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Äîá³ãàº ê³íöÿ ð³ê ì³ô³÷íîãî Äðà-
êîíà… ßêèì â³í áóâ? Ìàáóòü, çà öåé 
ð³ê êîæåí ç íàñ ó ïîä³ÿõ ñâîãî æèò-
òÿ áà÷èâ ð³çí³ «îáëè÷÷ÿ» Äðàêîíà é 
³íîä³ â³ä÷óâàâ íà ñîá³ éîãî «âîãíÿíå 
äèõàííÿ». ×è áóëè ìè âïðîäîâæ 
óñüî ãî ðîêó çàâæäè ñàìèìè ñîáîþ, 
÷è æèëè â ãàðìîí³¿ ç³ ñâ³òîì, à ãî-
ëîâíå – â ãàðìîí³¿ ³ç ñîáîþ? Í³?! 
À ùî æ çàâàäèëî? 

Âèÿâëÿºòüñÿ, ÿê ñòâåðäæóº â³äî-
ìèé àìåðèêàíñüêèé ïñèõîëîã, äîêòîð 
ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê Äæ. Ñò³âåíñ, ó 
êîæíîìó ç íàñ æèâå ñâ³é «äðàêîí-
÷èê». Â³í ìîæå âèñòóïàòè àæ ó ñ³ìîõ 
îáðàçàõ: äðàêîíà ïèõàòîñò³, äðàêîíà 
ñàìîïðèíèæåííÿ, äðàêîíà íåòåðïëÿ-
÷îñò³, äðàêîíà ìó÷åíèöòâà, äðàêîíà 
çàçäðîñò³, äðàêîíà ñàìîðóéíóâàííÿ, 
äðàêîíà âïåðòîñò³. Äî ïåâíî¿ ïîðè ö³ 
ñ³ì «äðàêîí³â» í³áè äð³ìàþòü ó ëþ-
äèí³, àëå çà äåÿêèõ îáñòàâèí âîíè ó 
äåêîãî âèõîäÿòü íàçîâí³. Òàê, íàÿâ-
í³ñòü ñàìå öèõ ëþäñüêèõ ÿêîñòåé âè-
êëèêàº ó íàñ ïðîÿâè êîìïëåêñ³â, íå-
ïðèéíÿòòÿ ñåáå, íàïðóæåí³ñòü òà êîí-
ôë³êòè ç îòî÷óþ÷èìè ëþäüìè, âðå-
øò³-ðåøò ïîçáàâëÿþòü íàñ ðàäîù³â 
æèòòÿ. Ìè é ö³ «äðàêîíè», ùî ãí³-
çäÿòüñÿ â íàñ, – íå îäíå ö³ëå. Ò³ëü-
êè ìè ñàì³ â³äïîâ³äàëüí³ çà ñâîþ îñî-
áèñòó ñâîáîäó, ïðèáîðêàííÿ ñâî¿õ 
«äðàêîí³â» ³ ï³äêîðåííÿ ¿õ ñâî¿é 
âëàä³! Ò³ëüêè ìè ñàì³ â³äïîâ³äàëüí³ 
çà ñâî¿ äóìêè òà â÷èíêè áåç âèíåñåí-
íÿ çâèíóâà÷åíü ñîá³ òà îòî÷óþ÷èì. 
Â³äîìà ëåãåíäà ïðî Ãåîðã³ÿ Ïîáºäî-
íîñöÿ, ÿêèé óáèâàº äðàêîíà, ïîâèí-
íà ñòàòè ìåòàôîðîþ äëÿ êîæíîãî ç 
íàñ – òâîðö³â ñâîãî æèòòÿ! ² íå ò³ëü-
êè â ð³ê Äðàêîíà! À «äðàêîíè», ùî 
³ñíóþòü â íàñ, – ñàìå é ³ñíóþòü äëÿ 
òîãî, ùîá çðîáèòè íàñ ñèëüí³øèìè. 

Ó íîâîìó ðîö³ – ðîö³ Çì³¿, ÿêèé, 
äî ðå÷³, âñòóïèòü ó ñâî¿ ïðàâà çà êè-
òàéñüêèì êàëåíäàðåì ëèøå 13 ëþòî-
ãî 2013 ðîêó, ñë³ä ïàì’ÿòàòè ïðî õà-
ðàêòåðí³ îñîáëèâîñò³ ö³º¿ òâàðèíè ³ 
òîìó ïåðø, í³æ ùîñü çðîáèòè, ïî-
òð³áíî ðåòåëüíî âñå îáäóìàòè ³ ñïëà-
íóâàòè, áóòè îáà÷íèìè, óâàæíèìè òà 
ñì³ëèâèìè (ìàáóòü, òàêèìè âàðòî áó-
òè çàâæäè!). À êîëè òî÷íî áóäåìî 
çíàòè, ùî æ «ìåí³ ïîòð³áíî äëÿ 
ùàñòÿ», ìè çìîæåìî ïðîàíàë³çóâàòè 
ïðèõîâàí³ â íàñ ïîòåíö³éí³ ìîæëè-
âîñò³ (à ¿õ ó êîæíîãî ç íàñ äóæå áà-
ãàòî!), ðîçâèíóòè ¿õ ³ ç âåëèêîþ êî-
ðèñòþ, à ãîëîâíå – ç çàäîâîëåííÿì 
ïðîæèòè êîæåí äåíü íàøîãî íåïîâ-
òîðíîãî æèòòÿ!

Ç Íîâèì 2013 ðîêîì! Íåõàé Âàì 
çàâæäè ùàñòèòü íà îäíîäóìö³â, êî-
ëåã, îäíîãðóïíèê³â ³ ïðîñòî ïîðÿä-
íèõ ëþäåé, ÿê³ ïðèâíîñèòèìóòü ó Âà-
øå æèòòÿ ò³ëüêè ÿñêðàâ³, òåïë³ ïîä³¿! 
Íåõàé æèòòÿ âèêîíàº òå, ïðî ùî Âè 
ó íüîãî ïðîñèòå, ³ ïîäàðóº Âàì òå, 
ùî áóäå Âàñ ñïðàâä³ ðàäóâàòè!

Ñâ³òëàíà ÁÀÕÌÓÒ,
ïñèõîëîã àêàäåì³¿

Шановні викладачі та співробітники, дорогі студенти!
Сердечно вітаю вас з Новим роком і Різдвом Христовим!
Ось іще один рік відходить у минуле. Видався він для нас нелегким, напруженим, але 

цікавим, насиченим яскравими подіями. Захист викладачами кандидатських і докторських 
дисертацій, розширення партнерських зв’язків із провідними вишами світу, Подяка ака-
демії від ІІ Всеукраїнського конкурсу за значний внесок у справу підготовки та перепід-
готовки банківських працівників, нові успіхи студентів у навчанні та науковій роботі, 
громадській діяльності, мистецтві та спорті, спорудження поруч із легкоатлетичним ма-
нежем Алеї олімпійської слави, вручення ключів від нового житла 56 сім’ям викладачів і 
співробітників академії, зміцнення матеріальної бази в Севастопольському інституті 
банківської справи – це далеко не повний перелік наших успіхів за рік, що минає. Впев-
нений, що і в 2013 році на нас чекає не менше цікавих подій. Будемо примножувати свої 
здобутки у всіх сферах нашої діяльності. Незабаром наша молодь отримає подарунок – 
Палац творчості та дозвілля студентів на території відреставрованої садиби Харитоненків. 
А це має зробити життя юнаків і дівчат ще цікавішим.

Щиро бажаю кожному з вас міцного здоров’я, відмінних успіхів у праці та навчанні, 
звершення  планів і мрій! Хай Новий рік буде щедрим для вас на добро, перемоги, доста-
ток, надійних друзів, вірне кохання, позитивні враження!

Щасливого Нового року! Веселих свят!

З повагою 
ректор, професор                                                                                      А. О. Єпіфанов

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÍÎÂÎÃÎ ÐÎÊÓ!

Відразу після Новоріч-
них свят редакція буде го-
тувати газетний номер, 
присвячений Дню святого 
Валентина. Тому за буден-
ними клопотами не забудь-
те привітати «валентинкою» з другим після 
Дня студента «професійним святом» свої 
коханих, друзів, улюблених викладачів.

А ще чекаємо на розповіді про кохання, 
вірші та ліричну прозу. Усе це можна прино-
сити до редакції: вул. Якіра, 10-а (одноповер-
хова будівля за гуртожитком № 3), кім. 18 
або до чергового медичного корпусу з по-
міткою на статті: «Для газети». А ще 
краще – надіслати своє повідомлення на 
електронну адресу: danilenko@uabs.edu.ua

Не запізніться: 
ні сесія, ні канікули не повинні стати 

на перешкоді вашому коханню!

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ 
Â²Ä ÂÎÄßÍÎ¯ ÇÌ²¯
За гороскопом 2013 рік – рік Темної Водяної Змії. Цей рік підготував нам 
багато цікавого. Він принесе нам гарні подарунки: кар’єрне зростання, 
нових друзів, море задоволення, ніжність, натхнення, достаток, далеку 
подорож, справжнє кохання та щастя

ПАЦЮК
Ó 2013 ðîö³ äëÿ Ïàöþêà â³ä-
êðèþòüñÿ íîâ³ ìîæëèâîñò³. Ó 

äðóã³é ïîëîâèí³ ðîêó ðîçïî÷íóòüñÿ çì³-
íè íà êðàùå ÿê íà ðîáîò³, òàê ³ â îñî-
áèñòîìó æèòò³. Âàì íåîáõ³äíî ïîñòàðà-
òèñÿ, àäæå öåé ïåð³îä ³äåàëüíî ï³ä³éäå 
äëÿ âò³ëåííÿ ìð³é òà ³äåé.
2013 ð³ê – ð³ê íîâèõ ìîæëèâîñòåé!

