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Ç ÂÅÑÍÎÞ!

Âåñíà ïðèéøëà… Íàðåøò³!!!  Âçà-
ãàë³-òî âåñíà ó íàñ àñîö³þºòüñÿ ç 
ìîæëèâ³ñòþ îòðèìàííÿ íîâèõ ïî÷óò-
ò³â, á³ëüø ïîçèòèâíèõ åìîö³é, â ö³-
ëîìó îíîâëåííÿ æèòòÿ… Íåäàðìà êî-
ëèñü ñëîâ’ÿíè çóñòð³÷àëè íîâèé ð³ê 
âåñíîþ, â äåíü âåñíÿíîãî ð³âíîäåí-
íÿ, ³ ëèøå Ïåòðî I ó 1699 ðîö³ âè-
äàâ íàêàç, çã³äíî ç ÿêèì ïî÷àòêîì 
íîâîãî ðîêó ñòàëè ââàæàòè 1 ñ³÷íÿ. 
Àëå ³ çàðàç ñõ³äí³ íàðîäè çóñòð³÷à-
þòü íîâèé ð³ê íàïðèê³íö³ çèìè ÷è íà 
ïî÷àòêó âåñíè. Òàê, íàïðèêëàä, ñó-
÷àñí³ â’ºòíàìö³ òà êèòàéö³, à òàêîæ 
³ðàíö³ òà áåíãàëüö³ ñâÿòêóþòü íîâèé 
ð³ê âåñíîþ ³ ãîòóþòüñÿ äî öüîãî çà-
çäàëåã³äü, ³ ïðîâîäÿòü óðî÷èñòî òà 
ïîìïåçíî. Ìàáóòü, ñïîä³âàþ÷èñü íà 
ï³äòðèìêó äóõîâíèõ ñèë òà â³äðîä-
æåííÿ, ðîçïî÷èíàþòü íîâèé åòàï 
æèòòÿ. À ó â³ðóþ÷èõ õðèñòèÿí íà öåé 
ïåð³îä ïðèïàäàº Âåëèêèé Ï³ñò, ìå-
òîþ ÿêîãî º â³äíîâëåííÿ ñòàíó ò³ëà, 
à ãîëîâíå – î÷èùåííÿ äóø³. Ëþäè-
íà, ÿê ³ êîæíà ìàëà ðîñëèíà ÷è äå-
ðåâî, íàâåñí³ â³ä÷óâàº ïîòÿã äî 
â³äðîäæåííÿ ñèë ³ ïðàãíå äî îíîâ-
ëåííÿ æèòòºâèõ ôóíêö³é. Ìîæëèâî, 
â öåé ïåð³îä äëÿ âñ³õ ëþäåé, îñîáëè-
âî äëÿ æ³íîê, íåîáõ³äíî çðîáèòè 
ÿê³ñü çì³íè â çîâí³øíüîìó âèãëÿä³: 
îäÿã, çà÷³ñêà. À êîëè êóïóºòüñÿ íî-
âèé îäÿã (ïëàòòÿ ñìàðàãäîâîãî â³ä-
ò³íêó!) òà çì³íþºòüñÿ êîë³ð âîëîññÿ 
(ç ñ³ðî-ðóñÿâîãî íà áëèñêó÷å-ïøåíè÷-
íèé!), íåìîæëèâî íå â³ä÷óòè ïîòðå-
áó â çì³í³ äóøåâíîãî íàñòðîþ. À â³í 
òàêè îíîâëþºòüñÿ ³ õî÷åòüñÿ æèòè 
äàë³, äèõàòè ñâ³òëèì ñîíÿ÷íèì ïî-
â³òðÿì, ñï³ëêóâàòèñÿ ç äðóçÿìè.

Àëå â íàñ ùå ïîïåðåäó çàê³í÷åí-
íÿ íàâ÷àëüíîãî ðîêó. ßê äëÿ ñòóäåí-
ò³â, òàê ³ äëÿ âèêëàäà÷³â öå – â³äïî-
â³äàëüíèé ïåð³îä. Òîìó íåîáõ³äíî 
â³äíàéòè â ñîá³ ñèëè òà ïîäîëàòè ÷åð-
ãîâó ñõîäèíêó íà øëÿõó äî ñàìîðå-
àë³çàö³¿. Òèì á³ëüøå, ùî çàëèøèëî-
ñÿ íåáàãàòî ÷àñó. Äëÿ êîãîñü öå áóâ 
ïåðøèé ð³ê íàâ÷àííÿ – òÿæêèé ð³ê 
àäàïòàö³¿ äî ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ, äëÿ 
êîãîñü öå îñòàíí³é ð³ê íàâ÷àííÿ – 
íåëåãêèé òðóäîâèé ð³ê – ð³ê áàæàíü, 
ñóìí³â³â ³ ñïîä³âàíü, ³, íàðåøò³, 
î÷³êóâàíèé «ô³í³ø», à ïîïåðåäó – 
ö³ëå æèòòÿ. Äëÿ òèõ, õòî íà ñåðåäèí³ 
íàâ÷àííÿ, – äóæå â³äïîâ³äàëüíèé ïå-
ð³îä «åêâàòîðà», êîëè ùå òàê áàãàòî 
ïîòð³áíî çðîáèòè! ² öå ïðèðîäíå â³ä-
íîâëåííÿ æèòòÿ ï³ä íàçâîþ «âåñíà» 
çàïóñêàº ðåñóðñí³ ìåõàí³çìè êîæíî¿ 
îñîáèñòîñò³, äîäàº ô³çè÷íèõ ³ äóøåâ-
íèõ ñèë. Òîæ äàâàéòå, ïî ìîæëè-
âîñò³, ï³êëóþ÷èñü ïðî ñåáå, âèêîðè-
ñòàºìî âñå òå, ùî íàäàº íàì òàêà íàä-
çâè÷àéíà ïîðà ðîêó, ÿê âåñíà!

Ñâ³òëàíà ÁÀÕÌÓÒ,
ïñèõîëîã àêàäåì³¿

«Æ²ÍÊÀ ÂÒ²ËÞª 
Â ÑÎÁ² ÂÑÅ ÍÀÉÊÐÀÙÅ!»

Ñåðåä öüîãî ñïðàâæíüîãî ñóç³ð’ÿ 
êåð³âíèê³â îáëàñíèõ òà ì³ñüêèõ óñòàíîâ 
³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é áóëè â³äîì³ 
âñ³ì îñîáèñòîñò³: çàñòóïíèê ãîëîâè 
Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
Òàìàðà ²ùåíêî, ãîëîâà ñóäó Çàð³÷íîãî 
ðàéîíó ì. Ñóìè Ãàííà Øåëåõîâà, ãîëî-
âà îáëàñíî¿ ðàäè ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê 
Âàëåíòèíà ªñåï÷óê, ãîëîâà Ñóìñüêî¿ 
îáëàñíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Æ³-
íî÷³ ³í³ö³àòèâè» Íàòàë³ÿ Ðºçí³ê, ãîëî-
âà Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ áëàãîä³éíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ «Ãîðëèöÿ» Ëàðèñà Òèõåíêî, 
ãîëîâà Ñóìñüêîãî îáëàñíîãî îñåðåäêó 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âñåóêðà¿íñü-
êà ñï³ëêà «Áåðåãèíÿ Óêðà¿íè» Ëþäìè-
ëà Ëåâ÷åíêî, ãîëîâà Ñóìñüêîãî îáëà-
ñíîãî îñåðåäêó Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Æ³íêè Áàòüê³âùè-

Ìè íàìàãàºìîñÿ íå ïðîïóñêàòè íàé-
âàæëèâ³ø³ ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â 
àêàäåì³¿. «ÀêàäåÌ³õ» âåäå ñâîºð³äíèé 
ë³òîïèñ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. ßê çâî-
äèëèñÿ íîâ³ êîðïóñè, ÿê â³äêðèâàëèñÿ 
íîâ³ ñïåö³àëüíîñò³, ÿê çäîáóâàëèñÿ ïå-
ðåìîãè, ÿê ïðîâîäèëèñÿ êîíôåðåíö³¿, 
îë³ìï³àäè, ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ, ÿê ¿çäè-
ëè íàø³ ñòóäåíòè òà âèêëàäà÷³ çà êîð-
äîí ³ ÿê ïðè¿æäæàëè çàðóá³æí³ ïàðòíå-
ðè â àêàäåì³þ, ÿêèìè êóëüòóðíî-ìè-
ñòåöüêèìè çàõîäàìè õàðàêòåðèçóâàëî-
ñÿ æèòòÿ âèøó – ïðî âñå öå òà áàãàòî 
³íøîãî ìîæíà ïðî÷èòàòè â ãàçåò³ «Àêà-
äåÌ³õ». Äî ðåäàêö³¿ ÷àñòî òåëåôîíó-
þòü í³áè â äîâ³äêîâå áþðî, àáè óòî÷íè-
òè, êîëè ñàìå â³äáóëàñÿ òà ÷è ³íøà çíà-
êîâà ïîä³ÿ, àäæå ìè ïðàãíåìî òðèìàòè 
ðóêó íà ïóëüñ³ ÷àñó.

Õî÷åòüñÿ ïîäÿêóâàòè àäì³í³ñòðàö³¿ 

àêàäåì³¿ ³ âñ³ì, õòî ï³äòðèìóº íàøó ãà-
çåòó. Ñïàñèá³ íàøèì ÷èòà÷àì ³ îïîíåí-
òàì, à îñîáëèâî – þíèì äîïèñóâà÷àì, 
ÿê³, íåçâàæàþ÷è íà ïîñò³éíèé áðàê ÷à-
ñó, ó ïðîì³æêàõ ì³æ ïàðàìè òà ï³äãî-
òîâêîþ äî çàíÿòü ïðèìóäðÿþòüñÿ ãî-
òóâàòè ³íòåðâ’þ òà ðåïîðòàæ³ äî ãàçåòè: 
Âëàäèñëàâó Ëåâ÷åíêó, ²íí³ òà Ñâ³ò-
ëàí³ Ïåä÷åíêî, ßí³ Âàêóëåíêî, Ìàð³¿ 
Ñàâ÷åíêî, Àäð³àí³ Êîâàëåíêî, Àëüîí³ 
Çàêóòí³é, Ë³ë³¿ Ïåòðèê, Îëåêñàíäð³ 
Ïóñòîãâàð, Â³êòîðó Ìóíòÿíó, Àë³í³ 
Êóêñ³ òà ³íøèì ñòóäåíòàì.

