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2 З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Упродовж усього листопада й більшої
половини грудня студенти СумДУ «дарували
щастя дітям» у рамках великої благодійної акції.
Виручені кошти пішли у школи-інтернати
с. Грунь (Охтирський р-н), міст Білопілля та
Конотопа, умови в яких просто жахливі. Дітям
буквально немає в чому вийти на вулицю, а про
стан меблів та іграшок годі й казати. Не оминули
волонтери СумДУ й нашого міського Будинку
малюка: дарували санчата, іграшки та солодощі,
як завжди влаштовували концерти й веселі
конкурси.

Напередодні завершення акції в актовій залі
університету відбувся ще один благочинний
концерт – до свята Миколая. На додаток гурток
«Даринка» й профспілківці організували
солодкий ярмарок, а отримані від заходу гроші
пішли на допомогу студентам-інвалідам та
реабілітацію нашого студента-сироти, який
потрапив у тяжку аварію.

Волонтерський загін виконує титанічну
роботу задля полегшення участі дітей-сиріт,
інвалідів, ветеранів. І це має результати. На
цьогорічному конкурсі молодіжних волон-
терських проектів, який влаштовувала
всесвітня організація «Служіння заради ми-
ру» перше місце отримала наша молодь! До
Києва приїздили гості-учасники з Нідер-
ландів, Голландії, Китаю; нагороджували пе-
реможців. Відтак дві студентки стали юними
послами миру 2-ої категорії, а керівнику руху
Наталії Гордієнко вручили диплом вищої ка-
тегорії.

У жовтні відбувся ще один конкурс (від
Сумської міської ради), де участь брали всі
навчальні заклади, в яких діють волонтерські
рухи. Хто переміг – здогадатися нескладно. 

P.S. Велику подяку волонтери висловлюють
всім студентам і викладачам, які їм допо-
магають, а також запрошують бажаючих зро-
бити світ кращим. Хто хоче допомогти знедо-
леним дітям: будь-яка гуманітарна допомога
приймається в Г202. ПРИЄДНУЙТЕСЬ!

Анастасія КОТЛЯР,
група ЖТ–71.

НА ФОТО: миттєвості благодійної акції.

Подаруємо щастя дітям

– Тут завжди можна знайти ос-
танні новини та багато доступних
для читання й «скачування» ма-
теріалів, які будуть корисними і для
студентів, і для викладачів. Зокре-
ма, для дистанційного навчання:

1) матеріали дистанційних кур-
сів http://dl.sumdu.edu.ua/ docs/
(лекції з економіки пiдприємcтва,
інформатики, менеджменту орга-
нізацій, фінансів та інженерної ме-
ханіки), вони доступні через Інтер-
нет, а також у локальних мережах
міста Суми;

2) система для тренування
абітурієнтів http://dl.sumdu.edu.
ua/ flash/frame.html;

3) приклади віртуальних трена-
жерів http://dl.sumdu.edu.ua/
demo/.

Лабораторія дистанційного на-
вчання – учасник проекту TEMPUS
/Tacis SM_SCM-T017B06-2006
«Практикум із вдосконалення ук-
раїнської системи eLearning». У
рамках проекту ЄС «Розбудова гро-
мадянського суспiльства» розроб-
лені курси «Управління орга-
нізаційним розвитком неприбутко-
вих організацій» та «Управління
людськими ресурсами неприбутко-
вих організацій».

Серед доступних матеріалів
бібліотеки СумДУ (http://library.
sumdu.edu.ua) та дистанційних
курсів є чимало таких, що допомо-
жуть у вивченні інформаційних тех-
нологій, наприклад:

http://dl.sumdu.edu.ua/docs/
doc/textbooks/1845/frames.html
(Програмне забезпечення ПЕОМ);

http://dl.sumdu.edu.ua/docs/
doc/textbooks/1847/frames.html
(Програмування);

http://dl.sumdu.edu.ua/docs/
doc/textbooks/1865/frames.html
(Комп’ютерні мережі);

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/20
04/m789.pdf (Методичні вказівки
Access та багато інших).

Ресурси бібліотеки (http://
lib.sumdu.edu.ua/page_lib.php) –
це повний перелік методичних ма-
теріалів у електронному вигляді, які
доступні з Інтернету, перелік якого
постійно поповнюється.

Також у відкритому доступі є усі
статті наукового журналу «Вісник
СумДУ» (http://visnyk.sumdu.
edu.ua).

Для користувачів локальної ме-
режі СумДУ корисним буде й сайт
технічної підтримки (http://ssu5.
localnet), де вони можуть вести по-
шук по внутрішніх серверах, отри-
мати оновлення антивірусної про-
грами, переглянути презентації з
семінарів, скористатися електрон-
ним телефонним довідником тощо.

– Андрію Григоровичу, свого
часу «Резонанс» інформував
читачів про початок співпраці
СумДУ з корпорацією Microsoft.
На якому етапі вона сьогодні?

– З літа 2007 року при Центрі
комп’ютерних технологій діє ре-
сурсний центр Microsoft, метою
створення якого є впровадження
нового програмного забезпечення у
навчальний процес, наукові дослід-
ження та організаційну роботу Сум-
ДУ, а також проведення спільних
інформаційних заходів з цією корпо-
рацією як провідним розробником
програмного забезпечення. Зокре-
ма, вже підписано меморандум про
взаєморозуміння, представниками
Microsoft проведені навчальні
семінари, розроблено програму ле-
галізації програмного забезпечен-
ня.

СумДУ – перший університет в
Україні, який підписав договір із
Campus Agreement – підписку на
отримання операційних систем,
офісних програм, серверних ліцен-
зій для адміністративних комп’ю-
терів та навчального процесу на
умовах передплати та одержання
усіх нових версій ПЗ, отримано до-

ступ до MSDN AA – операційних
систем, засобів розроблення, на-
вчальні та інформаційних ма-
теріалів для навчального процесу.

Крім того, отримано матеріали
для надання консультативної
підтримки навчальним закладам об-
ласті, студентам та співробітникам
СумДУ, профінансовано участь на-
ших представників у міжнародних
та всеукраїнських конференціях та
форумах Microsoft (конференція в
Ялті Microsoft Academic Days та
міжнародний форум TechEd 2007 у
Барселоні).

Також підписано договір про
впровадження системи Live@Edu,
на черзі підписання договору щодо
створення IT-академії Microsoft.

– Означте, будь ласка, ос-
новні напрямки роботи ресурс-
ного центру Microsoft у 2008
році?