ВІЛ (БИК)
2013 ð³ê äëÿ Áèê³â áóäå íàñè-
÷åíèé ÿñêðàâèìè ïîä³ÿìè ³ ïðè-

íåñå çì³íè â ä³ëîâå òà îñîáèñòå æèòòÿ. 
Äîâåäåòüñÿ äîêëàñòè çóñèëü ó òðóäîâ³é 
ä³ÿëüíîñò³, àäæå ó âàñ ç'ÿâèòüñÿ áàãàòî 
ìîæëèâîñòåé äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ òâîð-
÷èõ ³äåé. 
Ó 2013 ðîö³ ÷àñ ïîæèíàòè ïëîäè!

ТИГР
2013 ð³ê â³ùóº Òèãðó  óñï³õ ³ 
ìóäð³ñòü Çì³¿. Ó ïðîôåñ³éí³é 

ñôåð³ Òèãðè çìîæóòü äîìîãòèñÿ ñïðàâ-
ä³ âèäàòíèõ äîñÿãíåíü. Â îñîáèñòîìó 
æèòò³ âè çðîçóì³ºòå, ùî â³ääàí³ñòü 
ñâîºìó ïàðòíåðó ³ ñ³ìåéíå æèòòÿ º âè-
ùîþ íàñîëîäîþ. ² âàø ïàðòíåð ç âàìè 
çãîäåí. 
2013 ð³ê – ð³ê íåñïîä³âàíîãî óñï³õó!

КІТ (КРОЛИК)
Íîâèé ð³ê ïðèíåñå Êðîëèêó áà-
ãàòî ïðèºìíèõ ñþðïðèç³â. Ó 

2013 ðîö³ íå òðåáà áîÿòèñÿ çì³í, òîìó 
ùî óñï³õ âàñ íå çàëèøèòü. Â îñîáèñòî-
ìó æèòò³ íà âàñ òàêîæ ÷åêàþòü ðîçó-
ì³ííÿ ³ âïåâíåí³ñòü ó ñòàá³ëüíîñò³ é ì³ö-
íîñò³ ñòîñóíê³â.
2013 ð³ê – ð³ê ïîçèòèâíèõ çì³í!

ДРАКОН
Äëÿ Äðàêîíà Íîâèé 2013 ð³ê 
áóäå ðîêîì íàêîïè÷åííÿ, ïðè-
÷îìó íå ëèøå ô³íàíñ³â, àëå é 

äîñâ³äó, ³ ïîòåíö³àëó äëÿ ïîäàëüøèõ 
çâåðøåíü. Íà ïîë³  îñîáèñòîãî æèòòÿ 
ñë³ä áåðåãòè ñåáå â³ä ñïàëàõ³â ðåâíî-
ù³â, ïðîÿâëÿþ÷è âèòðèìêó ³ òåðï³ííÿ. 
2013 ð³ê – ð³ê âåëèêîãî íàêîïè÷åííÿ!

ЗМІЯ
Äëÿ Çì³¿ öå ¿¿ ð³ê – ð³ê ïåðå-
ìîã, òð³óìôó ³ çä³éñíåííÿ áà-

æàíü. Ïëàíè íà øëÿõàõ ðåàë³çàö³¿ íå 
çóñòð³÷àòèìóòü ïðàêòè÷íî í³ÿêèõ ïåðå-
øêîä. Çì³ÿ öüîãî ðîêó ìîæå íàñîëîäè-
òèñÿ ÷óäîâèì óñï³õîì, âèçíàííÿì ³ øà-
íîþ. Çì³ÿ áóäå îòî÷åíà ëþáîâ'þ òà òóð-
áîòîþ.
2013 ð³ê – ð³ê çä³éñíåííÿ áàæàíü!

КІНЬ
Íà Êîíÿ ÷åêàþòü óñï³õè â 
êàð'ºð³, êîõàíí³ òà ïîë³ïøåíí³ 

äîáðîáóòó. Âàðòî âèêîðèñòàòè ñâî¿ ìîæ-
ëèâîñò³ çàðàäè ðåàëüíî â³ä÷óòíèõ ô³-
íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â. Ð³ê Çì³¿ ñïðèÿò-
ëèâèé òàêîæ äëÿ óêëàäàííÿ øëþáó ÷è 
çóñòð³÷³ ç êîõàíîþ ëþäèíîþ.
2013 ð³ê – ð³ê âàæëèâèõ ïîä³é!

КОЗА (ВІВЦЯ)
Íà Ê³ç ÷åêàº áåçë³÷ ñþðïðèç³â 
³ çàãàäîê. Çàðàäè óñï³õó òà çà-

äîâîëåííÿ âàðòî ïðèä³ëèòè óâàãó ñòà-
ðèì ïðîåêòàì ³ ñïðàâàì, à â îñîáèñòî-
ìó æèòò³ ñë³ä áóòè ïîñë³äîâíèìè. Ñà-
ìîòí³ ïàðòíåðè ìîæóòü çàêîõàòèñÿ ³ 
ç'¿õàòèñÿ ç îá'ºêòîì ñâîãî êîõàííÿ. 
2013 ð³ê – ð³ê ïîçèòèâíèõ åìîö³é!

МАВПА
Ó Íîâîìó ðîö³ â æèòòÿ Ìàâï 
çíîâó ïîâåðíóòüñÿ ñòàð³ ñïðà-

âè, ïðîåêòè, äàâí³ çíàéîì³. Ïðîÿâèâøè 
ðîçóì³ííÿ ³ ï³äòðèìêó äî ñâîãî ïàðòíå-
ðà, âè ó â³äïîâ³äü îòðèìàºòå âäÿ÷í³ñòü, 
ñï³â÷óòòÿ ³ êîõàííÿ. Íîâèé ð³ê ïðèíå-
ñå òàêîæ ïîë³ïøåííÿ ìàòåð³àëüíîãî ñòà-
íîâèùà.
2013 ð³ê – ð³ê âçàºìîðîçóì³ííÿ!

ПІВЕНЬ
Íà ïî÷àòêó 2013 ðîêó â Ï³âíÿ 
ìîæóòü â³äáóòèñÿ ïîçèòèâí³ 

çì³íè â êàð'ºð³. Âçàãàë³, Ï³âíÿì íàñòóï-
íîãî ðîêó âèïàäå áàãàòî ùàñëèâèõ êâèò-
ê³â. Äëÿ íèõ ãîëîâíå – âì³ííÿ îïèíè-
òèñÿ â ïîòð³áíîìó ì³ñö³, ó ïîòð³áíèé 
÷àñ ³ â ïîòð³áíîìó íàñòðî¿.
2013 ð³ê – ð³ê ùàñëèâèõ âèïàäê³â!

СОБАКА
Ó ëþòîìó íà Ñîáàêó ìîæå ÷å-
êàòè äóæå â³äïîâ³äàëüíà é ïðè-

áóòêîâà ðîáîòà. Ó ö³ëîìó 2013 ð³ê 
îá³öÿº áóòè ìàòåð³àëüíî ñïðèÿòëèâèì. 
Ùîá çáåðåãòè çäîðîâ'ÿ, íå ïåðåâàíòà-
æóéòå ñåáå ðîáîòîþ òà äîòðèìóéòåñÿ 
ä³ºòè.
2013 ð³ê – ð³ê äîñòàòêó!

КАБАН (СВИНЯ)
Ó 2013 ðîö³ Êàáàí êóïàòèìåòü-
ñÿ â îêåàí³ í³æíîñò³ é äîâ³ðè. 

ßêùî æ âè ùå ñàìîòí³, óâàæí³øå ïðè-
äèâ³òüñÿ äî íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ: ö³ë-
êîì ìîæëèâî, ùî âàøà ïîëîâèíêà çíà-
õîäèòüñÿ ïîðó÷. Ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå 
òàêîæ çì³íèòüñÿ íà êðàùå. 
2013 ð³ê – ð³ê áëàãîïîëó÷÷ÿ!

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÍÎÂÎÃÎ ÐÎÊÓ!ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÍÎÂÎÃÎ ÐÎÊÓ!



Íà óñòàíîâ÷èõ çáîðàõ 
áóëè ïðèñóòí³ ñòóäåíòè 
àêàäåì³¿ ßíà Âàêóëåíêî 
(ãîëîâà îñåðåäêó), Íà-
òàë³ÿ Ìóñ³ºíêî (êåð³â-
íèê íàïðÿìó îðãàí³çàö³¿ 
ñåì³íàð³â, êîíôåðåíö³é, 
þðèäè÷íèõ çìàãàíü òà 
êîíêóðñ³â), Í³íà Õàð÷åí-
êî (êåð³âíèê öåíòðó êîð-
ïîðàòèâíèõ ïðîãðàì).

Ñòâîðåííÿ ëîêàëüíî-
ãî îñåðåäêó – îäèí ³ç ïåð-
øèõ êðîê³â ùîäî â³äíîâ-
ëåííÿ ðîáîòè Ñóìñüêîãî 
îñåðåäêó â ö³ëîìó. Ï³ä 
÷àñ ç³áðàííÿ áóëî ï³äïè-
ñàíî óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè 
òà îáãîâîðåíî ïîäàëüø³ 
íàïðÿìêè ðîáîòè. Ïð³î-
ðèòåòíèìè áóëè âèçíà-
÷åí³, çîêðåìà, òàê³: ïðî-
âåäåííÿ çóñòð³÷åé ³ ìàé-
ñòåð-êëàñ³â ³ç ïðîâ³äíèìè 
þðèñòàìè Ñóì; ðåàë³çà-
ö³ÿ ïðîåêòó «Ïðèâ³òí³ 
ñóñ³äè»; ïðîâåäåííÿ Tea-
party äî Äíÿ ïðîêóðàòó-
ðè; îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâå-
äåííÿ ñîö³àëüíî¿ àêö³¿ 
«²íôîðìÇóïèíêà» òîùî.