Ðîçâèâàºòüñÿ àêàäåì³ÿ, à ç íåþ íà-
áèðàº îáåðò³â ³ «ÀêàäåÌ³õ». ² ÿêùî 13 
ðîê³â òîìó, êîëè ò³ëüêè ïî÷èíàëè âè-
õîäèòè ïåðø³ íîìåðè ãàçåòè, âèíèêàëî 
ïèòàííÿ: «Ïðî ùî ïèñàòè?», òî ñüîãîä-
í³ íàì ïîñò³éíî äîâîäèòüñÿ âèð³øóâà-
òè ³íøó ïðîáëåìó: «ßê âì³ñòèòè íà 4 

íè» Í³íà ×åðíÿâñüêà òà áàãàòî ³íøèõ. 
Á³ëüø³ñòü ³ç öèõ æ³íîê îõî÷å ïðèéø-

ëè íà çóñòð³÷, àäæå äîáðå çíàþòü Àíà-
òîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à ùå ç òèõ ÷àñ³â, êî-
ëè â³í ïðàöþâàâ ãîëîâîþ Ñóìñüêîãî ì³ñü-
êâèêîíêîìó òà ãîëîâîþ îáëàñíî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, îáëàñíî¿ ðàäè. Òàê, 
ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ïðîôñï³ëîê Âàëåí-
òèíà ªñåï÷óê îõàðàêòåðèçóâàëà À. ªï³-
ôàíîâà ÿê ëþäèíó, ÿêà çàâæäè ï³äòðè-
ìàº ³ äîïîìîæå, ÿê ñïðàâæíüîãî ÷îëîâ³êà 
³ ÿñêðàâó îñîáèñò³ñòü. Ãîëîâà ì³ñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ñîþçó æ³íîê-
òðóä³âíèöü «Çà ìàéáóòíº ä³òåé Óêðà¿íè» 
Ãàííà Âàëþõ ïðèãàäàëà: «ß áóëà äåïó-
òàòîì ì³ñüêî¿ ðàäè, êîëè ìè ìàéæå îäíî-
ñòàéíî ãîëîñóâàëè çà îáðàííÿ Àíàòîë³ÿ 
Îëåêñàíäðîâè÷à ìåðîì ì³ñòà, à ï³çí³-
øå – çà ïðèñâîºííÿ éîìó çâàííÿ «Ïî-
÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì. Ñóìè». Òà é ÿê 
æå ³íàêøå, ÿêùî öÿ ëþäèíà ñâî¿ìè 
â÷èíêàìè ³ ñïðàâàìè çàñëóãîâóº öüî-
ãî?». Ãîëîâà Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ æ³íî÷î¿ 
îðãàí³çàö³¿ «Ä³ÿ» Â³ðà Áàáè÷ äîáðå 
ïàì’ÿòàº, ùî «õðåùåíèìè áàòüêàìè», 
ÿê³ çàïðîñèëè ¿¿ êîëèñü íà öþ â³äïî-
â³äàëüíó ïîñàäó, áóëè Àíàòîë³é ªï³ôà-
íîâ òà ïîê³éíèé Ìèõàéëî Ëóøïà. Áà-
ãàòî ðîê³â òîìó âîíè ïîì³òèëè â æ³íö³ 
ÿêîñò³ ë³äåðà ³ íå ïîìèëèëèñÿ! À äëÿ 
â³äîìî¿ ñóìñüêî¿ æóðíàë³ñòêè, ãîëîâè 
îáëàñíîãî ïðåñ-êëóáó Àëëè Ôåäîðèíè 
Àíàòîë³é ªï³ôàíîâ – íå ëèøå Áóä³âåëü-
íèê ç âåëèêî¿ ë³òåðè, à é Áóä³âíè÷èé, 

ÿêèé âì³º êîíñòðóêòèâíî ³ ïîçèòèâíî 
ìèñëèòè, ä³ÿòè, âèáóäîâóâàòè ñòîñóíêè 
ì³æ ëþäüìè. Íà ¿¿ äóìêó, ñüîãîäí³ âàæ-
êî çíàéòè ùå òàêó ëþäèíó, ÿêà á ñò³ëü-
êè çðîáèëà é çáóäóâàëà äëÿ Ñóì, ÿê 
íèí³øí³é ðåêòîð àêàäåì³¿.

Íà ïðàâàõ ãîñïîäàðÿ Àíàòîë³é Îëåê-
ñàíäðîâè÷ òåïëî ïðèâ³òàâ ÷àð³âíèõ æ³íîê 
ç³ ñâÿòîì. Â³í, çîêðåìà, ñêàçàâ: «Æ³íêè – 
öå âèòâ³ð Âñåñâ³òó. Âè âò³ëþºòå â ñîá³ óñå 
íàéêðàùå – êðàñó, âì³ííÿ, òåðï³ííÿ, ïðî-
ùåííÿ. Â³ä äóø³ áàæàþ âàì ùàñòÿ, äîáðà, 
êîõàííÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ».

Îêðàñîþ ñâÿòà ñòàëè âèñòóïè äèòÿ-
÷îãî êîëåêòèâó Ñóìñüêîãî îáëàñíîãî öåí-
òðó ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè òà ðîáîòè ç òà-
ëàíîâèòîþ ìîëîääþ, ñîë³ñò³â Ñóìñüêî¿ 
îáëàñíî¿ ô³ëàðìîí³¿ Êîñòÿíòèíà Îáî-
çíîãî, ßðîñëàâà Çåëåíîãî, ëàóðåàòà ì³æ-
íàðîäíèõ êîíêóðñ³â Îëåêñ³ÿ Ëèïîâîãî, 
ñîë³ñòà îáëàñíîãî òåàòðó ³ì. Ì. Ùåïê³íà 
Ïåòðà ×åëÿë³ òà ³í.

Íàñàìê³íåöü â³ä ïðèñóòí³õ âèñòóïèëà 
çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Òà-
ìàðà ²ùåíêî: «Ñüîãîäí³ ìè ïðåäñòàâëÿºìî 
ñëàâíèõ æ³íîê Ñóìùèíè òà ì³ñòà – æ³íîê, 
ÿê³ ðåàë³çóâàëèñÿ íà ñâî¿é ðîáîò³, â³äáóëè-
ñÿ ÿê äðóæèíè, ìàòåð³, áàáóñ³. Õî÷åòüñÿ 
ùèðî ïîäÿêóâàòè Àíàòîë³þ Îëåêñàíäðî-
âè÷ó çà êâ³òè òà òåïëèé, ðîìàíòè÷íèé 
âå÷³ð, à âñ³ì æ³íêàì ïîáàæàòè, ùîá ¿õí³ 
äí³ ïåðåòâîðèëèñÿ íà ùàñëèâó ôåºðè÷íó 
êàçêó!

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

«Низько вклоняюся перед Жінкою, яка дарує нам життя і назавжди стає 
нашим оберегом», – з такими теплими словами звернувся у своєму привітанні 
з нагоди 8 Березня до всіх жінок і дівчат академії ректор, професор Анатолій 
Єпіфанов.

Напередодні Свята весни у літературній вітальні наукової бібліотеки Анатолій 
Олександрович зустрівся із жіночим активом Сум та області як ректор провід-
ного вишу, почесний громадянин м. Суми, депутат обласної ради. У цій зустрічі 
взяли також участь депутат обласної ради, помічник ректора УАБС НБУ Сергій 
Грицай та помічник ректора академії Олександр Пожар

ALMA-MATER

100-É ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÈ
У нас невеличкий ювілей: перед вами – 100-й номер газети. Для солідного об-
ласного чи міського видання, яке виходить по кілька разів на тиждень, це – бу-
денне явище. А для студентського часопису, що випускається лише раз у місяць, 
а на початку свого становлення – лише кілька разів на рік, це – подія. 100 номерів – 
100 різнопланових картинок із життя академії. 

ãàçåòíèõ ñòîð³íêàõ óñ³ ïîä³¿, ÿê³ ùîä-
íÿ â³äáóâàþòüñÿ â àêàäåì³¿?». Íàì êà-
òàñòðîô³÷íî íå âèñòà÷àº ãàçåòíî¿ ïëîù³ 
³ õî÷à á ùå îäí³º¿ ïàðè ïðîôåñ³éíèõ 
ðóê (ó ðåäàêö³¿ ïðàöþº ëèøå îäèí æóð-
íàë³ñò). Íèí³ æèòòÿ ÓÀÁÑ ÍÁÓ íà-
ñò³ëüêè íàñè÷åíå, ùî ôàêòàæó ëåãêî íà-
áåðåòüñÿ íà ùîì³ñÿ÷íèé âèïóñê òàêèõ 
òåìàòè÷íèõ ãàçåò, ÿê, ñêàæ³ìî, «Íàóêà 
àêàäåì³¿», «Êàôåäðè àêàäåì³¿», «Ïàð-
òíåðñüê³ çâ’ÿçêè àêàäåì³¿», «Á³áë³îòå÷-
íå æèòòÿ àêàäåì³¿», «Îñîáèñòîñò³ àêà-
äåì³¿», «Ñòóäåíòñüêå æèòòÿ», «Ñïîðòèâ-
íà àêàäåì³ÿ», «Êóëüòóðíî-ìèñòåöüêå 
æèòòÿ àêàäåì³¿» òîùî. ² ÿê áè õîò³ëî-
ñÿ, ùîá óñå öå áàãàòîãðàííå æèòòÿ øè-
ðîêî âèñâ³òëþâàëîñÿ íà ñòîð³íêàõ àêà-
äåì³÷íî¿ ïðåñè!

Âàðòî çãàäàòè ïðî ùå îäèí ö³êàâèé 
çá³ã þâ³ëåéíèõ îáñòàâèí: ãàëåðåÿ «Àêà-
äåì³÷íà» íåçàáàðîì çàïðîñèòü ñâî¿õ øà-
íóâàëüíèê³â íà ñîòó âèñòàâêó. Íàì îñî-
áëèâî ïðèºìíî ïðèâ³òàòè ñâî¿õ ïàð-
òíåð³â, ç ÿêèìè ìè êðîêóºìî, ìîæíà 
ñêàçàòè, íîãà â íîãó, ïðàêòè÷íî â êîæ-
íîìó íîìåð³ ãàçåòè âì³ùóþ÷è ðîçïîâ³ä³ 
ïðî ìèñòåöüê³ ïîä³¿ ãàëåðå¿.

Îòæå, áàæàºìî âñ³ì íàñíàãè òà íî-
âèõ òâîð÷èõ óñï³õ³â!



ÂÈÇÍÀÍÍß

ALMA-MATER Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ ÊÎËÅÃ

ÌÐ²ß ÏÐÎ ÏÐÎÔÅÑ²Þ

ËÀÓÐÅÀÒ 
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ  ̄ÏÐÅÌ²̄

ÍÎÂÈÉ 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÐÅÊÎÐÄ

ÁÀÍÊ²ÐÈ ÏÅÐÅÌÎÃËÈ!