Взагалі, таких три. Перший –
створення обчислювального клас-
теру Computer Cluster Server (уже
маємо 10 ліцензій та необхідну
техніку). Планується навчання для
фахівців, які будуть виконувати об-
числення. Можливе застосування
кластеру – виконання обчислювань
для наукових досліджень та на за-
мовлення потужних підприємств
Сумської області.

Другий – впровадження систе-
ми Live@Edu, тобто створення інно-
ваційної поштової системи, яка до-
поможе налагодити інтерактивну
взаємодію між студентами, викла-
дачами, співробітниками, сприяти-
ме створенню інформаційного поля
взаємоінтегрованих засобів: пошта,
чат, відеоконференції, мобільні при-
строї, обмін файлами, календарі,
підтримка власної сторінки, сумісна
робота з файлами.

Третій – використання інфор-
маційних технологій у вивченні еко-
номічних дисциплін, застосування
новітніх засобів автоматизації еко-
номічних та бізнес процесів –
Microsoft Dynamics NAV, AX, CRM.

n ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

ØÓÊÀÉÒÅ
² ÇÍÀÉÄÅÒÅ!

НОВИННИМ
РЯДКОМ

У СумДУ побував професор-
політолог коледжу соціальних та
прикладних гуманітарних наук
університету Гуельф (Канада)
Фред Еїдлін. Мета візиту поваж-
ного іноземця – налагодження
зв’язків між двома університе-
тами, проведення політичних
досліджень складних ситуацій в
Україні та Росії, порівняння те-
перішнього стану цих країн зі
станом до розпаду Радянського
Союзу. Професора ознайомили
зі структурою нашого універси-
тету, його специфікою, напрям-
ками розвитку. У свою чергу він
розповів про свій університет.

Гостя приймали та супроводжу-
вали проректори СумДУ з науко-
во-педагогічної роботи Н. Д. Сві-
тайло та І. В. Єременко, декан
гуманітарного факультету Л. П. Ва-
ленкевич.
*
22 грудня на базі Путивльського
педагогічного коледжу ім. С. В.
Руднєва відбувся ІІ (обласний)
етап VІІІ Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра
Яцика, в якому брали участь і
студенти СумДУ. Конкурс був
поділений на п’ять рівнів склад-
ності, серед яких наші студенти
займали найскладніші (!): чет-
вертий і п’ятий. Четвертий рі-
вень виконували: Микула Юля –
І місце (ЖТ–72), Гайдіна Юлія –
VІІІ місце (ЖТ–41), Меднікова
Наталія – ХІ місце (ЖТ–51), Кот-
ляр Анастасія – ХІІ місце (ЖТ–
71), п’ятий рівень: Киба Вікторія
– ІV місце (ЖТ–41), Сапун Дари-
на – VІІІ місце (ЖТ–51), Ісіпчук
Наталія – ХІ місце (ЖТ–41), То-
щев Михайло – ХІІ місце
(ЖТ–62). 
Що ж, студенти СумДУ показали
гарні результати на олімпіаді,
залишається тільки побажати
успіхів у навчанні та нових до-
сягнень у конкурсах.

Результати проведено-
го восени опитування
університетівців (див.
«Резонанс» № 15-17)
засвідчили, що можли-
вості комп’ютерної ме-
режі СумДУ використо-
вуються поки що не по-
вністю. Наприклад, ко-
жен десятий студент
використовує елект-
ронні версії навчально-
методичної літератури.
Серед причин, що зава-
жають більш ефектив-
ному використанню су-
часних інформаційних
технологій, респонден-
ти називали й недо-
статню обізнаність. Ре-
дакція звернулася до
начальника Центру ко-
мп’ютерних технологій
СумДУ А. Г. Півня з про-
ханням провести неве-
личку екскурсію по офі-
ційному веб-сайту уні-
верситету (http://sumdu.
edu.ua).

n БЛАГОДІЙНІСТЬ

Бліц-опитування, проведене ко-
респондентами «Резонансу», скла-
далося з одного-єдиного запитання:
що б Ви взяли з собою в новий, 2008
рік, а що б залишили в старому,
2007-му? Відповіді – на різних
сторінках газети. 

В. О. Боровик, голова проф-
спілки викладачів та співробітників
СумДУ: 

– Залишила б минулому року
все його свинство. Краще вже ми-
шача, чи щуряча, метушня, яку прий-
дешній рік обіцяє своєю східною оз-
накою.

О. Б. Руденко, начальник на-
вчального відділу:

– Якби моя воля, то взяв би яко-
мога менше різного роду складних
проблем та клопотів, а не взяв, при-
родно, усі ті, які вдалося б залиши-
ти. Утім боюсь, що вони й без мого
дозволу підуть слідом.

О. Є. Крупіна, начальник від-
ділу кадрів:

– Узяла б передусім такі людські
стосунки, як взаєморозуміння та
взаємодопомога, а залишила суто
тваринні, коли людина на людину ди-
виться вовком або веде себе по-
свинськи, мавпує, з’їдає іншого від
заздрощів… Люди повинні бути
людьми навіть у рік Пацюка!

ÁË²Ö-
ÎÏÈÒÓÂÀÍÍß

Вимоги до матеріалу, який подається для публікації
в газеті СумДУ «Резонанс» 

1. Матеріал повинен бути присвячений актуальним подіям університетського
життя (як професорсько-викладацького складу, так і студентства) або
стосуватися молодіжної проблематики, темам, які хвилюють сьогодні
студентство. 

2. Етично матеріал мусить бути в межах моральних норм, тобто не містити
нецензурної лексики. 

3. Бажане й дотримування мовної норми, супроводження його фотографіями
або ілюстраціями. 

4. Здати матеріал можна в к. 1107 або 1111 Г-корпусу. Телефон для довідок
8 050 8044629.
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– Життя, як відомо, полюб-
ляє несподіванки. Чим, Ана-
толію Васильовичу, здивував
минулий рік, чим засмутив і по-
радував особисто Вас як ректо-
ра?

– Скориставшись нагодою, хочу
поздоровити всіх викладачів, на-
уковців, співробітників, студентів
нашого університету з Новим ро-
ком. Поздоровити з тим, що ми
успішно пройшли рік, який минає,
що було в ньому значно більше пе-
ремог та здобутків, аніж невдач. Ми
знову суттєво просунулися на шля-
ху розвитку нашої науки. Якщо
2006 рік завершили з обсягом на-
укових робіт близько 1 мільйона
300 гривень, то на 2007-й рік запла-
нували вже 2 мільйони, й завдання
виконали! Хіба це не перемога? Уп-
родовж року ми створили дві спільні
наукові установи з Академією наук
України, відкрили кілька спільних
центрів з такими відомими фірмами,
як Microsoft, Cisco, 1C, NetCreaker,
Delcam. Остання, до речі, передала
нам програмне забезпечення на су-
му 1 мільйон 200 тисяч американсь-
ких доларів. Хіба це не здобуток,
вартий подиву? Адже так просто,
без належних комунікативних зу-
силь з нашого боку, навряд чи отри-
мали б і десять доларів. 