Ïðîòå íàéãîëîâí³øèì 
çàâäàííÿì îñåðåäêó íà 
äàíèé ìîìåíò çàëèøàºòü-
ñÿ çàëó÷åííÿ äî ðîáîòè 
íîâèõ àêòèâ³ñò³â – íà 
æàëü, ïîêè ùî ¿õ óñüîãî 
òðîº. Çíàéîìòåñÿ:

ßíà Âàêóëåíêî – ñòó-
äåíòêà ²²² êóðñó þðèäè÷-
íîãî ôàêóëüòåòó ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ, åêñ-çàñòóïíèê ãîëî-
âè êîì³òåòó ñòóäåíòñüêî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ïè-
òàíü ³íôîðìàö³éíî¿ ðîáî-
òè òà  ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì ³ ÷ í î ã î  ð î ç â è ò ê ó. 
Âèïóñêíèöÿ Øêîëè ñòó-
äåíòñüêîãî ë³äåðñòâà òà 
Øêîëè ìîëîä³æíî¿ æóð-
íàë³ñòèêè. Çà ïåðåìîãó â 
²²² åòàï³ Ìîâíî-ë³òåðà-
òóðíîãî êîíêóðñó ³ìåí³ 
Ò.Ã. Øåâ÷åíêà òà àêòèâ-
íó ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü 
íàãîðîäæåíà ïàì’ÿòíèìè 
â³äçíàêàìè àêàäåì³¿.

Íàòàë³ÿ Ìóñ³ºíêî – 
ñòóäåíòêà ²² êóðñó þðè-
äè÷íîãî ôàêóëüòåòó àêà-
äåì³¿, ãîëîâà âèêîíàâ÷î-
ãî áþðî þðèäè÷íîãî ôà-

ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

ÁÓÒÈ ÇÄÎÐÎÂÈÌ – ÑÒÈËÜÍÎ!

ÍÎÌ²ÍÀÍÒÈ «ÇÅËÅÍÎ  ̄ÄÅÑßÒÊÈ»

ÏÎÄßÊÀ ÇÀ ÙÅÄÐ²ÑÒÜ ÄÓØ²

«ÇÎËÎÒÈÉ» ÐÅÇÅÐÂ ÊÀÄÐ²Â

«ÒÎÏ-20 ÄÎÊÒÎÐ²Â ÍÀÓÊ»

ÍÀØ ÞÐÔÀÊ – Ó Ë²Ç² ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÀÏÓ!

«ÄÅÐÅÂÎ ÍÀÄ²¯» ÄËß ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÑÍ²Ä

Студенти 5-го курсу Володимир Акіменко, Микола Юнчик 
та студент 4-го курсу спеціальності «Економічна кібернети-
ка» Іван Голуб стали номінантами регіонального конкурсу 
«Зелена десятка - 2012».

Рейтинг «ТОП-50: Зелена десятка» є спільним проектом 
газети «Панорама» та сайта «Всі Суми» і включає в себе 
найбільш перспективних молодих людей нашої області.

Володимир Акіменко і Микола Юнчик номіновані за 
розробку програми «Oftalmology Helper» для відділення 
мікрохірургії ока КЗ «Сумська обласна клінічна лікарня».

Іван Голуб номінований як капітан команди «UABTeam» 
за перемогу у Всеукраїнському конкурсі презентацій про-
ектів команд-учасників Imagine Cup – 2012 у номінації 
Windows Metro Style App Challenge.

Всеукраїнський благодій-
ний фонд «Серце до серця» 
нагородив Подякою колектив 
Української академії бан-
ківської справи Національно-
го банку України «За щедрість 
душі, відданість справі роз-
витку волонтерського руху, 
благодійної діяльності, спри-
яння VІІ акції «Серце до сер-
ця» 2012 року, допомогу 
дітям, хворим на цукровий 
діабет». Узявши участь у цій 
акції, колектив академії пока-
зав приклад милосердя, шля-
хетності та благочинності.

На всі зібрані кошти було 
закуплено інсулінові помпи 
(медичні пристрої для вве-

дення інсуліну при лікуванні цукрового діабету) для шести 
хворих дітей. Приємно відзначити, що академія серед усіх 
учасників благодійної акції зібрала найбільше грошей. На-
гадаємо, що це – далеко не перша акція милосердя, до якої 
активно долучилася наша академія.

Відбувся заключний етап проекту кафедри банківської 
справи та ПАТ КБ СФ «ПриватБанк» – «Відкрий своє майбут-
нє». Директор ПАТ КБ СФ «ПриватБанк» І.Б. Чернявський, 
заступник директора з напрямку «Роздрібні продажі» 
К.В. Гром, заступник директора з напрямку «Платіжні картки» 
Є.А. Кіктенко, заступник директора з напрямку «Агентська 
мережа» А.Є. Голуб привітали студентів з успішним закін-
ченням проекту.

Завідувач кафедри банківської справи Т.А. Васильєва 
вручила цим керівникам ПАТ КБ СФ «ПриватБанк» подяки 
за активну участь у підвищенні рівня практичних знань і 
навичок студентів спеціальностей «Банківська справа» та 
«Фінанси». За результатами проведеного тестування студен-
ти магістратури спеціальностей «Банківська справа» та 
«Фінанси» отримали сертифікати учасників СФ ПАО КБ 
«ПриватБанк» та ДВНЗ УАБС НБУ «Відкрий своє майбутнє».

Студенти Т. Марченко, Д. Гончарук, Ю. Якуб, Т. Новікова, 
А. Штурко, В. Захожий, В. Мунтян, М. Савченко були відзна-
чені сертифікатами «Кандидат у співробітники СФ ПАО КБ 
«ПриватБанк».

Директор ПАТ КБ СФ «ПриватБанк» І.Б. Чернявський 
наголосив, що дані сертифікати свідчать про високий рівень 
теоретичних та практичних знань студентів і надають мож-
ливість проходження практики в будь-якому відділенні 
«ПриватБанку» в Україні. Студенти, які отримали сертифікат 
«Кандидат у співробітники СФ ПАО КБ «ПриватБанк», будуть 
включені до «золотого» кадрового резерву «ПриватБанку». 

За версією журналу «Вісник Національного банку України» 
проректора академії, доктора економічних наук, професора 
І.О. Школьник визнано лауреатом у номінації «Топ-20 докторів 
наук - активних авторів журналу «Вісник НБУ».

Щиро вітаємо Інну Олександрівну із заслуженою нагоро-
дою і бажаємо нових вагомих перемог! 

ÂÈÇÍÀÍÍß ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! 

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÌÈËÎÑÅÐÄß

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ

22 листопада 2012 року на базі юридичного факуль-
тету Державного вищого навчального закладу 
«Українська академія банківської справи Національ-
ного банку України» було створено локальний осе-
редок Ліги студентів Асоціації правників України 

1 грудня – Всесвітній день 
боротьби зі СНІДом, який 
став одним із найбільш 
визнаних міжнародних 
днів здоров’я і дав мож-
ливість підвищити рівень 
обізнаності населення що-
до хвороби імунодефіциту 
та її профілактики. Заходи, 
що проводяться з цього 
приводу, покликані нага-
дати всім мешканцям пла-
нети про небезпеку, яку 
несе СНІД, а також про 
необхідність допомагати 
людям, котрі живуть з 
цією недугою

Â³äáóëàñÿ Õ²² çâ³òíî-âèáîðíà 
êîíôåðåíö³ÿ îðãàí³â ñòóäåíòñü-
êîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ. Ïðîâîäèëàñÿ âîíà øâèäøå 
³ ç ìåíøîþ ³íòðèãîþ, í³æ òîð³ê, 
êîëè áóëî ê³ëüêà ïðåòåíäåíò³â íà 
ïîñàäó ãîëîâè ñòóäêîìó. Îäèí ³ç 
êàíäèäàò³â íà êð³ñëî ãîëîâè çíÿâ 
ñâîþ êàíäèäàòóðó, òîìó Â³êòîð 
Ìóíòÿí (ÌÁÑ-22) çàëèøèâñÿ 
ºäèíèì (àëå äîñèòü ã³äíèì!) ïðå-
òåíäåíòîì. ² ïåðåâàæíîþ á³ëü-
ø³ñòþ ãîëîñ³â áóâ ïåðåîáðàíèé 
íà ïîñàäó êåð³âíèêà ñòóäåíòñüêî-
ãî àêòèâó. Äî êîìàíäè Â³êòîðà 
óâ³éøëè òàê³ ÷ëåíè ñòóäêîìó: 
Ìèõàéëî Ãîðêóøà (Ï-91)– çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ç íàâ÷àëüíî¿ òà 
íàóêîâî¿ ðîáîòè; Îëåêñàíäð Íà-
çàðåíêî (ÅÊ-11) – çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ç âèõîâíî¿ òà êóëüòóðíî-îñ-
â³òíüî¿ ðîáîòè; Îëåã Ñºð³ê (ÅÊ-
01) – çàñòóïíèê ãîëîâè ³ç çîâí³ø-
í³õ çâ’ÿçê³â; Òåòÿíà Ãîëîâêî 
(ÎÀ-01) – ñåêðåòàð. Îêð³ì öèõ 
îñíîâíèõ âèêîíàâö³â, ñòóäêîì 
ìàº ïîíàä 30 êðåàòèâíèõ ³ â³äïî-

â³äàëüíèõ ñòóäåíò³â, ÿê³ çàâæäè 
ãîòîâ³ ï³äòðèìàòè àêòèâ. 