ß – ÌÀÉÁÓÒÍ²É Ê²ÁÅÐÍÅÒÈÊ

Нещодавно з Києва надійшла приємна звістка про те, 
що голова Сумської організації Національної спілки пись-
менників України Олександр Вертіль став лауреатом 
Міжнародної премії імені Дмитра Нитченка 2012 року. Цю 
премію на знак вшанування пам’яті про відомого письмен-
ника та подвижника українського слова Дмитра Нитченка 
заснувала Ліга українських меценатів і його родина, яка 
живе в Австралії. Премію щороку присуджують до дня на-
родження письменника за пропаганду української мови. 
Наш земляк удостоєний цієї високої відзнаки за вагомий 
внесок у популяризацію рідної мови, книжок українських 
письменників і за активну участь у проведенні Міжнарод-
ного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Майстер 
слова вже нагороджений дипломом, а саму премію він 
отримає в столиці, коли будуть відзначатися переможці 
конкурсу імені Петра Яцика.

Олександр Вертіль – автор кількох поетичних збірок, які 
отримали заслужене визнання у читацького загалу, пере-
кладач, журналіст газети «Сумщина», власний кореспондент 
«Урядового кур’єра». Відрадно, що між цією відомою осо-
бистістю та академією давно зав’язалися добрі партнерські 
стосунки. Так, письменник вів у нашому виші літературну 
студію «Перлина», допоміг підготувати до друку літератур-
ну збірку талановитих студентів академії «Коли приходить 
натхнення…». Найкращі поетичні та прозові твори наших 
студентів увійшли також до альманаху літераторів Сумщини 
«Слобожанщина молода». Неодноразово Олександр Ва-
сильович допомагав проводити на базі академії Міжнарод-
ний конкурс з української мови імені Петра Яцика та Між-
народний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шев-
ченка. 

Та особливу гордість, безумовно, викликає наше спів-
робітництво з письменником над першим гуманітарним 
проектом академії – книгою перекладів на українську мову 
віршів нашого земляка, батька російського футуризму Да-
вида Бурлюка. Збірка Олександра Вертіля «Світило Бурлю-
ка зійшло…» видана в інформаційно-видавничому відділі 
академії. А в 2010 році за рішенням президії Національної 
спілки письменників України ця книга була відзначена літе-
ратурною премією імені Василя Масика в номінації «Пере-
клад поезії». 

Окрім названих, Олександр Вертіль був удостоєний та-
кож літературних премій імені Олександра Олеся та Пилипа 
Рудя.

Щиро вітаємо Олександра Васильовича з високою від-
знакою і зичимо нових вагомих доробків і творчих перемог! 

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

Метою гри є залучення молоді до вирішення актуальних 
соціальних, економічних, фінансових та екологічних завдань 
розвитку Сумщини. Активну участь в організації та прове-
денні гри взяли викладачі та студенти академії.

У грі були представлені команди від шкіл всіх районних 
міст Сумської області та  м. Суми, а також сумських вишів. 
Учасники гри готували власні презентації за одним із запро-
понованих тематичних напрямків, в яких представляли 
власне бачення цікавих і нестандартних підходів до вирі-
шення актуальних проблем розвитку Сумщини. Компетентне 
журі переглянуло всі роботи, визначивши переможців у 
кожній номінації («Соціально-культурний розвиток на 
Сумщині», «Економічний розвиток на Сумщині», «Проблеми 
охорони навколишнього середовища на Сумщині», «Розви-
ток фінансового сектору економіки Сумщини», «Сумщина в 
процесах євроінтеграції України»).

Приємно, що досить гідно в цій грі виступили студенти 
нашої академії, виборовши призові місця у більшості номіна-
цій. Так, за напрямком «Проблеми охорони навколишнього 
середовища на Сумщині» І місце посіли представники Улянівсь-
кого НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів та УАБС НБУ – Ірина Науменко, 
Наталія Гусак, Вікторія Денисенко та Світлана Дудченко, а 
ІІІ місце – наші студентки Віта Заяць, Олександра Майструк 
та Ірина Штанько. За напрямком «Розвиток фінансового 
сектору економіки Сумщини» ІІІ місце виборов студент ака-
демії Костянтин Мізюн. У номінації «Сумщина в процесах 
євроінтеграції України» ІІІ місце отримали наші студентки Лілія 
Лунякіна та Наталія Супрученко. 

Загалом учасники економічної гри «Моя Сумщина» ще раз 
довели, що їм небайдужа доля України та рідного краю.

9 березня 2012 року закінчилися забіги у чоловічій ес-
тафеті 4х400м у Чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Збірна України, у складі якої виступав і наш студент 
Євген Гуцол, встановила новий національний рекорд у цій 
дисципліні для закритих приміщень, фінішувавши за 3:08:92.

Усі ми добре розуміємо, що навіть увійти до складу на-
ціональної збірної, брати участь у Чемпіонаті світу – це вже 
неабияка перемога для студента економічного вишу. Тим 
більш приємно, що Євген знову порадував своїх вболіваль-
ників такими блискучими результатами!

ÏÅÐÅÌÎÃÈ

ÅÊÎÍÎÌ²×Í² ²ÃÐÈ

«ÌÎß ÑÓÌÙÈÍÀ» 
Â ÀÊÀÄÅÌ²¯

У великій конференц-залі бібліотеки вже тра-
диційно відбувся фінальний етап та нагородження 
переможців молодіжної соціально-економічної 
гри «Моя Сумщина»
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Ñòóäåíòè ×åðêàñüêîãî 
³íñòèòóòó áàíê³âñüêî¿ 
ñïðàâè ÷àñòî äîâîäèëè, 
ùî áàíê³ðè – õîðîø³ 
ñïîðòñìåíè. Öå ïåðå-
êîíëèâî ï³äòâåðäèëè ³ 
íàø³ ïîáðàòèìè ³ç Ñóì – 
ñòóäåíòè Óêðà¿íñüêî¿ 
àêàäåì³¿ áàíê³âñüêî¿ 
ñïðàâè Íàö³îíàëüíîãî 
áàíêó Óêðà¿íè. ¯õíÿ êî-
ìàíäà ç ôóòçàëó, çìàãàþ-
÷èñü ó ×åðêàñàõ íà ïåð-
ø³ñòü Óêðà¿íè ñåðåä ñòó-
äåíòñüêèõ êîìàíä, âïåâ-
íåíî ïåðåìîãëà êîìàíäó 

«Ðÿò³âíèê» Àêàäåì³¿ ïî-
æåæíî¿ áåçïåêè ³ìåí³ ãå-
ðî¿â ×îðíîáèëÿ ÌÍÑ 
Óêðà¿íè (ì. ×åðêàñè) ç 
ðàõóíêîì 6:1.

Íåçâàæàþ÷è íà òðà-
äèö³éí³ñòü ñèìïàò³é çà 
òåðèòîð³àëüíèì ïðèíöè-
ïîì, íàø³ ñòóäåíòè òà âè-
êëàäà÷³ åìîö³éíî âáîë³-
âàëè çà ñâî¿õ êîëåã-áàí-
ê³ð³â. ² õòî çíàº, ìîæëè-
âî, ¿õí³ ãó÷í³ ñêàí äóâàííÿ 
«Áàíê³ðè – ôóòáîë³ñòè 
êëàñ! Ñóìè, Ñóìè, ìè çà 
âàñ!» òà «Áàíê³ðè ãðàþòü 

…ß ðîçóì³þ, ùî ìî¿ 
äóìêè äàëåê³ â³ä ðåàëüíî-
ñò³, âîíè – â íåîáìåæåíî-
ìó ïðîñòîð³, äå ïàíóº ³í-
ôîðìàö³ÿ ³ çâ’ÿçîê. Ìåí³ 
âàæêî óÿâëÿòè, âàæêî 
ôàíòàçóâàòè: êîæåí äåíü 
ïî÷èíàºòüñÿ ³ç çóñòð³÷³ ç 
íåïðèÿçíî-õîëîäíèìè âó-
ëèöÿìè Øîñòêè, ³ç çàêëî-
ïîòàíèìè ëþäüìè, ìåòîþ 
ÿêèõ º ëèøå â÷àñíå ïîòðà-
ïëÿííÿ íà ðîáî÷å ì³ñöå. 
ßê ìîæíà îïàíîâóâàòè 
ùîñü íîâå, âäîñêîíàëþâà-
òèñÿ, ÿêùî íàâ³òü ð³äíà 
øêîëà íå â çìîç³ íàäàòè 
â³äïîâ³äíî¿ ï³äòðèìêè? 
Íàïðèêëàä, ÷îìó íàðàç³, 

ó ÕÕ² ñòîë³òò³, íàì äîâî-
äèòüñÿ êîðèñòóâàòèñÿ çà-
ñòàð³ëèìè êîìï’þòåðàìè, 
çà ÿê³ ï³ä ÷àñ óðîêó ñ³äà-
þòü îäðàçó ïî äâà ó÷í³, 
÷îìó íàâ³òü íà îáëàñíîìó 
ð³âí³ íàì íå âèñòà÷àº îð-
ãàí³çîâàíîñò³, çâ’ÿçêó?

Àëå ÿ âñå îäíî ìð³þ 
ïðî ê³áåðíåòèêó, ³íôîðìà-
òèêó, çâ’ÿçîê ³ ïðîñò³ð! 
Ìîâà ïðîãðàìóâàííÿ ìî-
æå áóòè êóëüòóðîþ, ìè-
ñòåöòâîì. Óñå ïðåêðàñíå 
çàâæäè äîïîìàãàëî íàì 
çðîçóì³òè ñâ³ò, çàäóìàòè-
ñÿ íàä áóäåííèìè ðå÷àìè. 
Ìàòåìàòèêà, ïîêëàäåíà íà 
ñïåö³àëüíó ìîâó, îïðàöüî-

ó ôóòáîë, Ñóìè, çàáèâàé-
òå ãîë!» ï³äñîáèëè çàáè-
òè ÿêùî íå âñ³ ãîëè, òî 
áîäàé ïàðó. Àäæå ï³ä-
òðèìêà òðèáóí – âåëèêà 
ñèëà! Ñêàçàíî æ: âáîë³-
âàëüíèêè – òî äîäàòêîâèé 

ãðàâåöü íà ïîë³! Òèì á³ëü-
øå, êîëè âáîë³âàëüíèêè 
ïðèéøëè íà ÷îë³ ç äè-
ðåêòîðîì ×²ÁÑ Ì.Ã. Äìè-
òðåíêîì.

