,
студентка групи ек-31  
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Це легендарна колекція творів 
мистецтва початку 90-х, історія 
яких пов’язана із заснуванням 
першої приватної картинної гале-
реї «Айстра». 

С. Артемчик, І. Гапоченко,  
Г. Гідора, Б. Данченко, М. Жулінсь-
кий, В. Кабаченко, А. Липницька,  
Н. Негреба, В. Ратнер, О. Садовсь-
кий, С. Сергєєв, М. Юденков – ці та 
інші прізвища митців давно вже на 
слуху в багатьох сумчан, їхні твори 
полюбилися землякам. 

По-різному склалася доля ав-
торів цих робіт, дехто давно про-
живає за межами Сум, України, 
дехто пішов із життя… Кожен ми-
тець має свій стиль, своє світоба-
чення. Але всіх їх об’єднує одне: 
свою творчу діяльність вони роз-
починали в 90-ті роки – нелегкі, 
буремні роки становлення моло-
дої незалежної України, нашого 
нового життя. А для молодих ху-
дожників 90-ті роки були ще й 
ковтком свіжого повітря після 
жорстких радянських рамок і су-
ворих вимог до художників твори-
ти лише в дусі соціалістичного 
реалізму. Тож, відчувши свободу, і 
почали експериментувати сумські 
митці, створюючи не бачені до 

цього картини. Навіть із висоти 
сьогодення усі ці роботи цікаві й 
індивідуальні. 

Під час цього мистецького 
заходу керівник галереї С.І. Побо-
жій запропонував присутнім по-
дивитися фільм про художню ко-
лекцію, а потім надав слово бага-
тьом художникам і мистецтвознав-
цям, які поділилися враженнями 
від виставки та спогадами про ті 
далекі часи, коли формувалося 
зібрання картин. Очевидці згадали, 
як у 90-х роках минулого століття 
фірма «СБТС» звернулася до ху-
дожниці та колишньої співробітни-
ці художнього музею Алли Липни-
цької з проханням допомогти у 
створенні першої приватної колек-
ції картин «Айстра». Хоча й незвич-
ним був на ті часи цей проект, але 
він виявився успішним: до колекції 
потрапили кращі твори сумських 
художників. Згодом цю колекцію 
викупив сумський журналіст і 
краєзнавець Микола Чугай. Після 
смерті Миколи Марковича зібран-
ня залишалося в його вдови. Сьо-
годні власником колекції є науко-
вий співробітник наукового центру 
академії, краєзнавець і колекціо-
нер С.В. Тихенко. 

Це справді громадянський 
вчинок, який було здійснено без 
болісних роздумів про те, кому 
саме дістанеться кров, та, звичай-
но, без розрахунку на винагороду! 

На жаль, у наш прагматич-
ний час, коли на перший план 
виходять гроші та комерційні 
стосунки, донорство перестало 
бути популярним. І нерідко від 
нашої байдужості людина, котра 
вкрай потребує  донорської 
крові, не може одужати, а, мож-

ливо, й вижити. Тому особливо 
приємно, що наші студенти не 
лише розумні, а й милосердні, 
готові відгукуватися на чужу 
біду. Про це свідчить постійна 
участь нашої молоді в різних 
благодійних акціях , таких, як 
«Подаруй дітям казку!», «Від 
серця до серця» тощо. Є надія, 
що залучення до акції «Крапли-
на милосердя» теж стане для 
студентів академії доброю тра-
дицією.

МіхеR

«З мистецькОгО 
ЗібрАння 90-х»

«крАплинА милОсердя»  

Під такою назвою в галереї мистецтв «Академічна» відкри-
лася виставка картин. на суд глядачів представлено 18 
робіт 18 відомих (а в 90-х роках – не дуже відомих, ще 
молодих) сумських художників 

На фото: благодійність – це поклик душі
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Сергій Володимирович ска-
зав, що він готовий передати 
державі цю унікальну колекцію, 
проте в Сумах, на жаль, немає 
належного приміщення, де могли 
б розміститися всі картини і де б 
відвідувачі завжди мали змогу 

ними насолодитися. 
Зате в студентів і співробітни-

ків академі ї така можливість 
з’явилася! Завітайте до галереї 
«Академічна», і ви поринете в 
неповторний світ мистецтва.

Наталія ДАНилеНко

від чуйних Студентів
минулої суботи 20 наших студентів-волонтерів узяли участь 
у благодійній акції «Краплина милосердя». Юнаки та дів-
чата здавали кров для хворих діток із гематологічного 
відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні

Сподіваємось, що цим моло-
дим благородням людям вдасться 
побудувати світ, у якому донорст-
во стане нормою життя, адже 
здати кров – це така малість для 

тих, хто може нею поділитися, але 
життєва необхідність для тих, хто 
її потребує!