Ó ñâîºìó çâ³ò³ Â³êòîð Ìóíòÿí 
êîðîòêî ðîçïîâ³â ïðî áàãàòîãðàí-
íó ä³ÿëüí³ñòü ñòóäêîìó óïðîäîâæ 
çâ³òíîãî ïåð³îäó. À çðîáëåíî 
ñïðàâä³ áóëî áàãàòî: ³ â íàâ÷àí-
í³, ³ â íàóêîâ³é ðîáîò³, ³ â ïàð-
òíåðñüêèõ â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè 
âèøàìè òà ãðîìàäñüêèìè îðãàí³-
çàö³ÿìè, ³ ó âèð³øåíí³ ñîö³àëü-
íî-ïîáóòîâèõ ïèòàíü. Òà, íàïåâ-
íå, íàéá³ëüøà óâàãà ïðèä³ëÿëà-
ñÿ êóëüòóðíî-îñâ³òí³é ðîáîò³, îð-
ãàí³çàö³¿ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ëëÿ 
ìîëîä³: ÷èñëåíí³ ñâÿòà, âå÷³ðêè, 
ôîòîâèñòàâêè, ïî¿çäêè, áëàãîä³é-
í³ àêö³¿, «øâèäê³ ïîáà÷åííÿ», 
ôëåø-ìîáè òîùî… Çàâäÿêè 
ó÷àñò³ ñòóäêîìó æèòòÿ âèðóâàëî 
ÿê ó ñò³íàõ àêàäåì³¿, òàê ³ â ãóð-
òîæèòêàõ. ² ëèøå äóæå ëåäà÷èé 
ì³ã íóäüãóâàòè.

Ùîäî ìàéáóòíüîãî, òî ó «íî-
âîãî ñòàðîãî» ñòóäêîìó áàãàòî 
ïëàí³â ³ çàäóì³â. Íåõàé æå âñ³ 
âîíè âò³ëþþòüñÿ â æèòòÿ!

Ñòóäåíò 
ìàã³ñòðàòó-
ðè Óêðà¿íñü-
êî¿ àêàäåì³¿ 
áàíê³âñüêî¿ 
ñïðàâè Íà-
ö³îíàëüíîãî 
á à í ê ó 
Ó ê ð à ¿ í è 
Îëåã Àíäðó-
ùåíêî (ãðó-
ïà ÌÔ-22) 
ñòàâ ñð³áíèì 
ïðèçåðîì ×åìï³îíàòó ñâ³òó ç ïàíê-
ðàò³îíó, ÿêèé ïðîõîäèâ ó ì. Êðàê³â 
(Ïîëüùà).

Ùèðî â³òàºìî Îëåãà ç ïåðåìîãîþ 
³ áàæàºìî ïîäàëüøèõ óñï³õ³â!

Òåòÿíà ÂÅÐÕÎÃËßÄ,
ñòàðøèé ëàáîðàíò

êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ

Ðàäà ãóðòîæèòêó ¹1 
ÓÀÁÑ ÍÁÓ òàêîæ íå çà-
ëèøèëàñÿ áàéäóæîþ äî 
ö³º¿ ïðîáëåìè. Çà ³í³ö³à-
òèâè êóëüòìàñîâîãî ñåê-
òîðó áóëî ïðîâåäåíî êîí-
êóðñ ñò³íí³âîê, ïðèñâÿ÷å-
íèõ ðîçêðèòòþ ³íôîðìà-
ö ³ ¿  ùîäî ÑÍ²Äó òà 
âèñëîâëåííþ ï³äòðèìêè 
õâîðèì. Ó÷àñòü ó êîíêóð-
ñ³ âçÿëè âñ³ ñåêö³¿ ãóðòî-
æèòêó. Òâîð÷èé ï³äõ³ä, 
íåîðäèíàðí³ñòü òà ÿñêðà-
âî âèðàæåíå ðîçóì³ííÿ 
äàíî¿ ïðîáëåìè ïðîäå-
ìîíñòðóâàëè âñ³ ó÷àñíè-
êè. Êð³ì òîãî, â õîë³ ãóð-
òîæèòêó áóëî ðîçì³ùåíå 
«äåðåâî íàä³¿». Ïîáà÷èâ-

øè éîãî â³äðàçó ï³ñëÿ 
âñòàíîâëåííÿ, ÿ çäèâóâà-
ëàñÿ: âèñîòîþ çî äâà ìå-
òðè, çîâñ³ì ãîë³ ã³ëî÷êè 
äåðåâà… Ùî âîíè ìîæóòü 
îçíà÷àòè? ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, 
êîæåí ñòóäåíò, íå áàéäó-
æèé äî ïðîáëåìè ÑÍ²Äó, 
ìàâ ìîæëèâ³ñòü ïîâ³ñèòè 
íà äåðåâî á³ëó ñòð³÷êó ç³ 
ñâî¿ì ïð³çâèùåì, öèì ñà-
ìèì çàñâ³ä÷èâøè òîëå-
ðàíòíå ñòàâëåííÿ äî õâî-
ðèõ ëþäåé. ² âæå íàñòóï-
íîãî äíÿ ìîÿ äóøà ðàä³ëà 
ç òîãî, ùî ïåðåä î÷èìà 
ñòîÿëî äåðåâî, ïîâí³ñòþ 
çàâ³øåíå á³ëèìè ñòð³÷êà-
ìè! ² íåõàé öå – ëèøå 
ñèìâîë³÷íà àêö³ÿ ï³ä-
òðèìêè, àëå âîíà ïðîäå-
ìîíñòðóâàëà îá³çíàí³ñòü 

³ íåáàéäóæ³ñòü ñòóäåíò³â 
äî ïðîáëåìè, ÿêà âæå ñòà-
ëà ñóâîðîþ ðåàëüí³ñòþ 
íàøîãî ÷àñó é ïðî ÿêó 
âàðòî ïàì’ÿòàòè âñ³ì ëþ-
äÿì, ùî æèâóòü íà Çåì-
ë³. Àíàëîã³â õâîðîáè ùå 
íå áóëî… Àëå, ìàáóòü, 
òð³øêè ïîçèòèâó äî ö³º¿ 
òåìàòèêè äîäàñòü öüî-
ãîð³÷íèé äåâ³ç Âñåñâ³òíüî-
ãî  äíÿ  áîðîòüáè ç ³ 
ÑÍ²Äîì – «Äîñÿãíåííÿ 
íóëüî âî¿ â³äì³òêè: Íóëü 
íîâèõ âèïàäê³â Â²Ë-³í-
ôåêö³¿. Íóëü äèñêðèì³íà-
ö³¿. Íóëü ñìåðòåé óíàñë³-
äîê ÑÍ²Äó». Òîæ, ñïîä³-
âàºìîñÿ, ëþäñòâî äîñÿãíå 
ö³º¿ ìåòè. 

Àëüîíà ÇÀÊÓÒÍßß,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÌÎÀ-21

êóëüòåòó êîì³òåòó ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 
Ïåðåìîæíèöÿ íàóêîâèõ êîíêóðñ³â, îë³ìï³àä, çìàãàíü, 
áðåéí-ðèíã³â. Çà àêòèâíó ãðîìàäñüêó òà íàóêîâó 
ä³ÿëüí³ñòü íàãîðîäæåíà ïàì’ÿòíîþ â³äçíàêîþ òà ãðà-
ìîòàìè àêàäåì³¿.

Í³íà Õàð÷åíêî – ñòóäåíòêà ²² êóðñó þðèäè÷íîãî 
ôàêóëüòåòó àêàäåì³¿, ãîëîâà êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî íà-
ïðÿìêó ñòóäåíòñüêîãî ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó. Êî-
ðåñïîíäåíò ãàçåòè «ÀêàäåMix». Ïðîôåñ³éíî çàéìàºòü-
ñÿ âîêàëîì ³ ìóçèêîþ. Çà àêòèâíó ãðîìàäñüêó òà òâîð-
÷ó ä³ÿëüí³ñòü íàãîðîäæåíà ïàì’ÿòíîþ â³äçíàêîþ àêà-
äåì³¿.

Áàæàºìî ä³â÷àòàì ïîäàëüøèõ óñï³õ³â ³ ïë³äíî¿ 
ïðàö³! Ïðèºäíóéòåñÿ äî íàñ!

ßíà ÂÀÊÓËÅÍÊÎ,
ãîëîâà Ñóìñüêîãî îñåðåäêó 

Ë³ãè ñòóäåíò³â ÀÏÓ

P.S. Ìîëîä³ «ë³ã³âö³» âæå âñòèãëè ïðîâåñòè ê³ëü-
êà ö³êàâèõ çàõîä³â, çîêðåìà êîðïîðàòèâíó âå÷³ðêó 
çà ÷àøêîþ ÷àþ ï³ä ãàñëîì: «Çèìè íå áóäå – áóäå 
Tea-party!»

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЩО? ДЕ? КОЛИ?

ДОЗВІЛЛЯ

ПАМ’ЯТЬ

ÍÀÉÊÐÀÙ² ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÇÀÏÀËÈËÈ ÑÂ²×ÊÈ…

ÇÀÐßÄÊÀ ÐÎÇÓÌÓ, 
ÐÎÇÐßÄÊÀ ÍÅÐÂÎÂÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ

«ÐÅÊÒÎÐ, ÂÈÊËÀÄÀ× ² ß – ÀÊÀÄÅÌ²¯ Ñ²Ì’ß!»
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Ç íàãîäè Ì³æíàðîä-
íîãî äíÿ ñòóäåíòà â ðîç-
âàæàëüíîìó êîìïëåêñ³ 
«Á³ëüÁîó» â³äáóëàñÿ óðî-
÷èñòà öåðåìîí³ÿ íàãîðîä-
æåííÿ ïåðåìîæö³â îáëà-
ñíîãî êîíêóðñó «Êðàùèé 
ñòóäåíò-2012». Öüîãî ðî-
êó êîíêóðñ ïðîõîäèâ ó 
÷îòèðüîõ íîì³íàö³ÿõ: 
«Íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü òà 
íàâ÷àííÿ», «Ãðîìàäñüêà 
ä³ÿëüí³ñòü», «Ìèñòåöòâî 
³ êóëüòóðà», «Ñïîðò». Ïå-
ðåìîæöÿìè â öèõ íîì³íà-
ö³ÿõ â³ä àêàäåì³¿ ñòàëè: 
«Íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü òà 
íàâ÷àííÿ» – Â³òàë³é Çà-
õîæèé (ãð. ÌÁÑ-22); 
«Ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü» 
– Îëåíà Àëüîøèíà (ãð. 
ÌÁÑ-21); «Ìèñòåöòâî ³ 
êóëüòóðà» – Ìàð³ÿ Ñàâ-
÷åíêî (ãð. ÌÁÑ-21); 
«Ñïîðò» – Àííà Ñåâåðèí 
(ãð. Ï-11).