Àíàòîë³é ÃÎÐÁ²ÂÍÅÍÊÎ,
ì. ×åðêàñè

Â³ä ðåäàêö³¿. Òðåíåðè ³ ÷ëåíè êîìàíäè àêàäåì³¿ 
ç ôóòçàëó ùèðî âäÿ÷í³ êåð³âíèöòâó ×åðêàñüêîãî ³í-
ñòèòóòó áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè íà ÷îë³ ç Ì.Ã. Äìè-
òðåíêîì, ñòóäåíòàì ³ âèêëàäà÷àì öüîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó çà òåïëèé ïðèéîì, âèð³øåííÿ ïîáóòîâèõ 
ïèòàíü óïðîäîâæ ïåðåáóâàííÿ ñïîðòñìåí³â ó ×åð-
êàñàõ ³ íàä³éíó ï³äòðèìêó êîìàíäè ï³ä ÷àñ ïðåñòèæ-
íèõ çìàãàíü. Ñïðàâä³, ó ïåðåìîç³ ñïîðòñìåí³â àêà-
äåì³¿ º çíà÷íà çàñëóãà ³ êîëåã-âáîë³âàëüíèê³â. Âåëè-
êå ñïàñèá³ âàì çà âñå!

У рамках Тижня кібернетики, який організувала ка-
федра економічної кібернетики УАБС НБУ з метою 
популяризації однойменної спеціальності, було 
проведено чимало цікавих заходів, зокрема конкурс 
творчих робіт «Кібернетичний всесвіт» для учнів 9-11 
класів Сумської області. Пропонуємо вашій увазі 
уривки з есе шосткинської гімназистки, яка виборо-
ла перше місце

âàíà, çäàºòüñÿ, ³ ñòâîðåíà 
ñàìå äëÿ îïàíóâàííÿ 
Âñåñâ³òîì.

Ïðîáëåìà ñüîãîäåííÿ 
– ì³ñöå, ÷àñ, çâ’ÿçîê. Öå 
ìîæå çðîçóì³òè íàâ³òü 
çâè÷àéíà ëþäèíà. Íàì 
ïîòð³áåí âèä îðãàí³çàö³¿, 
ùî âïðàâíî îâîëîä³º öè-
ìè ïàðàìåòðàìè. Íîðáåðò 
Â³íåð çì³ã ñôîðìóëþâàòè 
³ çàïðîâàäèòè òàêå íåîá-
õ³äíå íàðàç³ â÷åííÿ. Ê³-
áåðíåòèêà – êåðóâàííÿ ³ 
ïåðåäà÷à ³íôîðìàö³ ¿. 
Òîáòî äàí³, ùî çíàõîäÿòü-
ñÿ â ïåâíîìó ì³ñö³ òà â³ä-
ïîâ³äàþòü ïåâíîìó ÷àñó, 
ïåðåäàþòüñÿ òà îáðîáëÿ-
þòüñÿ. Îòæå, íàâ³òü ñè-
äÿ÷è íà ñâîºìó óðîö³ ³í-
ôîðìàòèêè, ÿ âæå êî ðèñ-
òóþñÿ îñíîâàìè ê³áåðíå-
òèêè. À ÿê õî÷åòüñÿ 
âäî ñ êîíàëþâàòè çíàííÿ, 
âì³òè âïðàâíî íèìè ñêî-
ðèñòàòèñÿ, âì³òè çàâäÿêè 
íèì äîïîìîãòè ëþäÿì!

²íôîðìàö³ÿ – âñå: 
ïðàâî, çíàííÿ, ãîëîñ, ë³-
äåðñòâî. ²íôîðìàö³ÿ 
çàâæäè â³ä÷èíÿëà äâåð³, 
îòæå, âîëîä³ííÿ ³íôîðìà-
ö³ºþ – âîëîä³ííÿ ñâ³òîì, 
ïåðåäà÷à ³íôîðìàö³¿ – ïî-
âíå âîëîä³ííÿ ³ ï³äïîðÿä-
êóâàííÿ âñ³õ ñôåð æèòòÿ 
îäíî÷àñíî. Îñü ùî ìåíå 
äîñ³ çìóøóº ìð³ÿòè ³ 
ñïîä³âàòèñÿ: êîëèñü ³ ìîÿ 
ïðàöÿ çìîæå çíàéòè ñâîº 
ì³ñöå, ñòàòè äîö³ëüíîþ ³ 
ãîëîâíîþ ñåðåä áóäåííî-
ãî æèòòÿ. Çìîæå ïîêëà-
ñòè âñå íà ñâî¿ «ïîëèö³», 
çð³âíîâàæèòè, âòðèìàòè.

²äåàëüíèé ïîðÿäîê – 
ð³âíîâàãà òà îá³çíàí³ñòü. 
Ê³áåðíåòèêà – êåðóâàí-
íÿ, îòæå, ïðàãíåííÿ äî 
âð³âíîâàæåííÿ, ïåðåäà÷à 
³íôîðìàö³¿ – çàáåçïå÷åí-
íÿ äîñòóïó äî íå¿ âñþäè!

ªâãåí³ÿ ÆÀÐÈÊÎÂÀ,
ó÷åíèöÿ 10-À êëàñó

Øîñòêèíñüêî¿ ã³ìíàç³¿
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Ó Íàóêîâ³é á³áë³îòåö³ 
ÓÀÁÑ ÍÁÓ â³äáóëîñÿ 
óðî÷èñòå âðó÷åííÿ äè-
ïëîì³â ìàã³ñòð³â ç ïðàâà 
âèïóñêíèêàì þðèäè÷íî-
ãî ôàêóëüòåòó Óêðà¿íñü-
êî¿ àêàäåì³¿ áàíê³âñüêî¿ 
ñïðàâè Íàö³îíàëüíîãî 
áàíêó Óêðà¿íè. 20 âè-
ïóñêíèê³â äåííî¿ òà 19 çà-
î÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ îò-
ðèìàëè äèïëîìè ç ðóê 
ðåêòîðà àêàäåì³¿, ïðîôå-

ñîðà Àíàòîë³ÿ ªï³ôàíî-
âà, ÿêèé òåïëî ïðèâ³òàâ 
ìàã³ñòð³â ³ç ö³ºþ çíàìåí-
íîþ ïîä³ºþ ³ ïîáàæàâ ¿ì 
óñï³øíî¿ êàð’ºðè òà ùà-
ñëèâî¿ äîë³. 

 – Öå âæå ÷åòâåðòèé 
âèïóñê íàøèõ ìàã³ñòð³â, 
– ðîçïîâ³â äåêàí þðèäè÷-
íîãî ôàêóëüòåòó, äîêòîð 
þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôå-
ñîð Â³êòîð Ñóõîíîñ. – 
Öüîãîð³÷íèé âèïóñê îñî-

áëèâî ñèëüíèé. Íàâ³òü 
ñàì çàõèñò äèïëîì³â ïî-
êàçàâ, íà ñê³ëüêè âèñî êî -
êâà ë³ô³êîâàíèõ òà åðóäî-
âàíèõ ôàõ³âö³â ìè ï³äãî-
òóâàëè. Ïèøàºìîñÿ òèì, 
ùî 5 ñòóäåíò³â äåííî¿ 
ôîðìè òà 4 çàî÷íî¿ îòðè-
ìàëè äèïëîìè ç â³äçíà-
êîþ. Çàçâè÷àé íàø³ âè-
ïóñêíèêè óñï³øíî ïðà-
öåâëàøòîâóþòüñÿ þðèñòà-
ìè â áàíê³âñüê³é ñè ñ òåì³, 

íà ï³äïðèºìñòâàõ òà îð-
ãàí³çàö³ÿõ, òðóäÿòüñÿ â 
ì³ë³ö³¿, ïðîêóðàòóð³, ÑÁÓ, 
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ. Ïðèºìíî çàâæäè ÷ó-
òè ñõâà ëüí³ â³äãóêè ïðî 
ñâî¿õ â÷îðàøí³õ ñòóäåíò³â. 
Äî ðå÷³, íàø ôàêóëüòåò – 
ºäèíèé â îáëàñò³, ÿêèé ãî-
òóº þðèñò³â çà öèì íàéâè-
ùèì îñâ³òíüî-êâàë³ô³êà-
ö³éíèì ð³âíåì – «ìàã³ñòð».



Ó íàóêîâ³é á³áë³îòåö³ 
àêàäåì³¿ â³äáóëàñÿ ïðåñ-
êîíôåðåíö³ÿ ùîäî ïðå-
çåíòàö³¿ ùîð³÷íîãî ðåé-
ò è í ã ó  « Ñ ó ì ù è í à -
ÒÎÏ-50», â ÿêîìó âèçíà-
÷àþòüñÿ íàéàâòîðèòåòí³ø³ 
ëþäè îáëàñò³ çà ìèíóëèé 
ð³ê. ßê ïîâ³äîìèâ ïðè-
ñóòí³ì ìîäåðàòîð òà îð-
ãàí³çàòîð öüîãî ïðîåêòó, 
ãîëîâíèé ðåäàêòîð ãàçåòè 
«Ïàíîðàìà» ªâãåí Ïîëî-
æ³é, öåé ðåéòèíã áóâ çà-
ñíîâàíèé ó 2005 ðîö³. 
Éîãî ³äåÿ – øëÿõîì åêñ-
ïåðòíîãî îïèòóâàííÿ âèç-
íà÷èòè ä³ëîâó, ïîåòè÷íó, 
êóëüòóðíó åë³òó ðåã³îíó, 
òàëàíîâèòó, ïåðñïåêòèâ-
íó ìîëîäü Ñóìùèíè. 
Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó 
æóðíàë³ñòè òà åêñïåðòè 
ìîí³òîðèëè ïîä³¿, à ãàçå-
òà «Ïàíîðàìà» çà êîæí³ 
2-3 ì³ñÿö³ âì³ùóâàëà ñïè-
ñêè êàíäèäàò³â äî öüîãî 
ðåéòèíãó. Ïðîâîäèëîñÿ 

òàêîæ íàðîäíå ãîëîñóâàí-
íÿ òà ³íòåðíåò-îïèòóâàí-
íÿ. ² îñü òåïåð ó ñïåö³àëü-
íî âèïóùåíîìó æóðíàë³ 
òà â ãàçåò³ «Ïàíîðàìà» 
âì³ùåíî ñïèñêè ïåðåìîæ-
ö³â.