Ганна МАлиШ,
асистент кафедри  
банківської справи
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У номінації «Краще виконання» 
місця переможців розподілилися 
таким чином:

І місце посіла Яроменко Анна 
(Кримський університет культури, 
мистецтв і туризму);

ІІ місце розділили:
Поліщук Сергій (Луцький на-

ціональний технічний університет) 
і Говорун Анастасія (Українська 
академія банківської справи Націо-
нального банку України);

 

ІІІ місце розділили:
Водоп’янова Галина (Націо-

нальний університет кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова), 
Сащук Богдан (Луцький націо-
нальний технічний університет) та 
Біріна Катерина (Полтавський 
національний технічний універси-
тет імені Юрія Кондратюка).

Приємно, що серед призерів 
конкурсу виявилася і наша студен-
тка групи Ф-11 Анастасія Говорун. 
Настя відмінно навчається, бере 

Нагадаємо, що формат «Speed 
dating» з’явився вперше в Америці 
в 1998 році. Придумав його Раввін 
Яков Дево з метою допомогти 
людям, які бажають одружитися, 
знайти один одного. Але сьогодні 
зустрічі у форматі «Швидких поба-
чень» набули набагато ширшого 
змісту. Ми б їх назвали – «Швидкі 
знайомства», оскільки, окрім вирі-
шення завдання знайти свою по-
ловинку, вони допомагають також 
знайти друзів за спільними інтере-

сами, отримати допомогу в про-
фесійних питаннях і ще багато де-
чого. 

На зустріч у «Спорт-лайні» зі-
бралося 10 дівчат і 10 хлопців. 
Дівчата зайняли відповідні столи-
ки, і почалося спілкування.

Відводиться рівно 5 хвилин на 
знайомство з кожною дівчиною. 
Потім лунає дзвоник – і ви пере-
сідаєте до наступної дівчини, пе-
ред тим відмічаючи у спеціальних 
бланках, чи сподобалася вам по-

МixeR

всеукраїнська студентська рада провела фотоконкурс 
«Україна очима студентів». Кожна з обласних колегій вСр 
представила п’ять найкращих робіт, які були відібрані на 
регіональному етапі конкурсу. нещодавно були підбиті 
підсумки творчих змагань 

очима анаСтаСії говорун 

участь у науковій діяльності, готує 
інтерв’ю на студентській телестудії 
«ZachёtTV». З нагоди Дня студента 
А. Говорун була нагороджена гра-
мотою в. о. ректора С.М. Козьменка 
як одна з найуспішніших студенток 
академії. І ось тепер з’ясувалося, що 

в Насті є ще один творчий талант 
– талант фотографа.

Щиро вітаємо Анастасію Гово-
рун із цією вагомою перемогою!

Бажаємо наснаги і нових твор-
чих досягнень у твоїй багатогран-
ній діяльності!

передня співрозмовниця.
У кінці заходу вам видається 

«Чарівний конверт», у якому вка-
зані номери телефонів людей, з 
якими у вас виникла взаємна 
симпатія, і навіть тих, кому сподо-
балися ви (незважаючи на те, що 
ви цій людині поставили мінус).

Щодо короткої розмови, то 
тематика спілкування була дуже 
різною. Загалом було дуже цікаво! 
Сподіваємось, що після цього ве-
чора закоханих і однодумців в 
академії стало ще більше.

олександр НАЗАРеНко,
голова студкому

У кафе «Спорт-лайн» відбувся довгоочікуваний захід «Швид-
кі побачення», організований спільно студкомом і студент-
ським профкомом. такий вечір в академії проводиться не 
вперше і вже встиг полюбитися студентам

У гуртожитку №1 було проведено акцію 
«Поміняй сигарету на цукерку!», а також 
влаштовано конкурс плакатів, присвячений 
Міжнародному дню боротьби з курінням. 

Мешканці гуртожитку намалювали дуже 
мотивуючі й цікаві плакати, які спонукають 

людей кинути згубну звичку курити. Також 
цього дня під час акції студенти мали змогу 
обміняти свої сигарети на цукерки та жуйки.

 
Ганна ПоДоБРіЙ,

студентка групи оА-22

На фото: конкурсна робота А.Говорун

На фото: під час «Швидких побачень»

На фото: студентські плакати

Україна 

щО в «ЧАрівнОму кОнверті»

«пОміняй сигАрету нА цукерку!»

піСля «Швидких побачень»?
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Академіх

нАгАдуємО прО 
«вАлентинку»!

PROGeStO

ЗАПроШУє вСіХ КреАтивниХ  
тА енергійниХ 

Ми знаходимося в аудиторії № 404  
(медичний корпус, 4-й поверх).

Креативний директор –  
Ходарєва Юлія

Тел. +380 50 738 70 59

ЗАПроШУє  
АКтивниХ ЖУрнАЛіСтів

Редакція знаходиться в аудиторії № 411 
(медичний корпус, 4-й поверх).

Головний редактор –  
Даниленко Наталія Василівна

Тел. +380 66 69 101 46

Відразу після Новорічних свят редакція 
буде готувати газетний номер, присвячений 
Дню святого Валентина. Тому за буденними 
клопотами не забудьте привітати «вален-
тинкою» з другим після Дня студента 
«професійним святом» своїх коханих, 
друзів, улюблених викладачів!