Îêðåìî áóëà òàêîæ 
ïåðåäáà÷åíà íîì³íàö³ÿ 
«Êðàùèé ñòóäåíò Ñóìùè-
íè-2012», ÿêà âêëþ÷àëà â 
ñåáå õàðàêòåðèñòèêè âñ³õ 

ïîïåðåäí³õ íîì³íàö³é. 
Àêàäåì³þ â í³é ïðåäñòà-
âèâ ñòóäåíò ï’ÿòîãî êóð-
ñó ñïåö³àëüíîñò³ «Áàí-
ê³âñüêà ñïðàâà» Â³êòîð 
Ìóíòÿí. Ïðîòÿãîì óðî÷è-
ñòîñòåé ïðîõîäèëî ãîëî-
ñóâàííÿ ñåðåä ïðèñóòí³õ 
çà çâàííÿ ïåðåìîæöÿ â 
ö³é íîì³íàö³¿. ² çà ð³øåí-
íÿì á³ëüøîñò³ ãîñòåé äà-
íîãî çàõîäó êðàùèì ñòó-
äåíòîì Ñóìùèíè-2012 
îáðàíî íàøîãî ñòóäåíòà – 
Â³êòîðà Ìóíòÿíà.

Òàêîæ Ïî÷åñíîþ ãðà-
ìîòîþ ãîëîâè Ñóìñüêî¿ 
îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ íàãîðîäæåíî 
ñòóäåíòêó îáë³êîâî-ô³-
íàíñîâîãî ôàêóëüòåòó, 
áðîíçîâó ïðèçåðêó ×åì-
ï³îíàòó ñâ³òó ç³ ñòð³ëüáè 
ç ëóêà ñåðåä þí³îð³â – 
Ïîë³íó Ðîä³îíîâó, à Ïî-
äÿêîþ Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ 
ðàäè – Îëåíó Àëüîøèíó.

Òîæ â³òàºìî ïåðåìîæ-
ö³â êîíêóðñó ³ áàæàºìî 
¿ì íåâè÷åðïíî¿ íàñíàãè íà 
íîâ³ óñï³õè òà ïåðåìîãè! 

Ùîðîêó â ÷åòâåðòó 
ñóáîòó  ëèñòîïàäà  â 
Óêðà ¿í ³ âøàíîâóþòü 
ïàì’ÿòü æåðòâ Ãîëîäîìî-
ðó 1932-1933 ðîê³â. Òðà-
äèö³éíî öüîãî äíÿ â óñ³õ 
ì³ñòàõ ³ ñåëàõ êðà¿íè ïðî-
õîäèòü àêö³ÿ «Çàïàëè 
ñâ³÷êó», â ðàìêàõ ÿêî¿ î 
16:00 óêðà¿íö³ âøàíîâó-
þòü çàãèáëèõ õâèëèíîþ 
ìîâ÷àííÿ ³ çàïàëþþòü 
ñâ³÷êè.

Ñòóäåíòè íàøî¿ àêàäå-
ì³¿ òåæ íå çàëèøèëèñÿ 
áàéäóæèìè ³ ïðèºäíàëè-
ñÿ äî Âñåóêðà¿íñüêî¿ àê-
ö³¿. Óñ³ áàæàþ÷³ ìåøêàí-

ö³ òðüîõ ãóðòîæèòê³â ç³-
áðàëèñÿ íà ïëîù³ Íåçà-
ëåæíîñò³ Ñóì ³ çàïàëèëè 
ñâ³÷êè â çíàê ïàì’ÿò³ ïðî 
íåâèííèõ æåðòâ Ãîëîäî-
ìîðó. Ñòóäåíòè, ÿê³ íå 
çìîãëè ïðèéòè, çàñâ³òèëè 
ñâ³÷êè ó ãóðòîæèòêàõ 
òàê, ùîá ¿õ áóëî âèäíî ç 
ï³äâ³êîííÿ íà âóëèöþ. Ö³ 
ìàëåíüê³ âîãíèêè ñèì-
âîë³çóâàëè ñêîðáîòó ³ 
ïàì’ÿòü ïðî ì³ëüéîíè çà-
ãóáëåíèõ æèòò³â íàøèõ 
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â.

Ë³ë³ÿ ÏÅÒÐÈÊ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÎÀ-03

Â àêòîâîìó çàë³ ãóðòî-
æèòêó ¹ 1 â³äáóâñÿ òóð-
í³ð ç ³íòåëåêòóàëüíî¿ ãðè 
«Ùî? Äå? Êîëè?», â ÿêî-
ìó âçÿëè ó÷àñòü ï’ÿòü êî-
ìàíä. Óñ³ áàæàþ÷³ ñòóäåí-

òè ãóðòîæèòêó ìàëè çìîãó 
âèÿâèòè ñâî¿ çíàííÿ òà ëî-
ã³êó, âçÿâøè ó÷àñòü ó ãð³. 
Êîæíà êîìàíäà îáðàëà ñî-
á³ îðèã³íàëüíó íàçâó: 
«ÕÏÏ-3, 2, 1», «Ñîëîä-

êî¿æêè», «Ñêàæåí³ ¿æà÷-
êè», «3 õ 3», «Ùàñëèâ÷è-
êè». Ãðà ñêëàäàëàñÿ ç äâîõ 
áëîê³â ïî ï’ÿòíàäöÿòü ïè-
òàíü. Îðãàí³çàö³ºþ òóðí³ðó 
çàéìàëàñÿ ãîëîâà ðàäè ãóð-

Âäðóãå â àêàäåì³¿ ç íàãîäè Äíÿ ñòóäåíòà áóëà ïðî-
âåäåíà ñâÿòêîâà ðîçâàæàëüíî-ãóìîðèñòè÷íî-êðåàòèâíà 
ïðîãðàìà «Ðåêòîð, âèêëàäà÷ ³ ÿ – Àêàäåì³¿ ñ³ì’ÿ!». Çà-
õ³ä â³äêðèëè ïðîðåêòîðè àêàäåì³¿ ².Î. Øêîëüíèê òà 
À.Ã. ßðîâà. Âîíè ïðèâ³òàëè ïðèñóòí³õ ç³ ñâÿòîì ³ âðó-
÷èëè ãðàìîòè íàéàêòèâí³øèì ñòóäåíòàì, ÿê³ äîñÿãëè 
çíà÷íèõ óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³, íàóö³, ãðîìàäñüê³é ä³ÿëü-
íîñò³, æóðíàë³ñòèö³, ìèñòåöòâ³ òà ñïîðò³.

À ïîò³ì ðîçïî÷àëîñÿ íåïîâòîðíå ä³éñòâî… Öåé âå-
ñåëèé «êàïóñíèê» ç³áðàâ ïåðåïîâíåíó àêòîâó çàëó íå 
ìàðíî: ãëÿäà÷³ íå âòîìëþâàëèñÿ àïëîäóâàòè çà ïîäàðî-
âàíèé ³ñêðîìåòíèé ãóìîð ³ äîòåïí³ æàðòè. ßê ³ òîð³ê, 
öüîãî ðîêó ñòóäåíòè ðàçîì ³ç âèêëàäà÷àìè çíîâó âëà-

×ÅÌÏ²ÎÍÈ ÒÀ ÏÐÈÇÅÐÈ
ХХІХ легкоатлетичний марафон 

У м. Енергодар Запорізької області відбувся ХХІХ легкоат-
летичний марафон, присвячений Дню визволення України від 
німецько-фашистських загарбників. У змаганнях взяли участь 
понад 200 представників України та гості з ближнього за-
рубіжжя. Траса для змагань складалася з 6 кругів по 7 км. 
Наша студентка Анна Якубанець (МОА-21) зайняла І місце.

Обласна універсіада зі стрільби з лука 
серед ВНЗ  ІІІ-IV р.а.

Відбулися змагання зі стрільби з лука у приміщенні за про-
грамою ХІІІ обласної універсіади серед студентів вищих навчаль-
них закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. Збірна команда академії 
стала бронзовим призером. У її складі змагалися: Сергій Боро-
денко (ЕК-01), Владислав Гришунін (ЕК-02), Тарас Ковальчук (ЕК-02), 
Анна Лоб (БС-91), Тетяна Манівська (БС-91), Поліна Родіонова 
(Ф-12), Світлана Улько (БС-91), Віктор Шкробот (ЕК-01).

Обласна універсіада з футзалу (дівчата) 
серед ВНЗ ІІІ-IV р.а.

І знову збірна команда з футзалу (дівчата) стала абсолют-
ним переможцем, вигравши у команд СДПУ з рахунком 4:0, 
СНАУ – 6:1 та команди СумДУ з рахунком 6:1. За нашу збірну 
грали: Наталія Гуринець (Ф-01), Юлія Дехтяр (Ф-01), Аліса 
Заріцька (П-02), Катерина Конвісар (ОА-21), Вікторія Пасен-
кова (ОА-93), Віра Філісюк (П-93) і Вікторія Чакір (П-11). Мо-
лодці!

Обласна універсіада з волейболу (дівчата) 
серед ВНЗ ІІІ-IV р.а.

Збірна команда академії взяла участь у ХІІІ обласній уні-
версіаді з волейболу (жінки) серед ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації 
та стала бронзовим призером. Честь команди захищали Ок-
сана Алтинцева (ОА-12), Оксана Кузьменко (МОА-23), Марга-
рита Мірошниченко (Ф-03), Яна Мусієнко (Ф-22), Тетяна Новіко-
ва (МБС-22), Анна Остапенко (ОА-12), Оксана Остапенко 
(МФ-22), Олеся Самойлова (П-92), Вікторія Сокотович (П-01), 
Ірина Торяник (П-21), Алла Шевченко (ОА-92). 