Äóæå ïðèºìíî, ùî òðà-
äèö³éíî â ö³ ñïèñêè íàéàâ-
òîðèòåòí³øèõ ëþäåé ðåã³î-
íó óâ³éøëè ³ ïðåäñòàâíèêè 
àêàäåì³¿. Òàê, ðåêòîð ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ, ïðîôåñîð Àíàòîë³é 
ªï³ôàíîâ óâ³éøîâ äî 50 
íàéàâòîðèòåòí³øèõ ëþäåé 
Ñóìùèíè ÿê îäèí ç íàéêðà-
ùèõ ðåêòîð³â îáëàñò³ òà ä³-
ëîâà ëþäèíà, êîòðà çâèêëà 
äîâîäèòè ñïðàâó äî ê³íöÿ. 
Îêð³ì öüîãî, ïð³çâèùå 
êåð³âíèêà íàøîãî âèøó çà-
ñëóæåíî âíåñåíî äî «Ïëàòè-
íîâî¿ äåñÿòêè-2011» ñåðåä 
³íøèõ âèçíàíèõ ë³äåð³â íà-
øîãî ÷àñó.

Â îáëàñò³ Àíàòîë³ÿ 
Îëåêñàíäðîâè÷à øàíóþòü 
íå ò³ëüêè ÿê ðåêòîðà ïðî-

â³äíîãî åêîíîì³÷íîãî âèøó 
Óêðà¿íè, ÿêèé çðîáèâ íåé-
ìîâ³ðíî áàãàòî äëÿ àêàäå-
ì³¿, à é ÿê ïî÷åñíîãî ãðî-
ìàäÿíèíà Ñóì, ãîëîâó îá-
ëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ õîêåþ íà 
òðàâ³. Öå ëþäèíà, ÿêà 
âáîë³âàº çà ðîçâèòîê ð³äíî-
ãî ì³ñòà, â³äðîäæóº éîãî 
³ñòîðè÷íó ñïàäùèíó, ïî-
ñò³éíî ï³äòðèìóº ñïîðò, 
ñòâîðþº ã³äí³ óìîâè äëÿ 
íàâ÷àííÿ òà â³äïî÷èíêó 
ìîëîä³.

28-ó ïîçèö³þ ó «ÒÎÏ-
50» ïîñ³ëà äèðåêòîð íàóêî-
âî¿ á³áë³îòåêè ÓÀÁÑ ÍÁÓ 
Íàä³ÿ Ïåòðèíà, ÿêà ïî 
ïðàâó ââàæàºòüñÿ ïåðåäî-
âèì á³áë³îòåêàðåì îáëàñò³. 
Ñàìå çà ³í³ö³àòèâè Íàä³¿ 
Îëåêñàíäð³âíè íà áàç³ á³-
áë³îòåêè áóëî â³äêðèòî 
Ïîëüñüêî-Óêðà¿íñüêèé 
öåíòð òà ²íôîðìàö³éíèé 
öåíòð ªÑ. Ö³ îðãàí³çàö³¿ 
ñòâîðåí³ äëÿ ³íôîðìóâàí-
íÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ì³æ-
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PRYZMA

З таким кредо впевнено крокує життям студентка 
групи ОА-82, відмінниця, стипендіатка Національно-
го банку України, активна дописувачка до нашої га-
зети і просто красуня – Альона Закутняя

íàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî, 
ïîë³òèêó ºâðîïåéñüêèõ 
êðà¿í. Ïîëüñüêî-Óêðà¿íñü-
êèé öåíòð ïðîâîäèòü áàãà-
òî ð³çíîìàí³òíèõ çàõîä³â 
äëÿ âñ³õ, êîãî ö³êàâèòü 
³ñòîð³ÿ, êóëüòóðà ³ ñüîãî-
äåííÿ Ïîëüù³. Ó 2011 ðî-
ö³ Íàä³ÿ Ïåòðèíà íàãîðîä-
æåíà Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ 
Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè 
Óêðà¿íè çà âàãîìèé âíåñîê 
ó ðîçâèòîê á³áë³îòå÷íî¿ 
ñïðàâè Óêðà¿íè, íîâàòîð-
ñòâî òà àêòèâíó ïðîôåñ³é-
íó ä³ÿëüí³ñòü, áàãàòîð³÷íó 
ñóìë³ííó ïðàöþ. 

Äî «Ñïîðòèâíî¿ äåñÿò-
êè» óâ³éøëè ñåñòðè-á³àò-
ëîí³ñòêè Âàëåíòèíà òà Â³òà 
Ñåìåðåíêî. Â³òà, ÿê â³äî-
ìî, – â÷îðàøíÿ âèïóñêíè-
öÿ îáë³êîâî-ô³íàíñîâîãî 
ôàêóëüòåòó àêàäåì³¿. Ìè-
íóëèé ð³ê áóâ îñîáëèâî 
âäàëèì äëÿ íàøî¿ ñïîð-
òñìåíêè. Âîíà ñòàëà ÷åì-
ï³îíêîþ ªâðîïè, ñð³áíîþ ³ 
áðîíçîâîþ ïðèçåðêîþ ×åì-
ï³îíàòó ñâ³òó ç á³àòëîíó, 
äâ³÷³ çîëîòîþ ïðèçåðêîþ ç 
á³àòëîíó ÕÕV Âñåñâ³òíüî¿ 
çèìîâî¿ óí³âåðñ³àäè â Òó-
ðå÷÷èí³.

ÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÅÊÒÈ

ÂÅÑÍßÍ² ÇÄÎÁÓÒÊÈ

ÀÂÒÎÃÐÀÔ 
Â²Ä Â²ÒÀË²ß ÊËÈ×ÊÀ

Бронза і срібло Віти Семеренко

На Чемпіонаті світу в німецькому місті Рупольдинг 
вчорашня випускниця академії Віта Семеренко в напру-
женій боротьбі здобула бронзову медаль. У жіночому 
спринті у Віти нарешті все зійшлося: до дуже пристойної 
ходи на дистанції вона додала стовідсоткову точність і за-
служено другий рік поспіль отримала особисту медаль 
Чемпіонату світу. Медаль Віти – це цілком її заслуга, а не 
результат промахів суперниць. Кращими за Віту були тільки 
німкеня Магдалена Нойнер і білоруска Дар’я Домрачева.

Цікаво, що в такому ж складі найкращі біатлоністки світу 
піднялися на п’єдестал пошани і на етапі Кубка світу в 
російському Ханти-Мансійську. Проте на цих престижних 
змаганнях на спринтерській гонці нашій Віті вдалося обігна-
ти Дар’ю Домрачеву і вибороти срібну медаль.

Чемпіонат України з панкратіону

15-17 березня 2012 року відбувся Чемпіонат України з 
панкратіону. Студент академії Олександр Дудченко (гр. П-02) 
у ваговій категорії 110 кг в особисто-командному заліку 
зайняв І місце.

ІІІ обласні спортивні ігри з гандболу (жінки)
 
13-15 березня 2012 року збірна команда академії взяла 

участь в ІІІ обласних спортивних іграх з гандболу (жінки). У 
запеклій боротьбі наші дівчата були найкращими і отрима-
ли І місце у загальнокомандному заліку. У складі команди 
виступали: Наталія Гусак (гр. ОА-91), Кристина Ерхова (гр. 
П-11), Вікторія Пасенкова (гр. ОА-93), Катерина Пасічник (гр. 
ОА-91), Анна Северин (гр. П-11), Наталія Гуринець (гр. Ф-01), 
Юлія Дехтяр (гр. Ф-01), Віра Філісюк (гр. П-93), Альона Ма-
ленко (гр.МП-11), Світлана Прасол (гр. МФ-11).

ІІІ обласні спортивні ігри з гандболу (чоловіки)

19-22 березня 2012 року відбулися змагання з гандболу 
(чоловіки) за програмою ІІІ обласних спортивних ігор серед 
студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Збірна команда академії у складі 
Станіслава Алфьорова (аспірант), Олега Бойка (група БС-12), 
Станіслава Булави (група Ф-82), Ігоря Глядчишина (група 
БС-81), Олександра Кравченка (група Ф-81), Артема Олек-
сюха (група ОА-01), Романа Романова (група Ф-03), Павла 
Ткача (група МФ-11), Олексія Шпільова (група ОА-01) та 
Святослава Шпіцглуза (група МЕК-11) стала абсолютним 
переможцем!

Міська спартакіада з баскетболу серед жінок 

12-15 березня 2012 року відбулася міська спартакіада з 
баскетболу серед жінок ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 

У запеклій боротьбі наші дівчата були найкращими і 
отримали І місце у загальнокомандному заліку. Честь ака-
демії захищали:

• Гуринець Наталія (гр. Ф-01); 
• Дехтяр Юлія (гр. Ф-01); 
• Кузьменко Оксана (гр. ОА-83); 
• Присяжнюк Тетяна (гр. ОА-93); 
• Руденко Ангеліна (гр. П-92); 
• Северин Анна (гр. П-11); 
• Семенець Ірина (гр. ОА-12); 
• Стукал Світлана (гр. БС-92); 
• Філісюк Віра (гр. П-93); 
• Швайка Світлана (гр. П-92); 
• Юхно Світлана (гр. ОА-83); 
• Якименко Світлана (гр. ОА-82). 

Академіада з боксу

12-14 березня у Легкоатлетичному манежі УАБС НБУ 
відбулася академіада з боксу. Хлопці та дівчата з секції 
боксу, які займаються під керівництвом судді міжнародної 
категорії Григорія Левченка, мали змогу помірятися силою 
у своїй ваговій категорії. У змаганні взяли участь і вихован-
ці товариства «Спартак», яких також тренує Григорій Федо-
рович, та деякі студенти академії, які займаються панкратіо-
ном та іншими видами спорту, але мали бажання вступити 
у поєдинок із «професіоналами». Сумська міська організація 
політичної партії «УДАР» Віталія Кличка забезпечила пере-
можців змагань подарунками (м’ячами, скакалками та ін.). 

Студент групи ЕК-92 Владислав Левченко – чемпіон об-
ласті з боксу. І тому йому було особливо приємно побувати 
в столиці на заході, організованому Фондом братів Кличків, 
на якому зібралося 50 переможців Другої хвилі молодіжно-
го проекту «Оздорови суспільство» та конкурсу «Кращий 
студентський актив». Усі вони є авторами найбільш нестан-
дартних і креативних ідей про те, як покращити життя в 
країні. Збиралися активісти у приміщенні посольства Феде-
ративної Республіки Німеччини.

Віталій Кличко закликав українську молодь сьо годні 
більш активно проявляти свою громадянську позицію, 
оскільки від цього багато в чому залежить майбутнє нашої 
держави.

Додому Влад Левченко повернувся з масою позитивних 
вражень від спілкування з видатним спортсменом і небай-
дужим громадянином, а також з автографом Віталія Кличка 
на боксерській рукавичці.
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Àëüîíà Çàêóòíÿÿ:

«ÍÀÉÊÐÀÙÈÉ ÑÏÎÑ²Á ÏÅÐÅÄÁÀ×ÈÒÈ 
ÌÀÉÁÓÒÍª – ÑÒÂÎÐÈÒÈ ÉÎÃÎ!»