А ще чекаємо на розповіді  
про кохання, вірші та ліричну прозу.  
Усе це можна приносити до редакції: 
медичний корп., кім. 411 (4-й пов.).

Або ж – надіслати своє повідомлення на 
електронну адресу:  

danilenko@uabs.edu.ua

Не запізніться: ні сесія, ні канікули  
не повинні стати на перешкоді вашому 

коханню!
тел. +380 66 69 101 46

нАдАннЯ БеЗКоШтовної  
ЮридиЧної доПомоги

Наша адреса: медичний корпус,  
4-й поверх, аудиторія № 413

Куратор – Поліщук Марина Сергіївна
Запис на консультацію за тел.:  

665-147      665-088

Таланти

лАуреАти «ОсінньОгО вернісАжу» 
тА «срібнОї лілеї»

«кОЗАцькА слАвА – у серцях у нАс!»

Студенти академії 
Віталій Велітченко 
(П-03) та Марина Бут 
(МЕ-21) успішно висту-
пили на ХХІІІ Відкри-
тому міжнародному 
фестивалі-конкурсі 
вокалістів “Осінній 
вернісаж”, що прохо-
див у Дніпропетровсь-
ку за ініціативи Куль-
турного центру “Пек-
тораль” і за підтримки 
Національної всеу-
країнської музичної 
спілки.

У фестивалі-кон-
курсі взяли участь 
вокалісти з Дніпропе-
тровської, Донецької, 
Сумської, Запорізької, 
Харківської, Лугансь-
кої, Полтавської, Кіро-
воградської, Київської 
областей, Автономної 
Республіки Крим і 
Росії.

У своїй віковій ка-
тегорії Віталій і Мари-

У кафе «Спорт-
лайн» за ініціативи ра-
ди гуртожитку №1 з 
м е т о ю  в и в ч е н н я 
українських традицій та 
обрядів було проведе-
но конкурсну програму 
«Козацька слава – у 
серцях у нас!». Зал був 
прикрашений у націо-
нальному стилі, гостей 
зустрічали з хлібом-
сіллю ведучі в українсь-
ких костюмах.

І ось розпочалися 
козацькі змагання, за 
якими, окрім глядачів і 
вболівальників, уваж-
но стежили члени ком-
петентного журі. За 
звання справжнього 
Отамана гуртожитків 
змагалося 7 юнаків – 
представників гурто-
житків №1, 2 та готелю-
гуртожитку «Олім-
пійський». 

Х л о п ц і  в з я л и 
участь у серйозних і 
жартівливих конкур-
сах. Їм необхідно було 

на здобули друге при-
зове місце й отримали 
дипломи лауреата ІІ 
ступеня.

А через кілька днів 
у Харкові у рамках 
щорічних Сковоро-
динівських читань 
відбувся Всеукраїнсь-
кий фестиваль-конкурс 
української пісні «Сріб-
на лілея-2013». Прекра-

сно виступили в цьому 
творчому конкурсі 
студенти Української 
академії банківської 
справи Національного 
банку України. Вони, 
можна сказати, стали 
окрасою фестивалю. 
Так, вокальний ан-
самбль «Оксамит» на-
городжений дипломом 
ІІІ ступеня в номінації 

«Вокальні ансамблі». 
Студентка групи ОА-31 
Анна Щербань стала 
лауреатом у номінації 
«Вокал», а студент гру-
пи П-03 Віталій Веліт-
ченко в цій же номіна-
ції виборов Гран-прі!

Молодц і ,  на ш і 
улюблені артисти! Так 
тримати!

презентувати себе як 
козака, приготувати 
козацьку страву, відпо-
вісти на запитання з 
історії України та ко-
зацтва, взяти участь у 
майстер-класі, а потім 
виконати деякі елемен-
ти гопака тощо. Сло-
вом, було цікаво й за-
хоплююче!

У нелегких конкур-
сах перемогу отримав 
представник другого 
гуртожитку Віталій 

Сєрік. Честь першого 
гуртожитку на гідному 
рівні відстоювали Іван 
Швидкий (Станіслав 
Третяк), Козак Вере-
сень (Олег Холод), Ми-
хайло Косих (Владислав 
Міхальов), другого 
гуртожитку – Володя 
Дайвареник (Володи-
мир Шевченко), Вітька 
Скализуби (Віталій 
Сєрік), Денис Лупиніс 
(Денис Стецюра), го-
телю-гуртожитку 

«Олімпійський» – Ро-
ман Випивайко (Роман 
Попович).  Ві таємо 
хлопців та бажаємо 
лише перемог у май-
бутньому!

Окрасою свята ста-
ли виступи студентів – 
самодіяльних артистів. 
Закінчився вечір фур-
шетом з українських 
страв для всіх бажаю-
чих.

Ганна ПоДоБРіЙ,
студентка групи оА-22

На фото:  М. Бут і В. Велітченко

На фото:  козаки академії