Чемпіонат Сумської області з баскетболу 
«Ліга Сумщини»

Відбулися чергові ігри з баскетболу серед чоловічих команд 
чемпіонату Сумської області «Ліга Сумщини». Збірна команда 
академії одержала перемогу над командами Машколеджу з 
рахунком 63:26, Медінституту з рахунком 59:44, Будівельного 
коледжу з рахунком 76:37. 

Обласна універсіада з настільного тенісу 
серед ВНЗ ІІІ-IV р.а.

У легкоатлетичному манежі відбулися змагання з настіль-
ного тенісу за програмою ХІІІ обласної універсіади серед ко-
манд вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. 
Наша збірна команда стала переможцем. Кольори академії 
захищали Інна Білецька – група БС-11, Олександр Бовсунівсь-
кий – група БС-91, Дар’я Дмитренко – група Ф-22, Валерій 
Озаренко – група БС-91, Станіслав Чорнобаєв – група ЕК-21. 
Студенти отримали грамоти та медалі.    

Обласна універсіада з боксу серед ВНЗ ІІІ-IV р.а.
Збірна команда академії взяла участь у змаганнях з боксу 

за програмою ХІІІ обласної універсіади серед вищих навчаль-
них закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. У загальнокомандному 
заліку команда стала переможцем. В особистому заліку 
перші місця посіли Олександр Божко (Ф-01) у ваговій категорії 
75 кг, Дмитро Шовкун (ЕК-92) у ваговій категорії 52 кг, Яна 
Гончаренко (Ф-93) у ваговій категорії 48 кг, Дар’я Сахненко 
(П-22) у ваговій категорії 81+ кг, Юрій Коротун (МБС-22) у ва-
говій категорії 60 кг, Олег Коротун (МБС-22) у ваговій категорії 
64 кг, Артем Середа (ОА-12) у ваговій категорії 69 кг. Другі 
місця зайняли Дмитро Малиш (Ф-93) у ваговій категорії 56 кг, 
Тетяна Шаркова (П-93) у ваговій категорії 54 кг, Дмитро Рад-
ченко (Ф-01) у ваговій категорії 91 кг, Сергій Ступін (Ф-92) у 
ваговій категорії 81 кг. Третє місце отримав Олександр Троць-
кий (ОА-02) у ваговій категорії 91+ кг.

Òåòÿíà ÂÅÐÕÎÃËßÄ,
ñòàðøèé ëàáîðàíò êàôåäðè

ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ

ÑÏÎÐÒ

òîæèòêó ¹ 1 Þë³ÿ Õåâïà, 
ÿêà â³äøóêàëà íàéö³êàâ³ø³ 
ïèòàííÿ äëÿ êîìàíä. ² ì³ñ-
öå çàéíÿëà êîìàíäà 
«ÕÏÏ-3, 2, 1», äî ñêëàäó 
ÿêî¿ óâ³éøëè ñòóäåíòêè ²² 
êóðñó ñïåö³àëüíîñòåé «Ô³-
íàíñè» òà «Îáë³ê ³ àóäèò». 
Ï³ñëÿ óðî÷èñòîãî âðó÷åí-
íÿ ïåðåìîæöÿì ñîëîäêèõ 
ïðèç³â ³ ãðàìîò óñ³ ó÷àñíè-
êè áóëè çàïðîøåí³ äî ñî-
ëîäêîãî ñòîëó. 

À çãîäîì ó êàôå «Ñïîðò-
ëàéí» íà âèñîêîìó ð³âí³ áó-
ëî ïðîâåäåíî äðóãèé åòàï 
òóðí³ðó ç ãðè «Ùî? Äå? Êî-
ëè?», äî ÿêîãî ïðèºäíàëè-
ñÿ êîìàíäè ç ïåðøîãî, äðó-
ãîãî òà òðåòüîãî ãóðòîæèò-
ê³â. Îðãàí³çàòîðè çìàãàíü 
– ì³ñüêèé ³íòåëåêò-êëóá ï³ä 
êåð³âíèöòâîì Ãàëèíè Áîðî-
âèê çà àêòèâíî¿ ï³äòðèìêè 
ñòóäêîìó, ïðîôêîìó òà ñòó-
äåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
ãóðòîæèòê³â àêàäåì³¿. Öåé 
ìåä³à-ïðîåêò ç³áðàâ 13 êî-

ìàíä, ó÷àñíèêàì ÿêèõ áóëî 
çàïðîïîíîâàíî 30 ïèòàíü, 
ÿê³ ñêëàäàëèñÿ ç 2-õ áëîê³â. 
Êîæíå çàïèòàííÿ ñóïðî-
âîäæóâàëîñÿ â³äïîâ³äíèì 
çîáðàæåííÿì íà ïðîåêòîð³. 
Íàø³ ñòóäåíòè âäàëî çíàõî-
äèëè â³äïîâ³ä³ íà íàéâàæ-
÷³ òà «íàéçàêðó÷åí³ø³» çà-
ïèòàííÿ. Òðàäèö³éíî íàé-
ðîçóìí³øèìè âèÿâèëèñÿ 
ìàã³ñòðè-ê³áåðíåòèêè – 
ïðåäñòàâíèêè ãóðòîæèòêó 
¹ 2, òîáòî êîìàíäà «Ôðàê-
òàë» (êàï³òàí – Äåíèñ Äà-
öþê). Ïåðåìîæö³ çàñëóæå-
íî îòðèìàëè ïåðåõ³äíèé êó-
áîê. Äðóãå ³ òðåòº ì³ñöÿ 
ä³ñòàëèñÿ þðèñòàì, êîòð³ 
ñêëàëè ã³äíó êîíêóðåíö³þ 
ê³áåðíåòèêàì, àëå öüîãî âå-
÷îðà óäà÷à áóëà íå íà ¿õíüî-
ìó áîö³.

Â³äðàäíî, ùî â çàõîä³ 
àêòèâíó ó÷àñòü âçÿëè íàø³ 
ïåðøîêóðñíèêè, ÿêèì ÷åðåç 
ê³ëüêà ðîê³â íàëåæèòü ïå-
ðåéíÿòè íàéêðàù³ òðàäèö³¿ 

ïðîâåäåííÿ ³íòåëåêòóàëü-
íèõ ³ãîð â àêàäåì³¿. Ïåðå-
ìîæö³ òà ó÷àñíèêè îòðèìà-
ëè ãðàìîòè òà ñîëîäê³ ïðè-
çè. Ó ïåðåðâàõ ì³æ ãðîþ 
ïðèñóòí³ ìàëè çìîãó íàñî-
ëîäèòèñÿ ÷óäîâèìè âèñòó-
ïàìè ñï³âà÷îê-êðàñóíü: Ñâ³ò-
ëàíè Áîãîìàç, ªâãåí³¿ Ëèïêè 
òà Îëåíè Òåðåùåíêî.

Õî÷åòüñÿ ïðèâ³òàòè êî-
ìàíä-ïåðåìîæö³â, à âñ³ì ³í-
øèì ó÷àñíèêàì ïîáàæàòè 
íå ïàäàòè äóõîì ³ íàïîëå-
ãëèâî ïðàöþâàòè äëÿ äîñÿã-
íåííÿ âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â 
ó ìàéáóòíüîìó! Ïðèºìíî, 
ùî, íåçâàæàþ÷è íà íàïðó-
æåíå íàâ÷àííÿ, ñòóäåíòè 
âñå-òàêè çíàõîäÿòü ÷àñ ³ 
ìîæëèâ³ñòü äëÿ òàêî¿ 
ñâîºð³äíî¿ çàðÿäêè ðîçóìó 
òà ðîçðÿäêè íåðâîâî¿ ñèñ-
òåìè.

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92;

Ë³ë³ÿ ÏÅÒÐÈÊ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÎÀ-03

øòóâàëè ñâîºð³äíó ïðåçåíòàö³þ 
ñâî¿õ ñïåö³àëüíîñòåé. Çìàãàëèñÿ ì³æ 
ñîáîþ 5 êîìàíä: «Ìàòðèöÿ-²íòåð-
íåøíåë» (ñïåö³àëüí³ñòü «Ì³æíàðîä-
íà åêîíîì³êà»), «ÓÅ» («Ô³íàíñè»), 
«Àêòèâíèé ïàñèâ» («Îáë³ê ³ àóäèò») 
«Alt» («Åêîíîì³÷íà ê³áåðíåòèêà») ³ 
«À-õà-õà ïðîäîëæàåò!» («Áàíê³âñü-
êà ñïðàâà»).

«Äîìàøíº çàâäàííÿ», «Àìàòîðñü-
êå â³äåî» òà «Åêñïðåñ-êîíòðîëü» – ó 
òàêèõ êîíêóðñàõ äîâåëîñÿ çìàãàòèñÿ 
êîìàíäàì, âèÿâëÿþ÷è êì³òëèâ³ñòü, 
àðòèñòèçì ³ áëèñêàâè÷íèé ãîñòðèé 
ðîçóì. Íàïåâíå, áàãàòî ó÷àñíèê³â 
öüî ãî øîó íàñòóïíîãî ðàíêó, ÿê êà-
æóòü, «ïðîêèíóëèñÿ çíàìåíèòèìè»: 

íàñò³ëüêè íåïîâòîðíîþ ³ âðàæàþ÷îþ áóëà ¿õíÿ ãðà íà 
ñöåí³, à ¿õí³ æàðòè, «ðîç³áðàí³ íà öèòàòè», áåçïåðå÷íî, 
ùå äîâãî ãóëÿòèìóòü àêàäåì³ºþ…

Æóð³ ñïðàâä³ âàæêî áóëî âèçíà÷èòè íàéêðàùèõ. 
² âñå æ êîíêóðñ º êîíêóðñ. Ç ì³í³ìàëüíèì â³äðèâîì 
ìàéáóòí³ áàíê³ðè ïåðåìîãëè ê³áåðíåòèê³â ³ çàáðàëè â 
íèõ ïåðåõ³äíèé êóáîê, ÿêèé îñòàíí³ âèáîðîëè ìèíóëî-
ãî ðîêó. Óñ³ ó÷àñíèêè â íàãîðîäó îòðèìàëè ãðàìîòè òà 
ñîëîäê³ ïðèçè, à ÷èñëåíí³ ãëÿäà÷³ òà âáîë³âàëüíèêè – 
ïðèºìí³ âðàæåííÿ, ìîðå ïîçèòèâíèõ åìîö³é ³ âåëèê³ 
ñïîä³âàííÿ íà òå, ùî òàêèé çàõ³ä (³ îáîâ’ÿçêîâî ç ó÷àñòþ 
þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó!) ñòàíå â àêàäåì³¿ òðàäèö³éíèì.
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ÊÎÍÊÓÐÑÈ