Знову порадували наші студен-
ти успіхами в навчанні, науці та
спорті. Третє місце серед усіх ви-
щих навчальних закладів України за
підсумками і студентських олімпіад,
і конкурсів студентських наукових
робіт – хіба це не чимале досягнен-
ня? Тим більше, що в трійці кращих
ми перебуваємо вже багато років
поспіль. Вагомі перемоги отримали
й наші спортсмени в змаганнях об-
ласного, європейського та світового
рівнів. Неабияким здобутком вва-
жаю й отримання міжнародного
сертифіката за спеціальностями фа-
культету економіки й менеджменту,
що гарантує міжнародне визнання
диплома СумДУ з цих фахів.

У році, що стає вже історією,
нам удалося вибудувати універси-
тетську фінансову систему таким
чином, що ми значно перебільшили
плани і з комп’ютеризації, і з прид-
бання літератури, й із ремонтних
робіт. Чималою подією стало віднов-

лення – після 14-річної перерви! –
будівництва науково-виробничого
корпусу, на якому за друге півріччя
освоєно вже 2 мільйони 700 тисяч
гривень... Перелік тих позицій, що
викликають позитивні емоції, мож-
на продовжувати й продовжувати.
Як ректор і як член нашого колекти-
ву дуже вдячний усім своїм колегам
та студентському активу за напру-
жену творчу працю. 

Чи засмутив чимось рік, що ми-
нає? Зазначу, що суттєвих невдач
для СумДУ не було, а це також
спільний здобуток. Не все, безу-
мовно, вдалося. Зокрема, не вдало-
ся запобігти розформуванню
Військового інституту артилерії.
Не вирішені поки що й деякі про-
блеми щодо організації та якості
навчання. Постійно їх обгово-
рюємо, шукаємо – у тому числі й за
участю студентського загалу –
шляхів їх вирішення. Хотілося б та-
кож, аби жоден студент не зали-
шився за межами спортивних
секцій, гуртків художньої са-
модіяльності, інших форм позанав-
чальної роботи. Необхідно забезпе-
чити більшу динаміку зростання
кадрового потенціалу університе-
ту. І таких тез «хотілося б» ще чи-
мало. Життя не дає заспокоїтися,
зупинитися на вже досягнутому.
Тож серед наших планів на 2008
рік багато чого передбачено для
вирішення певних проблем, ре-
алізації як згаданих, так і не згада-
них «хотілося б».

– Ваше ставлення до можли-
вих змін у системі прийому до

«вишів»? І взагалі, чого очіку-
єте від року прийдешнього? 

– Ставлення моє у даному ви-
падку – «філософське». З одного бо-
ку, я поділяю позицію щодо перехо-
ду на прийом за результатами неза-
лежного тестування. А з іншого –
якщо рішення залежало б від мене,
то робив би це більш поступово, роз-
бив би на кілька етапів за роками (2-
3), аби уникнути певних ризиків. На
мій погляд, суспільство ще не гото-
ве до різкого переходу на таку сис-
тему. За межами студентства ви-
щих навчальних закладів може за-
лишитися багато молодих людей,
яких, на жаль, не очікують і на ви-
робництві, і в інших сферах соціуму.
У суспільстві, на додаток до вже
існуючих, виникне ще одна складна
соціальна проблема. Скоріше за все,
зменшиться обсяг студентів на за-
очній формі навчання, адже біль-
шість тих, хто навчався в минулі ро-
ки, навряд чи підуть на процедуру
тестування. До того ж відбувається
різке зниження кількості випуск-
ників ЗОШ, внаслідок несприятли-
вої демографічної ситуації. Усе це
неминуче призведе до зниження об-
сягів навчальної роботи, негативно
позначиться на збалансованості
штатів у вишах, їх матеріальному
забезпеченні. А ще ж передба-
чається й постійне, протягом року,
зростання зарплати, стипендій...
Навряд чи усе це можна компенсу-
вати повною мірою за рахунок
госпдоговірної діяльності. Не дивно,
що в мене як ректора виникає три-
вога щодо рівня фінансування в

2008 році. Але я оптиміст. Вірю, що
ті заходи, які впроваджуємо і з на-
укових досліджень, і зі збільшення
іноземних студентів, і щодо діяль-
ності системи перепідготовки та
підвищення кваліфікації, є запору-
кою того, що подолаємо або певною
мірою дещо компенсуємо очікувані
складнощі. Додає впевненості й те,
що в ситуаціях форс-мажору ми
звикли не безпорадно бідкатися, а
шукати й знаходити шляхи вирішен-
ня тих непростих проблем, на які до-
сить щедрий теперішній час. Тому
запевняю колектив, що ректорат і в
новому році орієнтується тільки на
позитивну динаміку розвитку
університету. 

– Останнім часом і в пресі, і в
місцевій громаді з’явилося чи-
мало чуток щодо наслідків роз-
формування Військового інсти-
туту артилерії. Проясніть, будь
ласка, ситуацію...

– Ситуація така, яка вона є.
Справді, сумській громаді взагалі й
керівництву СумДУ не вдалося, як
це не прикро, переконати вищу вла-
ду зберегти цей інститут на Сум-
щині. Безумовно, його розформу-
вання має об’єктивні причини,
пов’язані з реформуванням Зброй-
них Сил України, суттєвим змен-
шенням їх кількісного складу тощо.
У той самий час певним здобутком є
те, що наш університет – один із
небагатьох в Україні, в структурі
якого функціонує кафедра військо-
вої підготовки, створена в 2007 році.
До речі, вона має висококваліфіко-
ваних викладачів і співробітників,

працює якісно, забезпечує підготов-
ку офіцерів запасу як з числа сту-
дентів СумДУ, так й інших вищих
навчальних закладів області. Також
удалося вирішити питання про ство-
рення на базі розформованого інсти-
туту наукового центру бойового за-
стосування ракетних військ та арти-
лерії як структурного підрозділу
СумДУ з підпорядкуванням голо-
внокомандувачу Сухопутних військ
України й ректору університету.
Поява такого центру – дуже пози-
тивне явище, бо є додатковим сти-
мулом розвитку діяльності як уче-
них, які працюють у науковому
центрі, так і тих, які працюють на
цивільних кафедрах. Упевнений, що
тепер зможемо істотно розширити
тематику, напрями, обсяги нашої
наукової діяльності у військово-
технічній сфері. 