÷åòâåðòîìó êóðñ³ âîíà 
çðîçóì³ëà, ùî ïðè ïîòðå-
á³ çàâæäè ìîæå ðîçðàõî-
âóâàòè íà ¿õíþ äîïîìîãó. 
À ùå, çâè÷àéíî, â Àëüîíè 
º íàä³éíèé òèë – ¿¿ áàòü-
êè. Áàòüêî çàâæäè áóâ 
äëÿ íå¿ áåççàïåðå÷íèì àâ-
òîðèòåòîì, à ìàìà – íàé-
ð³äí³øîþ ëþäèíîþ, êîòðà 
çàâæäè ï³äòðèìàº òà äî-
ïîìîæå. Âäîìà, êð³ì áàòü-
ê³â, íà íàøó ñòóäåíòêó 
çàâæäè ÷åêàþòü óëþáëå-
íèé ïàïóãà ßøà òà â³â÷àð-
êà, ÿêó âîíà ïðîñòî îáî-
æíþº.

ª â Àëüîíè é íå çîâ-
ñ³ì ä³âî÷å çàõîïëåííÿ – 
ñèëüíî ëþáèòü ôóòáîë. 
Óáîë³âàº çà çá³ðíó êîìàí-
äó Óêðà¿íè é áîë³ñíî ïå-
ðåíîñèòü ¿¿ ïîðàçêè. Ñàìà 
òåæ äðóæèòü ç³ ñïîðòîì – 
óæå äâà ðîêè â³äâ³äóº çà-
íÿòòÿ ç ô³òíåñó. Ó ëþäÿõ 
ä³â÷èíà ö³íóº â³äêðèò³ñòü 

³ ÷åñí³ñòü, ÷óéí³ñòü ³ ñïðà-
âåäëèâ³ñòü, ãîòîâí³ñòü áåç-
êîðèñëèâî äîïîìîãòè.

Ìåí³ äóæå ïðèºìíî 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç òàêîþ 
òâîð÷îþ ³ ðîçóìíîþ ëþ-
äèíîþ. Àëüîíà íå ìè-
ñëèòü ïî øàáëîíó ³ íå ââà-
æàº, ùî äëÿ òîãî, ùîá äî-
ñÿãòè óñï³õó, òðåáà ¿õàòè 
çà êîðäîí. Âîíà äóæå ëþ-
áèòü Óêðà¿íó ÿê Áàòüê³â-
ùèíó ³ ÿê äåðæàâó, ïî-
ëþáëÿº â³äïî÷èíîê íà 
ïðèðîä³ ³ íî÷³âëþ â íà-
ìåò³. Çíàºòå, ìèñòåöòâî 
áóòè ùàñëèâèì ïîëÿãàº ó 
âì³íí³ çíàõîäèòè ðàä³ñòü 
ó ïðîñòèõ ðå÷àõ. ² âîíà 
çíàõîäèòü. Öå, ìàáóòü, ³ º 
âåðøèíîþ ðîçâèòêó îñî-
áèñòîñò³ – æèòè â ãàðìîí³¿ 
ç ñîáîþ, ïðèðîäîþ, ñó-
ñï³ëüñòâîì.

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

Íàðîäèëàñÿ ³ âèðîñëà 
ä³â÷èíà â Îõòèðö³, ùî íà 
Ñóìùèí³, â ðîäèí³ â³éñü-
êîâîãî. Áàãàòî ÷àñó ïðî-
âîäèëà ç³ ñòàðøèì áðàòîì, 
êîòðèé íà äåâ’ÿòü ðîê³â 
äîðîñë³øèé, ³ éîãî äðóçÿ-
ìè, ùî âïëèíóëî íà ïðî-
öåñ ôîðìóâàííÿ ñèëüíîãî 
õàðàêòåðó ³ øèðîêîãî 
ñâ³òîãëÿäó. Äîñ³ Àëüîíà 
â³ä÷óâàº ï³äòðèìêó öèõ 
ëþäåé. Âèõîâóâàëàñÿ íå â 
ñóâîðîñò³, îñê³ëüêè íà 
ïðèêëàä³ ñòàðøîãî áðàòà 
áàòüêè çðîçóì³ëè, ùî äè-
òèíà ïîâèííà ðîçâèâàòèñÿ 
ñàìîñò³éíî. Â÷èëàñÿ â 
Îõòèðñüê³é ã³ìíàç³¿, äå ¿é 
ïðèùåïèëè ëþáîâ äî íà-
óêè, çîêðåìà ³íîçåìíèõ 
ìîâ. Òà îñîáëèâî ó÷åíèöÿ 
çàõîïèëàñÿ âèâ÷åííÿì 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òå-
ðàòóðè, çäîáóëà áàãàòî ïå-
ðåìîã íà îáëàñíèõ ³ âñåó-
êðà¿íñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ 
êîíêóðñàõ. Äî ðå÷³, öåé 
ë³òåðàòóðíèé õèñò ä³â÷è-
íà ïðîäîâæóº ðîçâèâàòè â 
àêàäåì³¿, ãîòóþ÷è äî ñòó-
äåíòñüêî¿ ãàçåòè äîáðîòí³ 
ìàòåð³àëè. Ç 5 äî 11 êëà-
ñó  áóëà  ñ òàðî ñòîþ, 
â³äâ³äóâàëà øêîëó ë³-
äåð³â ïðè ì³ñüê³é ðàä³. 

Ï³ñëÿ øêîëè, ÿêó 
À. Çàêóòíÿÿ çàê³í÷èëà ³ç 
çîëîòîþ ìåäàëëþ, ïåðåä 
ä³â÷èíîþ ïîñòàëî ïèòàí-
íÿ: «Êóäè æ äàë³?». Áàòü-
êó ïîðàäèëè ñàìå àêàäå-
ì³þ, òîìó äî Ñóì ïåðñïåê-
òèâíà àá³òóð³ºíòêà ïðè¿-
õàëà ç  îðèã ³íàëàìè 
äîêóìåíò³â ³ ç êîíêðåòíîþ 
ìåòîþ – âñòóïèòè â àêà-
äåì³þ íà ñïåö³àëüí³ñòü 

«Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê». 
Êîï³¿ äîêóìåíò³â Àëüîíà 
ïîäàâàëà â ÊÍÅÓ òà ³íø³ 
ïðåñòèæí³ âèø³, êóäè òà-
êîæ ïðîéøëà, àëå íàäàëà 
ïåðåâàãó âñå-òàêè íàøîìó 
íàâ÷àëüíîìó çàêëàäó. 
Ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü 
Àëüîí³ íàáðèäëà ùå â 
øêîë³, òîìó â ð³äí³é 
Alma-mater âîíà ïîâí³ñòþ 
çîñåðåäèëàñÿ íà íàâ÷àíí³ 
òà ñï³âïðàö³ ç ãàçåòîþ 
«ÀêàäåÌ³õ». Ç äðóçÿìè-
îäíîãðóïíèêàìè ñòóäåí-
òêà âäàëî ïîºäíóº â³äïî-
÷èíîê ³ íàâ÷àííÿ ³ äóæå 
ðàäà, ùî çóñòð³ëàñÿ ç òà-
êèìè ëþäüìè.

Àëüîíà – ñòèïåíä³àò 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó 
Óêðà¿íè. Íîâèé íàâ÷àëü-
íèé ð³ê âîíà ðîçïî÷àëà 
ïåðøîþ â ðåéòèíãó íà ïî-
òîö³, ùî äàëî çìîãó 
â³äâ³äàòè Í³ìå÷÷èíó â 
ðàìêàõ íàâ÷àëüíîãî ñåì³-
íàðó â Õàõåíáóðç³. 

 – Ó Í³ìå÷÷èí³ ìåí³ 
ñïîäîáàëîñÿ òå, ùî òàì íå-
ìàº áàð’ºð³â ì³æ ñòóäåí-
òîì ³ âèêëàäà÷åì. Íåìàº 
çàêîìïëåêñîâàíîñò³ ó ñòó-
äåíò³â ³ ãîðäèí³ ó âèêëà-
äà÷³â, ùî äîçâîëÿº áåç ïå-
ðåøêîä ñï³ëêóâàòèñÿ ³ 
âçàºìîä³ÿòè â ïðîöåñ³ íà-
â÷àííÿ ÷è ïðîñòî â ¿äàëü-
í³, ðîçìîâëÿòè íà òåìó 
ïîë³òèêè àáî ìèñòåöòâà, – 
ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿìè â³ä 
ïî¿çäêè Àëüîíà.

Ä³â÷èíà äóæå âäÿ÷íà 
ð³äí³é àêàäåì³¿, ÿêà ñòâî-
ðèëà âñ³ óìîâè äëÿ ¿¿ ðîç-
âèòêó ÿê îñîáèñòîñò³. 
Îñîáëèâî çàäîâîëåíà ñòó-
äåíòêà âèêëàäà÷àìè. Íà 
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÊÎÍÊÓÐÑÈ

ÄÎÇÂ²ËËß

«Êîçàöüêîìó ðîäó íå-
ìà ïåðåâîäó!» – ï³ä òàêèì 
ãàñëîì 22 ëþòîãî ó ñïîð-
òèâíîìó çàë³ íàøî¿ àêà-
äåì³¿ â³äáóëîñÿ ñïîðòèâ-
íî-êóëüòóðíå ñâÿòî «Êî-
çàöüê³ ðîçâàãè». Çàïåêëà 
áîðîòüáà çà çâàííÿ íàé-
êðàùèõ êîçàê³â ñóìñüêî-
ãî ñòóäåíòñòâà âåëàñÿ ì³æ 
êîìàíäàìè «Õîðòèöÿ» 
Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ áàí-
ê³âñüêî¿ ñïðàâè ÍÁÓ, 
«Çàïîðîæåöü» Ñóìñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî àãðàðíîãî 
óí³âåðñèòåòó òà êîìàíäîþ 
«Ðîìåíñ üê à  ñ î ò í ÿ» 
Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî 
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòå-
òó ³ìåí³ À. Ñ. Ìàêàðåí-
êà. Øëÿõ äî ïåðåìîãè 
ïðîëÿãàâ ÷åðåç 10 êîí-
êóðñ³â («Âëó÷íèé ñòð³-
ëåöü», «Êîæåí êðàé çíàº 
ñâ³é çâè÷àé», «Ïîáðàòè-
ìè», «Êîçàöüê³ áî¿», «Äå 
êîçàê, òàì ³ ñëàâà» òîùî), 
â ÿêèõ ñòóäåíòè-êîçàêè 
çìîãëè ïîêàçàòè íå ëèøå 
ñâîþ ñèëó òà âèòðèâà-
ë³ñòü, à é ãîñòðîòó ðîçó-
ìó, ñïðèòí³ñòü, çãóðòî-
âàí³ñòü òà àêòîðñüêó ìàé-
ñòåðí³ñòü. Íàéá³ëüø çà-
õîïëþþ÷èìè, íà ìîþ 
äóìêó, áóëè êîíêóðñè 