ÅÊÑÊÓÐÑ²¯ Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

Ïåðøèì ñêóøòóâàòè 
«íà ñìàê» ñöåíó àêàäåì³¿ 
âèïàëà íàãîäà ãðóï³ Ï-21, 
à ñàìå ßí³ Äèá÷åíêî, ÿêà 
çàñï³âàëà ï³ñíþ «Çàæèãàé 
ñåðäöå». Ìàéáóòí³ þðèñòè 
ïîêàçàëè, ùî âîíè âì³þòü 
ùå é òàíöþâàòè. Ðîìàí-
òè÷íèì âàëüñîì çà÷àðóâà-
ëè ãëÿäà÷³â Àíòîí Ãåëó-
íåíêî òà Þë³ÿ Êîð÷àí, à 
ïîâåñåëèëè, çàïàëèëè âñ³õ 
ä³â÷àòà ãðóïè òà ¿õí³é 
ñòóäêóðàòîð Í³íà Õàð÷åí-
êî. Àëå âñå æ íàéÿñêðàâ³-
øîþ ç³ðî÷êîþ Ï-21 áóëà 
Ëåñÿ Ñëþñàð – ä³â÷èíà, 
ÿêà ï³äêîðèëà ñâî¿ì ãîëî-
ñîì íå ëèøå ßëòó, à é óñþ 
àêàäåì³âñüêó ïóáë³êó.

Ãðóïà Ô-23 âðàçèëà 
ãëÿäà÷³â ðîçìà¿òòÿì ñâî¿õ 
òàëàíò³â: íå âèïàäêîâî âî-
íà ïîñ³ëà ² ì³ñöå. Ñòàðî-
ñòà ãðóïè, Îêñàíà Õîìå-
òà, çìóñèëà õâèëþâàòèñÿ 
óñ³õ ïðèñóòí³õ ñâî¿ì ã³ì-

íàñòè÷íèì íîìåðîì, â ÿêî-
ìó âîíà âèÿâèëà ñâîþ æ³-
íî÷í³ñòü òà ïëàñòè÷í³ñòü. 
Òàêîæ õîò³ëîñü áè â³äçíà-
÷èòè ñòóäåíòêó ö³º¿ ãðóïè, 
Àííó Ðóäîìåò, ÿêà ìàº 
÷óäîâèé ãîëîñ òà çäàòí³ñòü 
çà÷àðîâóâàòè ñâîºþ ãðîþ 
íà ôîðòåï³àíî. Àíÿ çàéíÿ-
ëà ²² ì³ñöå ñåðåä âî-
êàë³ñò³â. Äî ðå÷³, öÿ ãðó-
ïà ïîêàçàëà íàéá³ëüøå õó-
äîæí³õ íîìåð³â. 

Ïðîãðàìà ãðóïè ÎÀ-22 
íàçèâàëàñü «Àíòè÷í³ ñòó-
äåíòè, àáî ßê óñå ïî÷èíà-
ëîñÿ». Ñòóäåíòè çìîãëè 
ïîêàçàòè íàì ñâî¿õ äàâ-
í³õ ïîïåðåäíèê³â, ¿õí³ 
çâè÷à¿ òà çàáîáîíè, íå 
îìèíóëè óâàãîþ é ïðàäå-
êàíàò, ÿêèé áóâ íå ìåíø 
ñóâîðèì, í³æ íàø, ñó÷à-
ñíèé. À ùå ãðóïà ÎÀ-22 
ó ñâî¿é ìàëåíüê³é ñöåíö³ 
ïðîäåìîíñòðóâàëà ãëÿäà-
÷àì íîâ³ ñïîñîáè îòðèìó-

Ñïåðøó íàì çàïðîïî-
íóâàëè â³äâ³äàòè ãîí÷àð-
íó ñòîëèöþ Óêðà¿íè – 
âñåñâ³òíüîâ³äîìå ì³ñòå÷-
êî â Ç³íüê³âñüêîìó ðàéî-
í³ – Îï³øíå. Íåçàáóòíº 
âðàæåííÿ ñïðàâèâ íà íàñ 
Íàö³îíàëüíèé ìóçåé-çà-
ïîâ³äíèê óêðà¿íñüêîãî 
ãîí÷àðñòâà, ÿêèé âîëîä³º 
íàéá³ëüøîþ â êðà¿í³ êî-

ëåêö³ºþ òâîð³â íàðîäíèõ 
ìàéñòð³â-ãîí÷àð³â ³ õó-
äîæíèê³â-êåðàì³ñò³â. Òóò 
ïðåäñòàâëåíî òâîð÷³ äî-
ñÿãíåííÿ ìèòö³â óñ³õ ³ñòî-
ðèêî-åòíîãðàô³÷íèõ ðå-
ã³îí³â Óêðà¿íè, ïðîâ³ä-
íèõ íàö³îíàëüíèõ øê³ë 
õóäîæíüî¿ êåðàì³êè. Ìè 
ïîáóâàëè ó âèñòàâêîâèõ 
çàëàõ öåíòðó ³ ïîìèëóâà-

У кожного є своя мета в житті, кожен пра-
гне займатися певним видом діяльності. 
Є люди, які, здається, просто створені для 
участі в конкурсах, що допомагають їм 
розкрити різні таланти. Ось такий тради-
ційний конкурс для обдарованих першо-
курсників «Нові імена» і був нещодавно 
проведений в академії

Уже не за горами той час, коли у свої права всту-
пить 2013 рік під покровительством Чорної Водяної 
Змії. Це чудовий привід змінити своє життя – «ски-
нути стару шкіру» і почати все з нового аркуша. 
Щоб Змія була до вас прихильною під час усьо-
го періоду свого «правління», необхідно ї ї за-
добрити, а починати краще із самої зустрічі Но-
вого року 

Якось на вихідних викладачі та співробітники акаде-
мії мали щасливу нагоду побувати на екскурсії на 
благословенній талановитій Полтавщині
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âàííÿ ãàðíèõ îö³íîê, íà-
â³òü ÿêùî íå õîäèòè íà 
ëåêö³¿ òà ñåì³íàðè. Ó çà-
ãàëüíîìó ï³äñóìêó ãðóïà 
ïîñ³ëà ²²² ì³ñöå.

Çàë çàõîïèâñÿ ïåðåãëÿ-
äîì «ì³í³-òåëåïðîãðàìè» 
«ÁÑ-22 ìàº òàëàíò!». ² âî-
íà ñïðàâä³ éîãî ìàº! Öå – 
ïàðîäèñò Ïàâëî Áîíäàðºâ, 
æîíãëåð Ìàð³àííà Ïëåâà, 
âèêîíàâèöÿ ñõ³äíèõ òàí-
ö³â Êàòåðèíà ªìöåâà…

Ãðóïà ÌÅ-21 (²² ì³ñöå 
â çàãàëüíîìó êîíêóðñ³) 
â³äòâîðèëà åêðàí³çîâàíèé 
ìþçèêë «Ñòèëÿãè». Óñ³ 
õëîïö³ òà ä³â÷àòà áóëè 
ñòèëüíèìè òà ãàðíèìè! 
Íàéÿñêðàâ³øîþ ç³ðî÷êîþ 
ö³º¿ ãðóïè ñòàëà Ìàðèíà 
Áóò, ÿêà çàâîðîæèëà óñ³õ 
ïðèñóòí³õ ñâî¿ì ÷àð³âíèì 
òà ñèëüíèì  ãîëîñîì ³ çà-
ñëóæåíî âèáîðîëà ² ì³ñöå 
ñåðåä âîêàë³ñò³â. Öå ãðó-
ïà, äå º âåëèêà êîíöåíòðà-
ö³ÿ òàëàíò³â! Óñ³ ñòóäåíòè 
ÌÅ-21 òàíöþþòü ³ ñï³âà-
þòü, íîìåðè áóëè äîáðå, 
ìàéæå ïðîôåñ³éíî ï³äãî-
òîâëåíèìè. 

Äàð’ÿ Ñàõíåíêî, ñòó-
äåíòêà ãðóïè Ï-22, íàâ³ÿ-

ëà ðîìàíòè÷íèé íàñòð³é 
ï³ñíåþ «Âîçäóøíûé ïîöå-
ëóé», çà ÿêó âîíà îòðèìà-
ëà ²²² ì³ñöå ñåðåä âî-
êàë³ñò³â. À êîëè Äàøà äó-
åòîì ç Àë³íîþ Àíäðîñ âè-
êîíóâàëà ï³ñíþ «Ìëàäøèé 
ëåéòåíàíò», òî, íàïåâíå, íå 
áóëî æîäíîãî â çàë³, õòî á 
¿ì íå ï³äñï³âóâàâ. Òàêîæ 
ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî Ï-22 
– ºäèíà ãðóïà, ÿêà ïðåä-
ñòàâèëà ó â³ðøàõ êîæíîãî 
ñâîãî ñòóäåíòà. 

Íà æàëü, çà áðàêîì 
ãàçåòíî¿ ïëîù³ ìè íå 
ìàºìî çìîãè äåòàëüíî 
îõàðàêòåðèçóâàòè âèñòó-
ïè âñ³õ ãðóï, â ÿêèõ áà-
ãàòî òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³… 
Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî öåé 
êîíêóðñ ùå ðàç ïåðåêîíàâ 
ñòóäåíò³â ó òîìó, ùî êî-
æåí ç íàñ – óí³êàëüíà 
îñîáèñò³ñòü, êîæåí òàëà-
íîâèòèé ïî-ñâîºìó. Âàð-
òî ëèøå öåé òàëàíò ó ñî-
á³ â³äêðèòè ³ äàòè éîìó 
ìîæëèâ³ñòü ðîçâèâàòèñÿ!