– До речі, а яка доля кулеме-
та, що подарований нашому
університету паном Луценком?
У кого він тепер «на озброєнні»?

– Кулемет – в університеті,
нікуди не дівся, зберігається на
складі. Але це тимчасово, адже ве-
деться робота зі створення на 3 по-
версі бібліотечного корпусу музею
наукових здобутків СумДУ, де пе-
редбачається й експозиція крає-
значого характеру зі зразками зброї
минулих часів. Знайдеться місце
там і згаданому кулемету «Мак-
сим». Зброя цього типу має леген-
дарну історію глибиною в десятки й
десятки років. Тож майбутніх
відвідувачів музею кулемет заціка-
вить не тільки історією своєї появи в
нашому університеті, хоча й вона,
безперечно, цікава. 

– Анатолію Васильовичу,
яке Ваше, особисте, новорічне
побажання університетівцям?

– Крім традиційних побажань –
щастя, здоров’я, особистих і твор-
чих успіхів, усіляких інших га-
раздів, бажаю усій нашій універси-
тетській родині не тільки зберегти, а
й примножити вже існуючу в нашо-
му колективі злагодженість, налаш-
тованості на плідну роботу, на
вирішення різного роду завдань за-
ради успіхів нашого університету
зокрема й України взагалі. Щоб ко-
жен співробітник університету був
відданий своїй справі, яка прояв-
ляється не на словах, що іноді має
місце, а в конкретних справах, діло-
вих перспективах, наукових досяг-
неннях. Кажу це не заради патети-
ки. Яким би тотемним символом не
позначався той чи інший рік – голо-
вне, щоб ми всі пам’ятали про свою
приналежність до роду людського,
до тих його представників, викла-
дачів та науковців, справа яких – не
тільки передавати через студентст-
во досвід людства з минулого в май-
бутнє, а й примножувати його. 

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

В. Д. Карпуша, перший проректор СумДУ:
– Складне питання й одразу відповісти не

можу. Мабуть, перш за все хотілося б узяти
динаміку розвитку нашого університету, щоб
кінець наступного року був таким же за абсо-
лютно всіма напрямками з урахуванням мож-
ливих змін на краще, яким є кінець 2007-го. А
не взяв би всі ті негативні емоції, які трапляли-
ся в минулому. 

В. О. Любчак, проректор СумДУ:
– По-перше, узяв би успіхи нашого універ-

ситету: ми всі гарно попрацювали й маємо певні
досягнення. По-друге, увесь наш колектив, де
панує взаємна повага. По-третє, ту добру атмо-
сферу, що стала вже звичною, ту енергетику,
що існує передусім завдяки молоді і насичує
всіх бажанням творчо працювати. Не хотів би у

новому році всіляких труднощів, хоча без них
неможливо, прикрі випадки, негаразди тощо.
Не все, на жаль, від нас залежить, але головне,
щоб ми взяли з собою оптимізм, бадьорість,
бажання рухатися вперед і робити щось нове,
корисне для всіх і кожного. 

Н. Д. Свійтало, проректор з науково-пе-
дагогічної роботи:

– Варто завжди тільки вперед дивитися.
Озирнутися один раз, зробити аналіз помилок
минулого, і знову вперед, тільки вперед! Якщо
часто озиратися, то неодмінно будеш спотика-
тися. Людині ж, яка звикла постійно сумніва-
тися у своїх кроках, не варто взагалі починати
щось серйозне. 

А. М. Чорноус, проректор з наукової ро-
боти:

– Узяв би темпи позитивної динаміки на-
укової роботи, успіхи наших студентів у кон-
курсах наукових робіт різних рівнів, удачу в
госпдоговірній діяльності. А не взяв би па-

сивність деяких кафедр, яка, на жаль, спос-
терігалась у минулому році. 

О. І. Карпіщенко, декан економічного фа-
культету:

– Ні в якому разі не взяв би необов’яз-
ковість деяких колег, та й взагалі оточуючих.
А взяв би тільки тих, хто здатен дотримувати
свого слова.

Г. С. Воробйов, декан фізико-математич-
ного факультету:

– Нічого не взяв би, особисто для мене
старий рік не дуже вдалий. А беру з собою
надію на те, що в майбутньому доля буде
більш прихильна. 

С. М. Верещака, декан механіко-метама-
тичного факультету:

– Тільки досягнення колег та наших сту-
дентів, а все, що заважає нам рухатися впе-
ред, нехай залишається в минулому й ніколи
не повторюється в майбутньому. 

Л. П. Валенкевич, декан гуманітарного
факультету:

– Вірю, що разом зі мною в новому році
працюватиме весь викладацький склад нашого
факультету. Без будь-яких винятків. І, звісно, ж
наше гуманітарне студентство з його ентузіаз-
мом, постійною налаштованістю на творчість,
вигадку, бажання бути в усьому першими. Тоді
й будь-які проблеми, які не вдасться залишити
в минулому, обов’язково вирішимо.

ÁË²Ö-ÎÏÈÒÓÂÀÍÍß

інтерв’ю
з ректором СумДУ
А. В. Васильєвим
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4 З НОВИМ ЩАСТЯМ!

Бажання у вогні
Мій найулюбленіший, особисто

перевірений спосіб, який пере-
дається із покоління в покоління, з
вуст у вуста. Необхідно приготувати
невеличкий шматочок паперу, і
тільки-но годинник починає святко-
во бити північ, треба швидко напи-
сати своє бажання на папері, підпа-
лити, попіл вкинути у келих з шам-
панським і до останнього удару го-
динника випити його. Та деякі леда-
що не вдаються до таких хитрощів-
мудрощів і просто-на просто загаду-
ють бажання про себе й випивають
келих із бульбашками. Навряд чи
доля їх почує.

Монетка на вдачу
Якщо бажаєте мати фінансове

благополуччя та кар’єрне зростан-
ня, то Новий рік треба зустрічати з
бокалом шампанського в одній руці
й затисненою монеткою – в іншій.
Говорять, що весь наступний рік не
буде ніяких проблем із грішми й ро-
ботою. Перевірте!