«Êîçàöüêà åñòàôåòà», äå 
þíàêè øâèäêî òà âì³ëî â 
ì³øêàõ ñòðèáàëè é íàââè-
ïåðåäêè ç êîçàêîì íà ïëå-
÷àõ á³ãàëè, òà «Äîìàøíº 
çàâäàííÿ», âèêîíóþ÷è 
ÿêå, ó÷àñíèêè â ãóìîðè-
ñòè÷íîìó ïëàí³ ïðåñòàâè-
ëè êîçàöüê³ òðàäèö³¿. Ó 
ïåðåðâàõ ì³æ êîíêóðñà-
ìè ãëÿäà÷àì íå äàâàëè 
ñóìóâàòè òàíöþâàëüíèé 
êîëåêòèâ «Âåñíà», âî-
êàëüíî-³íñòðóìåíòàëüíèé 
àíñàìáëü «Ðîÿëñ», âî-
êàëüíå òð³î «Áàðâè», à 
òàêîæ ñï³âàêè Îëåã Ìîñ-
êàëåíêî, Àíäð³é Ëåáåäåí-
êî òà ³íø³ òàëàíîâèò³ ó÷à-
ñíèêè ç óñ³õ òðüîõ ïðåä-
ñòàâëåíèõ âèø³â. Íå 
ìåíø àêòèâíèìè áóëè ³ 
âáîë³âàëüíèêè, ÿê³ ñâîºþ 
ï³äòðèìêîþ äîäàâàëè 
ó÷àñíèêàì ùå á³ëüøî¿ ñè-
ëè òà ñíàãè.

Ìåíå ïðèºìíî âðàçè-
ëà íàøà êîìàíäà «Õîðòè-
öÿ», êàï³òàíîì ÿêî¿ áóâ 
Äìèòðî Îëåêñ³÷, àäæå 
õëîïö³ ïîêàçàëè ñåáå áåç-
äîãàííî ìàéæå â óñ³õ êîí-
êóðñàõ. Ç³ ñïðàâæí³ì êî-
ìàíäíèì äóõîì, ìóæí³, 
äîòåïí³, çãóðòîâàí³ – âî-
íè, ÿê í³õòî ³íøèé, çäî-

15 ëþòîãî ïîö³íîâóâà-
÷³ âèñîêîãî ìèñòåöòâà é ò³, 
õòî ïðîñòî íå áàéäóæèé äî 
³ñòîð³¿ ð³äíîãî êðàþ, ìàëè 
íàãîäó ïîáà÷èòè îðèã³íà-
ëè äåÿêèõ ô³íàíñîâèõ äî-
êóìåíò³â, ÿê³ ìàëè þðè-
äè÷íó ñèëó íà Ñóìùèí³ òà 
çà ¿¿ ìåæàìè ïîíàä ñòîë³ò-
òÿ òîìó. Ñåðåä íèõ: «Îá-
ë³ãàö³ÿ îáùåñòâà ìîñêîâ-
ñêî-ê³åâî-âîðîíåæñêîé æå-
ëåçíîé äîðîãè», ÿêà íà ïî-
÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ, ìàáóòü, 
ìàëà äóæå âåëèêó ìà-
òåð³àëüíó ö³íí³ñòü, «Áè-
ëåòú ãîñóäàðñòâåííàãî êàç-
íà÷åéñòâà», ÿêèé êîëèñü 
âèïóñòèëà äåðæàâà, øâèä-
øå çà âñå, äëÿ ïîãàøåííÿ 
äåô³öèòó áþäæåòó, «Ñâè-
äåòåëüñòâî íà ãîñóäàðñò-
âåííóþ ðåíòó» òà áàãàòî 
³íøèõ ðàðèòåò³â. 

Ï³ñëÿ âñòóïíîãî ñëîâà 
ïðîðåêòîðà àêàäåì³¿ Àëëè 
ßðîâî¿ âèñòàâêó â³äêðèâ 
ðåêòîð, ïðîôåñîð Àíà-
òîë³é ªï³ôàíîâ: «Ïðèºì-

íî, ùî òóò ç³áðàëîñÿ òàêå 
ïîâàæíå òîâàðèñòâî. Íàøà 
ãàëåðåÿ ïðåäñòàâëÿº ð³çí³ 
íàïðÿìêè ìèñòåöòâà. Ñüî-
ãîäí³ ìè çìîæåìî äîòîð-
êíóòèñÿ äî ³ñòîð³¿ ð³äíîãî 
êðàþ». Àíàòîë³é Îëåêñàí-
äðîâè÷ íàãîëîñèâ, ùî 
³ñòîð³þ íå ìîæíà çàáóâà-
òè, íåîáõ³äíî áðàòè ç íå¿ 
íàéêðàùèé äîñâ³ä ³ âò³ëþ-
âàòè éîãî â æèòòÿ. 

Çàõ³ä â³äâ³äàëè òàêîæ 
ïîì³÷íèê ðåêòîðà, äåïóòàò 
îáëàñíî¿ ðàäè Ñåðã³é Ãðè-
öàé, ñòóäåíòè òà âèêëà-
äà÷³ àêàäåì³¿, âèêëàäà÷³ 
ÑóìÄÓ, ìèñòåöòâîçíàâö³ 
³ç Ñóìñüêîãî îáëàñíîãî õó-
äîæíüîãî ìóçåþ ³ì. Í. Îíà-
öüêîãî, ³íòåë³ãåíö³ÿ ì³ñòà.

«Ñóìñüêèé ³ñòîðèêî-
àðõ³âíèé æóðíàë» ïðåçåí-
òóâàâ éîãî ãîëîâíèé ðåäàê-
òîð – êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ 
íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
³ñòîð³¿ ÑóìÄÓ, äîêòîðàíò 
ÊÍÓ ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà Âà-
ëåð³é Âëàñåíêî. Â³í ðîçïî-

ÍÀØ² ÊÎÇÀÊÈ – ÍÀÉÊÐÀÙ²!

²ÑÒÎÐ²ß– 
ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ–  
²ÍÒÐÈÃÀ

Âòðåòº íà áàç³ ÑóìÄÓ ïðîâîäèâñÿ êîíêóðñ «Ìî-
òîð – ìîëîä³æíèé ôåñòèâàëü àìàòîðñüêîãî â³äåî», 
ÿêèé ìàâ ñòàòóñ Âñåóêðà¿íñüêîãî ³ â ÿêîìó âçÿëè 
ó÷àñòü ðîáîòè ìîëîäèõ ðåæèñåð³â ³ òâîð÷èõ 
îá’ºäíàíü ç Õàðêîâà, Äîíåöüêà, Äí³ïðîïåòðîâñü-
êà, Ëüâîâà, Ñóì. Êîíêóðñàíòè çìàãàëèñÿ â òàêèõ 
íîì³íàö³ÿõ: «Ñîö³àëüíèé ðîëèê», «Êîìåä³éíèé ðî-
ëèê», «Àí³ìàö³ÿ», «Í³ìå ê³íî», «Àâàíãàðä». Êî-
ìàíäà ÊÂÍ àêàäåì³¿ «Ôðåø» âçÿëà ó÷àñòü ó äâîõ 
íîì³íàö³ÿõ: «Í³ìå ê³íî» òà «Êîìåä³éíèé ðîëèê», 
âèáîðîâøè ïåðåìîãó â îñòàíí³é ç ðîáîòîþ «Òàêñ³». 

Íàãàäàºìî, ùî ïðîòÿãîì óñ³õ òðüîõ ðîê³â êî-
ìàíäà «Ôðåø» áóëà àêòèâíèì ó÷àñíèêîì öüîãî 
êîíêóðñó ³ çäîáóâàëà ïåðåìîãó â íîì³íàö³¿ «Êî-
ìåä³éíèé ðîëèê» ó 2010 ðîö³, à íàøà êîìàíäà ÊÂÍ 
«Æîðñòê³ äèñêè» áóëà ïåðåìîæöåì ó íîì³íàö³¿ «Ðå-
æèñóðà».

×óäîâå ñâÿòî – Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà – âæå 
äàâíî ìèíóëî, àëå àêòîâó çàëó ãóðòîæèòêó ¹1 ³ 
äîñ³ ïðèêðàøàþòü ð³çíîêîëüîðîâ³ «âàëåíòèíêè», 
çðîáëåí³ ñòóäåíòàìè, ÿê³ ïðîæèâàþòü òóò. Ñàìå 14 
ëþòîãî çà ³í³ö³àòèâè Þë³¿ Õåâïè, ãîëîâè ðàäè ãóð-
òîæèòêó, â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà-êîíêóðñ «Ïîäàðóé 
ãóðòîæèòêó «âàëåíòèíêó», â ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü ìàé-
æå âñ³ ñåêö³¿ ãóðòîæèòêó. Ðåçóëüòàòè áóëè â³äîì³ 
íàñòóïíîãî äíÿ: ïåðåìîãëà ïðàâà ñåêö³ÿ 8 ïîâåðõó, 
õî÷à ïåðåìîæöÿ âèçíà÷èòè áóëî ñêëàäíî. Âåëè÷åç-
í³ ÷åðâîí³ ñåðöÿ íà ñò³íàõ, êóìåäíà ïàïåðîâà ôóò-
áîëêà ç íàïèñîì «Ìè ëþáèìî ãóðòîæèòîê», çàêîõà-
íà ïàðà êîò³â ó ì³ñÿ÷íîìó ñÿéâ³ – óñå öå ìèëóâàëî 
îêî êîæíîãî, õòî çàõîäèâ äî àêòîâî¿ çàëè. 
² äóæå-äóæå õî÷åòüñÿ, ùîá äëÿ âñ³õ íàñ çä³éñíèëîñÿ 
ïîáàæàííÿ, íàïèñàíå íà ëèñò³âö³-ïåðåìîæíèö³: «Áà-
æàºìî âàì óñüîãî íàéêðàùîãî: ÿêùî ùàñòÿ, òî äî ñüî-
ìîãî íåáà; ÿêùî çäîðîâ’ÿ, òî áîãàòèðñüêîãî; ÿêùî 
äðóç³â, òî ñïðàâæí³õ; ÿêùî ñë³ç, òî â³ä ðàäîñò³; ÿêùî 
êâ³ò³â, òî ì³ëüéîí (íå îáîâ’ÿçêîâî ïóðïóðíèõ òðî-
ÿíä); ÿêùî êîõàííÿ, òî îêðèëÿþ÷îãî!».