Ìàðèíà ÁÅÐÅÆÍÀ,
ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-21;

Í³íà ÕÀÐ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-13

ëèñÿ éîãî íåçâè÷àéíîþ òåðè-
òîð³ºþ. Ö³êàâî, ùî ìóçåé ïðî-
âîäèòü òðàäèö³éí³ ì³æíàðîä-
í³ ãîí÷àðñüê³ ôåñòèâàë³ òà íà-
ö³îíàëüí³ êîíêóðñè õóäîæíüî¿ 
êåðàì³êè. Íàéêðàù³ òâîðè, íå-
ïîâòîðí³ ãëèíÿí³ ñêóëüïòóðè  
ïðèêðàøàþòü âåëè÷åçíó òåðè-
òîð³þ çàïîâ³äíèêà. Êîæíà ðî-
áîòà ìàéñòð³â ñïîâíåíà àáî æ 
ãëèáîêîãî ô³ëîñîôñüêîãî çì³-
ñòó («Ç³íèöÿ», «Çàïàëè âî-
ãîíü», «Õòî ìè º?»), àáî æ 
³ñêðîìåòíîãî óêðà¿íñüêîãî ãó-
ìîðó («Äàìà ç ì³ñòà», «Íà ðè-
áîëîâë³», «Ñÿäåìî ï³ä ïåðåëà-
çîì, çàñï³âàºìî ðàçîì» òîùî).

À ùå ìè ìàëè óí³êàëüíó 
ìîæëèâ³ñòü ³ ñàìèì ï³ä³éòè äî 
ãîí÷àðíîãî êðóãà òà ñïðîáóâà-
òè âëàñíîðó÷ âèãîòîâèòè ñâ³é 
ïåðøèé ãëèíÿíèé âèð³á, ïåðå-
êîíàâøèñü ó ñïðàâåäëèâîñò³ 
íàðîäíî¿ ìóäðîñò³: «Íå ñâÿò³ 
ãîðøêè ë³ïëÿòü».

Äî íàøî¿ åêñêóðñ³éíî¿ ïðî-
ãðàìè óâ³éøëî òàêîæ â³äâ³äàí-
íÿ Ìåìîð³àëüíîãî ìóçåþ-ñà-
äèáè îäí³º¿ ç íàéäðåâí³øèõ 
ãîí÷àðñüêèõ ðîäèí Ïîøèâàé-
ë³â ³ Ìåìîð³àëüíîãî ìóçåþ-ñà-
äèáè ô³ëîñîôà é êîëåêö³îíå-
ðà îï³øíåíñüêî¿ êåðàì³êè Ëå-
îí³äà Ñìîðæà. ßê íàïèñàíî â 

îäíîìó ç áóêëåò³â, «...Â Îï³ø-
íîìó òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ îï³-
øóþòüñÿ âñ³, õòî ïðàãíå ãëèá-
øå ï³çíàòè ñâîþ ìèíóâøèíó é 
ïîçáó òèñÿ  ïðà ãìàòèçìó 
íèí³øíüî¿ äîáè… õòî øóêàº 
âèñîêîñò³ é ñì³ëèâî â³ä÷èíÿº 
áðàìó â ìàéáóòòÿ».

À ïîò³ì íàøà äîðîãà ïðî-
ëÿãëà ãîãîë³âñüêèìè ì³ñöÿìè. 
Ó ñëàâíîçâ³ñí³é Äèêàíüö³ ìè 
ïîáóâàëè á³ëÿ Òð³óìôàëüíî¿ 
àðêè – àðõ³òåêòóðíî¿ ïàì’ÿòêè 
÷àñ³â Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ç 
ôðàíöóçàìè 1812 ðîêó, 
â³äâ³äàëè á³ëîêàì’ÿíó Ìèêî-
ëà¿âñüêó öåðêâó âèäàòíîãî 
çîä÷îãî Ì.Î. Ëüâîâà, ñïóñòè-
ëèñÿ äî ¿¿ ï³äâàëüíîãî ïðè-
ì³ùåííÿ – äî ðîäîâîãî ñêëå-
ïó Êî÷óáå¿â, äå â ñàðêîôàãàõ 
ç ³òàë³éñüêîãî ìàðìóðó ïîõî-
âàíî ï’ÿòü êíÿç³â ³ òðè êíÿ-
ãèí³… Ñïðàâæíþ íàñîëîäó îò-
ðèìàëè â Äèêàíñüêîìó ³ñòîðè-
êî-êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿ â³ä ðîç-
ïîâ³ä³ åêñêóðñîâîäà â³ä Áîãà, 
ÿêà ïîçíàéîìèëà íàñ ç ³ñòîð³ºþ 
ð³äíîãî êðàþ òà Óêðà¿íè. 

Çàâåðøàëüíó òî÷êó íàøî¿ 
êóëüòóðíî¿ ïðîãðàìè ìè ïî-
ñòàâèëè â ìàë³é áàòüê³âùèí³ 
âåëèêîãî Ìèêîëè Âàñèëüîâè-
÷à Ãîãîëÿ, â³äâ³äàâøè ðîäîâó 

ñàäèáó ïèñüìåííèêà. Íà 
æàëü, áàòüê³âñüêèé ìàºòîê 
çãîð³â ï³ä ÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè. Ïðîòå â³í 
ìàéñòåðíî â³äáóäîâàíèé, â³ä-
íîâëåíî éîãî ³äåíòè÷í³ñòü. 
Îñîáèñò³ ðå÷³ òà ïîðòðåòè 
Ìèêîëè Ãîãîëÿ ³ éîãî ð³ä-
íèõ, ñòàðîâèíí³ ìåáë³ òà 
äîêóìåíòè äîçâîëèëè 
íàì ïîðèíóòè â àòìîñ-
ôåðó ò³º¿ äàëåêî¿, àëå 
òàëàíîâèòî¿ åïîõè, äî-
òîðêíóòèñÿ ñåðöåì äî 
âåëè÷³ ãåí³àëüíîãî 
ìàéñòðà ñëîâà.

Âàðòî äîäàòè, ùî 
ïîäîðîæ Ïîëòàâùè-
íîþ â³äáóâàëàñÿ ïî-
ãîæîãî ñóáîòíüîãî 
äíÿ. Ó ïðîìåíÿõ 
ñîíöÿ ìàëüîâíè÷³ 
îñ³íí ³ êðàºâèäè 
çäàâàëèñÿ êàçêîâè-
ìè. Òîìó â íàñ çàëè-
øèëèñÿ äóæå òåïë³ 
âðàæåííÿ â³ä ö³º¿ 
ïî¿çäêè, çà ùî ìè 
ùèðî  âä ÿ ÷ í ³ 
ïðîôñï³ëêîâî-
ìó êîì³òåòó 
àêàäåì³¿. 

ÑÂßÒÊÎÂ² ÏÎÐÀÄÈ

ßÊ ÇÓÑÒÐ²×ÀÒÈ Ð²Ê ÇÌ²¯?

 Де найкраще зустрічати рік Змії? 
 Зірки радять зустрічати рік Водяної Змії в комфортній 

домашній обстановці, у вузькому колі рідних чи близьких 
друзів. Особливим шиком вважається, якщо недалеко від 
будинку буде невеликий ставок або річка, але в міських мас-
штабах може підійти і басейн. Як не парадоксально, космічним 
елементом Змії є Вогонь, тому камін у будинку може стати теж 
непоганою прикрасою новорічного банкету.

Як прикрасити будинок?
Найвидніше місце на новорічній ялинці відведіть для 

фігурки змії, саме святкове дерево прикрасьте сріблястою 
мішурою і блискучими кулями. Також по гілках хвойної 
красуні можна розкидати електричні гірлянди, які змійкою 
будуть спускатися від вершини до основи. Карнизи можна 
прикрасити кольоровим дощиком, який, мов зміїна шкіра, 
буде переливатися різними кольорами від вуличного і 
кімнатного освітлення.

Святкове меню 
 Змій-вегетаріанців у природі не існує, тому краще, щоб на 

столі переважали м’ясні страви, хоча для салатів теж знайдеть-
ся місце (який же Новий рік без улюблених олів’є чи крабово-
го салату?). Коронною стравою новорічного столу може стати 
кролик – його можна тушкувати на сковороді, запікати в ду-
ховці, смажити на грилі, а різноманітність соусів дозволить 
зробити вашу страву абсолютно унікальною.

 Святкові делікатеси можна прикрасити зеленню (щоб 
Змії було де сховатися) і розрізаними відвареними яйцями, 
які також можуть слугувати хорошою закускою. Водяні змії 
полюбляють рибу, так що тут ваш вибір теж не обмежений. 

 Головне – пам’ятайте, що змія вибирає здобич залежно 
від власного розміру, щоб не піддавати себе стресу при 
ковтанні їжі. Скористайтеся цим мудрим прикладом луска-
тої пані та не переїдайте під час свят – не виснажуйте свій 
організм надлишками смакоти.

Що подарувати? 
Вступаючи в новий 2013 рік, подбайте про те, щоб у ваших 

близьких був талісман, який оберігатиме їх упродовж усього 
поточного року. Тож подаруйте їм статуетку Змії. Ця приємна 
дрібниця стане красивою деталлю будь-якого інтер’єру. 

 У чому зустрічати рік Змії?
 У святковому одязі повинні переважати сріблясті, зелені, 

темно-сині кольори та їхні відтінки. Віддайте перевагу об-
тягуючій сукні з гладенької блискучої тканини, яка буде 
нагадувати за текстурою шкіру змії. Для чоловіків добре 
підійдуть візерункові сорочки або краватки. Мінімаліст 
може обмежитися маленькою брошкою у вигляді змії, 
прикріпленою на грудях.

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ
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