Новий рік –
нове вбрання
Колір особливого значення не

має, головне, щоб одяг був новень-
ким і приносив тобі задоволення.
Позбудься старих речей – разом із
ними зникнуть і ті переживання,
відчаї та смуток, які приніс тобі ми-
нулий рік. У такий же спосіб можеш
оновити й своє помешкання, надав-
ши йому нового вигляду різними ди-
зайнерськими причандаллями чи
звичайною перестановкою. Треба,
щоб усе було по-новому… 

Твоя удача
в Його руках
Нехай перший, хто тебе поздоро-

вить з Новим роком, який тільки-но
настав, буде чоловік. Якщо так ста-
неться, вважай, крок до твоєї удачі в
Новому році зроблено. Не забудь та-
кож погладити «вісника удачі» по го-
лові. Отож запрошуй побільше дру-
зів-хлопців та принадься сісти по-
ближче до одного з таких…

Виноградна дюжина
Загадуючи найзаповітніше ба-

жання (щоб наступний рік був щед-
рим на успіх та удачу в усьому: чи то
в коханні, чи то в бізнесі, чи то в на-
вчанні, чи в покупці виграшного ло-
терейного білета тощо), обов’язково
прикупи винограду до столу. Із кож-
ним ударом курантів треба з’їдати
по одній виноградинці за раз – 12

виноградинок відповідають 12-ти
місяцям. І ось коли настане черга ос-
танньої ягоди, загадай одну – найза-
повітнішу – мрію.

«Апчхии!..»
«Будьте здорові!»
Якщо у новорічну ніч хтось із

твоїх гостей чхає, то запам’ятай: це
означає, що весь наступний рік буде
щасливим. Тож, аби таких «чихів»
було побільше, варто запастися дух-
мяним перцем. Кумедно, зате варі-
ант, а раптом і справді подіє…

Останній келих
Треба випити перший свій бокал

у році, що минає, останнім з-поміж
усіх присутніх за новорічним сто-
лом, поки годинник відіб’є «12». Ка-
жуть, що тому, хто останній спорож-
нив свій келих, Новий рік принесе
удачу.

«Вітер» у кишенях
Не знаю, наскільки це тверджен-

ня достовірне, але говорять, що у то-
го, хто в Новий рік матиме «вітер» у

кишенях замість хоча б якоїсь гро-
шової купюри, терпітиме нестатки
упродовж усього року. Тому по-
кладіть грошенят у кишеню і гайда
зустрічати свято!

Отакий наш український, дещо
модернізований, фольклор. Особис-
то я вірю у всілякі прикмети, намага-
юся їх використовувати у своєму
житті, особливо під час свят. Якщо й
вам до вподоби подібні ритуали, то
варто спробувати й не втрачати зай-

вий шанс отримати усмішку долі в
Новому році. До того ж ви не-
одмінно зацікавите своїх гостей та
піднімете настрій своїм друзям. Ос-
новною ж складовою таких ось об-
рядів є ваша віра. Треба щиро вірити
в себе й у те, що твої бажання та мрії
обов’язково збудуться... 

Людмила РОВЕНСЬКА,
група ЖТ–62.

Малюнок Ірини ІВАЩЕНКО.

Íåõàé ìð³¿ çáóâàþòüñÿ
é ó òâîºìó äîì³
Від старого року залишилося 30
хвилин, передчуття Нового – «за-
шкалюють», ти бігаєш між кухнею і
кімнатою, доводиш усе до ладу, а
безтурботні гості вихваляють сала-
тики, зроблені тобою за новим су-
пер-рецептом і, витираючи сльози,
готуються прослухати новорічне
звертання президента… Саме тут

спинись на мить! Адже зараз у тебе
є можливість зробити так, щоб на-
справді бажання твоє здійснилося.
Головне – правильно загадати. Ось
декілька ефективних, подекуди ку-
медних новорічних прикмет, якщо
дотриматися правильної техніки ви-
конання яких, усі мрії неодмінно
збудуться …

2008 – рік Земляної Криси. Щоб
удався він гарним, не приніс у торбі
замість подарунків яких-небудь не-
приємних несподіванок, зустріти його
треба належним чином. У багатьох
людей ця маленька тваринка викликає
страх, у деяких фільмах її значно
збільшують, іноді до розмірів свині
або корови, аби стала символом жа-
ху. А ось у східних країнах вона є сим-
волом багатства. Наприклад, в Індії
миша асоціюється з тією, яка возить
Ганеші – бога знань та мудрості. У
Японії вона є амулетом щастя, а в Ки-
таї – героєм, бо врятувала народ від
голодомору, принісши рис. 

Наступний рік, за східною муд-
рістю, вважається роком багатства,
кар’єрного зростання, щастя в ко-
ханні, сім’ї. Звичайно, щоб саме таким
він і став, не потрібно зустрічати його
під землею, подавати на стіл пшоно,
зерно та інші ласощі для гризунів, але
хоча б трішки потішити нашу Мишку
(щури також мишачої породи, тобто
гризунів) необхідно. Оскільки тварин-
ка дуже працелюбна й не боїться
брудної роботи, навряд чи кому
вдасться лінуватися, бо чекає на нас
повний вулик турбот. Але такі зусилля
виправдаються здійсненою метою.
Рік Пацюка вважається роком «влас-
ного я», коли кожна людина може
проявити індивідуальність, досягти
бажаних цілей, зрости в очах інших.

Мишачий народ – дуже скромний,
тендітний, тому й одяг, у якому слід
зустрічати Новий рік, не повинен бути
розцяцькованим. Краще підбирати
вбрання класичних – сірих, білих,
жовтих, срібних, коричневих – тонів.
Але не варто занадто впадати в «сіру
ностальгію», до одягу можна підібра-
ти прикраси з каменю, дерева, мета-
лу. Пацюки люблять смакувати їжею,
тому на столі повинні стояти
оригінальні страви, бажано з дода-
ванням сиру, горіхів, рису, фруктів,

овочів. І, звісно, щоб рік наступний не
засмучував, зустрічати його краще за
все в теплій, веселій компанії, прояв-
ляючи ентузіазм і підтримуючи гарний
настрій. Головне, не затівати мишачої
метушні, не влаштовувати життя ниж-
че плінтуса й пам’ятати, що безкош-
товний сир буває тільки в мишоловці.

Ангеліна МЕЛЕШКО,
група ЖТ-71.

Малюнок Тетяни МЕДВІДЬ,
група ЖТ–71.
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Віктор, 5-й курс, інженерний факультет:
– Узяв би, мабуть, усе найкраще – друзів, гарні

спогади, приємні дрібнички. Хотів би позбутися хвороб
і шкідливих звичок.

Віка, 1-й курс, фізико-технічний факультет:
– Для мене зараз головне – навчання, тому зали-

шила б усі оцінки нижче «четвірки», а взяла б усе те
найкраще, що сталося зі мною за старий рік.

Богдан Матвієнко, група І-72:
– У новий рік я взяв би з собою легкий міх здоров’я,

а лишив би за новим порогом важкий міх проблем.