Àëüîíà ÇÀÊÓÒÍßß, 
ñòóäåíòêà ãðóïè ÎÀ-82

Óâå÷åð³ 8 ëþòîãî, êîëè çíîâó «ïðèï³êàâ» ìî-
ðîç, â àêòîâ³é çàë³ ãóðòîæèòêó ¹3 ñòóäåíòè ³ âè-
êëàäà÷³ ç³ãð³âàëèñÿ, ïî¿äàþ÷è ñìà÷í³ êóë³íàðí³ øå-
äåâðè ï³ä ÷àñ «Ñâÿòà âàðåíèê³â». Äîáðîâîëüö³ ãî-
òóâàëè öþ ïðåêðàñíó óêðà¿íñüêó ñòðàâó, à êîìïå-
òåíòí³ ÷ëåíè æóð³ êóøòóâàëè òà îö³íþâàëè ñìà÷í³ 
ïðèãîòóâàííÿ çà ð³çíèìè ïàðàìåòðàìè. Äî ñêëàäó 
æóð³ óâ³éøëè: êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé 
âèêëàäà÷ êàôåäðè äåðæàâíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í 
ÓÀÁÑ ÍÁÓ ². Òèìîøåíêî, âèõîâàòåëü ãóðòîæèò-
êó ¹ 3 Ñ. Ïóñòîâàëîâà òà ïðåäñòàâíèê ñòóäåíò-
ñüêî¿ íàãëÿäîâî¿ ðàäè àêàäåì³¿ Â. Ëåâ÷åíêî. 

Öåé âåñåëèé çàõ³ä, ÿêèé îðãàí³çóâàëè âèõîâà-
òåëü ãóðòîæèòêó Ñâ³òëàíà ²âàí³âíà ðàçîì ³ç ñòó-
äåíòñüêèì àêòèâîì, ïîäàðóâàâ óñ³ì ïðèñóòí³ì áà-
ãàòî ïîçèòèâíèõ åìîö³é òà ñìà÷íå ÷àñòóâàííÿ. 
Ö³êàâ³ êîíêóðñè ³ ñàìà ³äåÿ ñâÿòà í³êîãî íå çàëè-
øèëè áàéäóæèìè. Þðèñòè àêòèâíî ãîòóâàëè âàðå-
íèêè òà ï³äòðèìóâàëè ñâî¿õ òîâàðèø³â. Îòæå, çà 
ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó êîìàíäè îòðèìàëè ïðèçè 
çà ïåðåìîãó â íîì³íàö³ÿõ: «Íàéñìà÷í³øèé âàðå-
íèê» – ñïðàâæíþ ñìàêîòó ïðèãîòóâàëè ÷ëåíè êî-
ìàíäè «ÌóÊà», äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøëè ìàã³ñòðè 
ãðóïè ÌÏ-11 À. Ãðàäóí ³ Ì. Ïàëÿíèöÿ. «Íàéãàð-
í³øèé âàðåíèê» – êîìàíäà «Óêðà¿íî÷êà». Þðèñò-
êè-ïåðøîêóðñíèö³ Ì. Øâåä, Â. Çàõàð÷åíêî ³ 
Í. Ëàçîðåíêî äîâåëè, ùî â ãóðòîæèòêó ¹3 íå ëè-
øå õëîïö³ âì³þòü ãàðíî ãîòóâàòè… «Íàéàêòèâí³-
øèé âàðåíèê» – ìàã³ñòðè ãðóïè ÌÏ-11 Î. Ìóêî-
ðåç ³ À. Ñîëîâåé ç êîìàíäè «Ïóçàò³ âàðåíèêè» ïðè-
ãîòóâàëè íå ò³ëüêè ñìà÷í³ âàðåíèêè, à é ö³êàâó, 
êðåàòèâíó ïðåçåíòàö³þ. «Íàäçâè÷àéíå – ïîðÿä» – 
îäíîîñ³áíî, àëå â³ä öüîãî íå ìåíø ñìà÷í³ âàðåíè-
êè, ïðèãîòóâàâ ². Ãîðºëèé.

Â³òàºìî ïåðåìîæö³â, áàæàºìî é íàäàë³ ðàäóâà-
òè áëèçüêèõ ³ çíàéîìèõ ñâî¿ìè ñìà÷íèìè ñòðàâà-
ìè, àäæå êóë³íàðíèé òàëàíò ó õëîïö³â ³ ä³â÷àò 
ñïðàâä³ º!

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

Галерея мистецтв «Академічна» вже вкотре подару-
вала сумчанам свято. Цього разу ретельно сплано-
вана та гарно оформлена виставка історичних доку-
ментів і світлин «Банківська Сумщина», яку підго-
тував кандидат економічних наук, доцент, науковий 
співробітник науково-дослідного центру академії 
Сергій Тихенко, вдало підкреслила і доповнила ще 
одну, не менш важливу подію – презентацію «Сумсь-
кого історико-архівного журналу» в академії

â³â ïðî ñâîº âèäàííÿ, ÿêå 
ïî÷àëî âèõîäèòè ç 2005 ðî-
êó. Äî ðîáîòè íàä æóðíà-
ëîì çàëó÷àþòüñÿ ³ñòîðèêè, 
àðõ³â³ñòè, àðõåîãðàôè ç áà-
ãàòüîõ ì³ñò Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, 
à òàêîæ ³ç Áîëãàð³¿, Á³ëî-
ðóñ³, ×åõ³¿. Âåëèêó óâàãó 
â æóðíàë³ ïðèä³ëÿþòü 
³ñòîðè÷íèì äîêóìåíòàì, 
ëèñòàì, ñïîãàäàì, ùîäåí-
íèêàì. Âàëåð³é Ìèêî-
ëàéîâè÷ ðîçïîâ³â ïðî ñâî¿ 
ïî¿çäêè çà êîðäîí ³ äîñë³ä-
æåííÿ ìàòåð³àë³â ïðî æèò-
òÿ â³äîìèõ óêðà¿íö³â-
åì³ãðàíò³â. 

ßêîñü, ïðàöþþ÷è â àð-
õ³â³ Þãîñëàâ³¿, Â. Âëàñåí-
êî íàòðàïèâ íà ïð³çâèùå 
õóäîæíèêà Êîëåñíèêîâà. 
Äîñë³äæóþ÷è äàë³, ³ñòî-
ðèê ç’ÿñóâàâ, ùî Ñòåïàí 
Êîëåñíèêîâ – ðîäîì ç 
Óêðà¿íè, áóâ äîñèòü â³äî-
ìèì õóäîæíèêîì öàðñüêî¿ 
Ðîñ³¿, à çãîäîì – âèçíàíèì 
ìàéñòðîì â åì³ãðàö³¿ â 
Þãîñëàâ³¿.

…² îñü ðîçâ’ÿçóºòüñÿ 
³íòðèãà âå÷îðà: íàðåøò³ 
çí³ìàºòüñÿ ïîêðèâàëî ç 
êàðòèíè – ³ ïðèñóòí³ ìî-
æóòü ïîìèëóâàòèñÿ ÷óäî-
âèì òâîðîì «Ñëîáîäà» 
Ñòåïàíà Êîëåñíèêîâà. 
Êàðòèíó ùå â 1986 ðîö³ 
ïðèâåçëà ç Ìîñêâè ãîëîâ-
íèé çáåð³ãà÷ ôîíä³â 
Ñóìñüêîãî õóäîæíüîãî ìó-
çåþ ³ì. Í. Îíà öüêîãî 
Íàä³ÿ Þð÷åíêî. Ó ôîí-
äàõ ìóçåþ çáåð³ãàºòüñÿ 
ê³ëüêà òâîð³â öüîãî õó-
äîæíèêà. Í. Þð÷åíêî íà-
ãîëîñèëà, ùî â³äîìèé õó-
äîæíèê ³ ìèñòåöòâîçíà-
âåöü Íèêàíîð Îíàöüêèé 
íàâ÷àâñÿ â Ïåòåðáóðçüê³é 
àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ ó òîé æå 
÷àñ, ùî é Ñòåïàí Êîëåñíè-
êîâ. Îòæå, ö³ëêîì ìîæëè-
âî, ùî âîíè áóëè çíàéîì³. 
Òà é êðàºâèäè, çîáðàæåí³ 
íà êàðòèí³, òåæ äóæå íà-
ãàäóþòü íàø³, ñëîáî-
æàíñüê³. 

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÊÂ ¹ 5767 
â³ä 18  ñ³÷íÿ 2002 ðîêó âèäàíå 
Äåðæàâíèì êîì³òåòîì ³íôîðìàö³éíî¿ 
ïîë³òèêè, òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ 
Óêðà¿íè

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

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

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

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

áóâàëè ïåðåìîãó çà ïåðå-
ìîãîþ òà ïðèíîñèëè ñâî¿é 
êîìàíä³ âèãðàøí³ áàëè. 
Òîìó íå äèâíî, ùî ñàìå 
«õîðòèöüê³» êîçàêè ç³ 
çíà÷íèì â³äðèâîì ³ ñòàëè 
ïåðåìîæöÿìè «Êîçàöü-
êèõ ðîçâàã». Âçàãàë³, âñ³ 
êîìàíäè ñòàðàëèñÿ é âè-
ñòóïèëè äîñòîéíî, òîìó 
íà ô³í³øíó ïðÿìó âèéø-
ëè ç òàêèìè ðåçóëüòàòà-
ìè: «Õîðòèöÿ» – 36,5 áà-
ëà, «Çàïîðîæåöü» – 27,7 
áàëà ³  «Ðîìåíñüêà ñî-
òíÿ» – 26,9 áàëà. Îêð³ì 
öüîãî, ç êîæíî¿ êîìàíäè 
áóëî âèáðàíî íàéàêòèâí³-

øîãî, íàéâïðàâí³øîãî ³ 
íàéçàâçÿò³øîãî ó÷àñíèêà 
– «Ñóïåðêîçàêà». Ç íà-
øî¿ êîìàíäè íèì ñòàâ 
Äìèòðî Îëåê ñ³÷, ç êî-
ìàíäè «Çàïîðîæåöü» – 
Àíäð³é Áîæîê, à ç «Ðî-
ìåíñüêî¿ ñîòí³» – Â³òàë³é 
Êðàâöîâ. Ïðèçîì äëÿ íèõ 
ñòàâ ôëàºð ó ÍÊ «Ä³à-
ëîã».

Öåé ÿñêðàâèé çàõ³ä 
ùå ðàç óñ³õ ïåðåêîíàâ, ùî 
êîçàöüêîìó ðîäó, ñïðàâ-
ä³, íåìà ïåðåâîäó!

Àë³íà ÊÓÊÑÀ, 
ñòóäåíòêà ãðóïè ÁÑ-12