Андрій Бахметенко, група М-73:
– Нехай ідуть геть у минуле негаразди, хвороби, а

поряд залишаються в наступному році фарт, успіх,
везіння. 

Сергій Сардо, група ФТ-72:
– Залюбки подарував би старому року все, крім

друзів. Без них, як-то кажуть, і світ немилий, а новий рік
– тим паче.

Антон Яковенко, група І-73:
– Забрав би друзів. І подруг! А в старому році нехай

навіки залишається моя «улюблениця» – нарисна гео-
метрія.

О. Г. Ткаченко, завідувач кафедри журналістики та
філології:

– Передусім забрала б усіх гарних студентів, а в
старому залишила б усілякі негаразди.

Т. О. Козинцева, доцент:
– Узяла б інтерес до життя, а все інше не варте май-

бутнього.

А. Н. Кобяков, доцент, викладач кафедри філо-
софії:

– Головне, щоб у новому році не було гірше, ніж у
старому. А брати з собою точно не став би втрату
близьких.

Андрій Савочка, студентський ректор:
– В Новый год взял бы дружбу, а зло и обиды пусть

остаются в старом.

Руслан Мугутдінов, студент:
– Взял бы в Новый год любовь, счастье и благопо-

лучие, а в старом – оставил бы матанализ и дифуравне-
ния.

Сергій Малюга, колишній студент гуманітарного
факультету:

– Забрал бы в Новый год практически все, кроме
отчисления из универа.

Антон Ромась, студент:
– Забрав би з собою усі свої досягнення, кар’єру,

свою команду, краватку та кілька новеньких сорочок, а
в цьому році залишив би усі труднощі.

Олександр Талан:
– У Новий рік забираю з собою кохану дівчину, а в

старому – залишив би жадність та роздратованість.

Катерина Кальченко:
– Чтобы в Новом году были прежние друзья и не из-

менялись оценки, в старом году оставила бы сессию и
невзгоды.

Ельджак Хузейфа, І-66, Судан:
– Узяв би своїх друзів, не взяв би помилки, пропус-

ки занять і кинув би палити.

Альшех Біляль, І-76, Сірія: 
– Відвідав би Одесу, взяв рідних та близьких

друзів, а залишив би всі негаразди в цьому році.

ÁË²Ö-ÎÏÈÒÓÂÀÍÍß
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5З НОВИМ ЗНАКОМ!

Для ОВНІВ це серйозний, важли-
вий, продуктивний рік. Доведеться
докладати неабияких зусиль, але во-
ни будуть плідними. Прийде відчуття
відповідальності за все, аж до
найдрібніших деталей. Це рік Юпіте-
ра, який щедро обдарує всі вогненні
знаки. Овни, готуйтеся до нових пе-
ремог! На вашій вулиці нарешті на-
стане свято. Всі контакти будуть пер-
спективними. Якщо не сидітимете
склавши руки, то знайдете нових
партнерів, примножите свої капітали,
навіть більше, ніж сподівалися. Ті з
Овнів, хто перебувають у світі
відчуттів, переживуть достатньо
складний час, їх стосунки з близькою
людиною зміняться, і зовсім не в кра-
щий бік. Спроби роздмухати згасаю-
чий вогонь ні до чого не приведуть,
тому не варто гнатися за вмираючим
минулим, краще спрямувати погляд у
майбутнє, у пошуках нових дружніх
та любовних стосунків. Стабільні,
сімейні Овни почнуть грандіозний ре-
монт або придбають нове житло.
Можливі проблеми з дітьми, які вил-
лються у великі витрати. Пари, які
розлучаються, почнуть бурхливо
з’ясовувати майнові питання і ближче
до кінця року благополучно
роз’їдуться. 

ТІЛЬЦІ в першому півріччі свят-
куватимуть одну перемогу за іншою в
усіх сферах діяльності. Але в друго-
му – свято закінчиться, почнуться су-
ворі будні. Фінансові питання вдасть-
ся вирішити тільки тим, хто працюва-
тиме як бджілка, не розслабляючись.
У рік Юпітера Тілець користувати-
меться великою популярністю. Учені
можуть одержати премію, а бізнес-
мени – збільшити прибутки, на ак-
торів і письменників чекає слава. Рік
Юпітера якраз підходить для того,
щоб спробувати підступитися до
Церкви. В особистому житті продов-
жаться зміни, початок яких припадає
на минуле. Тим, чиї стосунки почали
слабшати, можливо, варто піти са-
мостійними шляхами. Подружжя, ко-
тре розлучається, у боротьбі ділити-
ме не тільки загальну власність, а й
дітей. Дружньому подружжю також
доведеться звернути увагу на своїх
нащадків. Що відбудеться у кожному
конкретному випадку – передбачити
важко, але проблеми дітей можуть
виявитися достатньо серйозними і
вилитися у неабиякі витрати. 

БЛИЗНЮКАМ доведеться при-
стосовуватися до нових обставин.
Нові зустрічі та знайомства принесуть
непогані плоди. Перша половина ро-
ку – непоганий шанс для збільшення
прибутків, проте в другій половині –
фінансові досягнення можуть бути
перекреслені складними стосунками
з партнерами або з близькими людь-
ми. Ймовірні підступи контролюючих
інстанцій. Але якщо підготуватися, то
всі перевірки пройдуть надзвичайно
вдало для вас. Юпітер-Зевс протегує
Близнюкам. 2008 рік дуже цікавий
час в емоційному плані. Ті, на чиєму
горизонті з’явилися нові знайомі, мо-
жуть продовжити стосунки, до липня-
серпня вони виллються в щось серй-
озне. Осінь – час переживань і лю-
бовних хвилювань. Житлові питання
стануть турбувати сімейних Близ-
нюків, які з різних причин почнуть
шукати собі новий будинок або нову
квартиру. У багатьох сім’ях виник-
нуть проблеми з дітьми, які можуть
призвести до великих витрат. Непро-
сто пройде рік у тих, хто має сім’ю
або ж постійні стосунки з близькою
людиною і несподівано знайде ко-
хання на стороні. Необхідно пам’ята-
ти, що в цьому випадку друга полови-
на року час викриттів, конфліктів і
стресів. 

РАК – стає мінливим, більш ко-
мунікабельним. На роботі цей рік бу-
де не таким важким, більше того –
може виявитися приємним. У цей рік

ви можете знайти свою половинку,
розпочати свою справу або ще одну,
якщо така вже є. Стосовно фінансів
– дуже нестійка друга половина ро-
ку, коли можливі великі втрати,
пов’язані з друзями або складним
збігом обставин, що викличуть неза-
плановані витрати. Можливо, що го-
ловні події року відбуватимуться в
сімейній та інтимній сферах. У бага-
тьох сім’ях з’являться діти чи онуки.
Друге півріччя принесе багато про-
блем закоханим. Цілком ймовірні по-
холодання у стосунках, неприязнь,
образи, розлука чи навіть розрив. Як-
що це так, то краще подумати про
інші, перспективніші стосунки, які
принесуть більше задоволення. 

ЛЕВІВ чекає надзвичайно вро-
жайний рік, відзначений впливом
Юпітера. Більшість завдань та про-
блем розв’язуватимуться з дивовиж-
ною легкістю, а конкуренти або
відійдуть убік, або ж будуть перемо-
жені й розбиті. Багато Левів пов’я-
жуть свої плани з друзями або близь-
кими, що мешкають в інших містах
або країнах, можливі поїздки. «Час
збирати каміння» настане восени –
саме тоді багато Левів одержать не-
поганий прибуток за велику роботу,
виконану у минулому. Для багатьох з
них, особливо для жінок, особисте
життя виявиться важливішим за ро-
боту й кар’єру. У нестабільних сімей-
них та любовних пар стосунки мо-
жуть скластися нерівно. Непоро-
зуміння й стреси змусять замислити-
ся над майбутнім. У цьому випадку
слід врахувати, що подібні періоди
переживають усі без винятку шлюби
й любовні стосунки, просто потрібно
набратися терпіння й почекати. Якщо
зв’язок міцний, то приводу хвилюва-
тися немає, і всі труднощі будуть
цілком переборні. Можливо, пробле-
ми виникнуть через те, що близька
людина хворітиме або переживатиме
не кращі часи. 

У ДІВИ попереду рік труднощів і
обмежень. Життя запропонує зміни,
які можуть здаватися важкими й не-
простими, але згодом Діва буде
вдячна долі за її суворі уроки. Щоб
не створювати собі додаткових про-
блем, зірки радять Дівам рухатися
разом із життєвим потоком, а не
проти нього, з увагою ставиться до
навколишнього світу. Орієнтуйтесь
на партнерів і віддавайте перевагу
співпраці над самостійністю, так
можна одержати хорошу підтримку
й не послабити, а посилити позиції.
У другому півріччі ситуація змінить-
ся. Почнуться численні перешкоди
як об’єктивного, так і суб’єктивного
характеру. Здасться, що їм не буде
кінця, але врешті-решт бажана мета
буде досягнута. У багатьох сім’ях
запанує гармонія і настане
стабільність. Сімейні пари будуть

більше уваги приділяти своїй поло-
винці. Що ж до тих, хто ще не знай-
шов свого «щастя», то в другому
півріччі знайдеться та людина, з
якою вам буде легко і комфортно. 

Для ТЕРЕЗІВ це рік великих
справ і здійснення всіх планів. Не слід
боятися вступати в переговори, осво-
ювати нові сфери діяльності. У
фінансовому плані рік пройде
стабільно. Він сприятливий і для про-
фесійної діяльності. Декого чекають
підвищення по службі і значна над-
бавка до заробітної плати. Багато
представників цього знаку можуть
розраховувати на отримання креди-
ту, спонсорську допомогу, підтримку
батьків або близької людини. Мож-

ливі й вдалі операції з нерухомістю.
Всі справи, пов’язані з документами й
розпочаті в 2007 році, будуть успішно
завершені. В особистому житті про-
довжаться зміни не тільки у про-
фесійній справі, а й особистих відно-
синах. Багато Терезів почнуть вити
своє гніздечко або зроблять його
просторішим і комфортнішим. 

Для СКОРПІОНІВ – час звер-
шень і відкриттів. Відкриються нові
горизонти. Ви сміливо йтимете до
наміченої мети й успішно досягати-
мете задуманого. Та варто пам’ятати,
що не всі засоби гарні. Рік надзви-
чайно сприятливий у фінансовій
сфері діяльності. Для деяких пред-
ставників цього знаку можливе прид-
бання нерухомості. Скорпіони, які не
пов’язані з бізнесом, також одержать
непередбачені кошти. Головні
підводні камені, які завадять
Скорпіону стати Рокфеллером, мож-
ливі навесні. Ближче до літа успіхи
сягнуть космічних висот, а якщо
влітку доведеться трохи пригальму-
вати, то восени Скорпіон одержить
свої заслужені дивіденди. Що ж до
любовних стосунків, то цей рік не
зовсім стабільний. Складні подружні
та любовні відносини переживуть
чергову кризу. І якщо в першій поло-
вині року будуть зачеплені емоції,
гордість і самолюбство, то в другій –
мова піде про суто практичні речі. Не
виключені бурхливі суперечки з при-
воду загального майна й житла. А ось
людям самотнім і розчарованим у
сімейному житті слід розраховувати
на новий роман, який майже
стовідсотково закінчиться шлюбом. 

У СТРІЛЬЦІВ будуть помітні дві
абсолютно протилежні тенденції.
Нові напрями у справах успішно роз-
виватимуться, але плоди принесуть
не одразу, а тільки наприкінці року.
Для багатьох Стрільців складними
виявляться справи, пов’язані з папе-
рами або документами, але якщо до-
класти зусилля, то все складеться на
їхню користь. Щоб уникнути
конфліктних ситуацій, наберіться
терпіння – це дозволить з успіхом по-

долати всі підводні камені й вийти пе-
реможцем з будь-яких ситуацій.
Можливі поїздки, зустрічі зі старими
знайомими, добрими друзями та
близькими людьми. З грошима особ-
ливих проблем не передбачається.
Рік в основному стабільний. Витрати
природним чином пов’язані з відпо-
чинком, справами домашніми та
сімейними. Проте й доходи будуть
пристойні, грошові справи досягнуть
постійного балансу. На любовному
фронті все дуже благополучно.
Сімейні пари знайдуть точку взаємо-
розуміння. Для тих, хто знаходиться
у пошуку другої половини, рік буде
вельми вдалий і продуктивний. Для
багатьох закінчиться весіллям.

КОЗЕРОГИ повірять у те, що мрії
збуваються, а казка стає дійсністю.
Фантастичний успіх у справах та
фінансах. Проте будьте готові попра-
цювати над собою. Оцініть на початку
року свої «плюси» та «мінуси», мож-
ливості, навички, імідж. Секретом ва-
шого успіху будуть також теплі
взаємини з оточуючими. У квітні-
травні можлива невелика криза у
фінансовій сфері діяльності, пов’яза-
на з непередбаченими витратами, але
в червні становище помітно покра-
щає. Ви заробите більше, ніж хотіли
б, а прибуток покриє всі витрати. У
плані кохання цей рік також благопо-
лучний. Стосунки з близькою люди-
ною стануть стійкішими і
стабільнішими. Можливі спільні
поїздки, зустрічі зі старими друзями
та добрими знайомими. На самотніх
чекає зустріч, знайомство, шлюб,
який може виявитися довговічним. 

На ВОДОЛІЯ очікують сміх і
сльози, радість і печаль, успіх і не-
вдачі. Усе це доведеться пережити.
Спочатку року – успіхи, особливо у
фінансових справах, а потім дове-
деться докласти багато зусиль, як
фізичних, так і моральних, щоб зро-
бити ту справу, від якої залежатиме
ваш соціальний статус, підвищення
на посаді й заробітна платня. У бага-
тьох представників комерційних
структур є можливість просування
кар’єрними сходами. Представникам
цього знаку, які брали кредит або по-
зики, вдасться їх погасити. Гроші
прибуватимуть у достатній кількості,
якщо не сидіти склавши руки. Перша
половина року – чудовий час для
відновлення і розвитку любовних
стосунків. Можливі зустрічі з кохани-
ми, що проживають в інших країнах,
сумісні поїздки, розваги. У другому
півріччі Водолії стануть шукати вихід
зі складної і, можливо, тупикової си-
туації. Вплив Юпітера зробить їх
сміливішими, рішучішими й са-
мостійнішими, що відіб’ється на
дружніх та сімейних стосунках. Са-
мотні люди можуть розраховувати на
доленосну зустріч у лютому, червні
або другій половині серпня. 

Ділова активність РИБ у 2008
році – на найвищому рівні. Одержать
продовження сприятливі тенденції.
Розпочаті справи розвиватимуться і
приноситимуть непогані плоди. Для
грошей досить благополучна перша
половина року, коли доходи значно
зростуть. Однак, починаючи з верес-
ня, ситуація стане менш сприятли-
вою, треба підготуватися до можли-
вих ризиків. Самотні Риби знайдуть
свою другу половину й протягом року
зів’ють сімейне гніздечко. Придбання
нового будинку або квартири полег-
шить життя стабільному подружжю.
Тим, чиїм стосункам залишається ба-
жати кращого, належить пройти один
із найскладніших періодів життя,
який триватиме не менше двох років.
У цей період багато стосунків будуть
переглянуті, з обтяжливими відноси-
нами буде покінчено. Можливо, нове
кохання, яке з’явилося у недавньому
минулому в Риби, змусить повністю
змінити весь життєвий устрій.

Новий рік – чудова нагода,
аби щось подарувати або черк-
нути декілька вітальних
слівець далеким друзям. Ко-
гось це тішить, а когось ні, але
про святкові сувенірчики по-
троху починає задумуватися
все більше людей. Хтось да-
рує, а хтось очікує дарунків.
Що ж обрати? Чим потішити?
І на яку суму поздоровлення
може полегшити гаманець?
Найдешевше, звісно, подару-
вати листівку чи банальну ра-
мочку для фотки, але один раз
на рік можна й потрусити ки-
шені на щось більш оригіналь-
не й незабутнє. Ось кілька по-
рад.

Купіть живу ялинку в гор-
щику: символізуватиме і до-
тримання традиції, і перемогу
життя. До того ж на кілька де-
сятиріч наперед позбавите
друзів від необхідності купу-
вати «зелену красуню» до
кожного Нового року, тим са-
мим збережете природу й купу
грошей. Дівчатам і жінкам
можна подарувати парфуми із
ароматом хвої. Навіть якщо
вони полюбляють інші, такий
новорічний дарунок буде до-
речним. Людей середнього і
старшого віку може потішити
відеокасета чи DVD-диск з
улюбленим фільмом. Ним, як
правило, є «Іронія долі, або З
легкою парою!». У крайньому
разі – «Карнавальна ніч». 

Можна подарувати що зав-
годно, але з пам’ятним гра-
віруванням подарунок навряд
чи викинуть. Наприклад,
набір ложок за кількістю
членів сім’ї, і на кожній ложці
вигравірувати ім’я майбутньо-
го власника. У комплект мож-
на ненав’язливо додати й лож-
ку з вашим ім’ям. Гарним по-
дарунком буде шапка Діда Мо-
роза. Прийшовши в гості, од-
разу натягуєте її на обдарова-
ного й скандуєте: «Дід Мороз,
Дід Мороз, подарунки всім
приніс!», таким чином натяка-
ючи, що непогано було б чи-
мось і вас обдарувати.

До речі, існує безліч варі-
антів святкування Нового ро-
ку. Звісно, багато залежить і
від ваших смаків, і від тих за-
ощаджень, які ви готові викла-
сти. Отже, один із варіантів:
наш середньостатистичний
студент може дозволити собі
таку невимовну розкіш, як
поїздка до Карпат. Іншим
варіантом може стати помеш-
кання, яке вам щедро надасть
господар за певну суму, що мо-
же коливатись від 100 до 500
гривень за новорічну ніч. Є ще
місце, куди ви можете напра-
вити ваші думки, сподівання і
реалії, – це простий нічний
клуб, але потрапити туди
складно через те, що охочих
модно потусуватися у но-
ворічні свята занадто багато.
Втім, багато чого залежить від
ваших здібностей, а вони, як
відомо, необмежені! Щастя
всім у Новому році!

Ірина ІВАЩЕНКО,
група ЖТ-62.

ПОДАРУНОК –
РІЧ СЕРЙОЗНА
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6 СІЙСЯ, РОДИСЯ!..

У СумДУ відбулася робоча пре-
зентація «Середньострокової про-
грами економічного та соціального
розвитку Сумської області на 2008-
2011 роки, яку представив заступ-
ник губернатора з економічних пи-
тань О. М. Цупро. 

Основна ідея програми – не
розподіляти бюджетні кошти за
принципом Шарикова, тобто усім
порівну, а за принципом пріоритет-
ного дотування найбільш перспек-

тивних міст, селищ та сіл. Зокрема,
виділені центри місцевого розвит-
ку (усього 127). Мета – створити
сильні в економічному та соціаль-
ному плані центри, довкіл яких зго-
дом почнуть зміцнюватись і ті,
яким сьогодні «зайва копійка» на-
вряд чи допоможе. 

«Мозкова атака» університе-
тівців, серед яких провідні вчені з
різних наукових напрямків, була
досить гострою. На слабкі місця

програми вказали професори В. М.
Вандишев, Л. Г. Мельник та інші, а
проректор з фінансово-економічної
діяльності В. О. Касьяненко наго-
лосив на відсутності в програмі
дійових механізмів її фінансуван-
ня, проректор з науково-педа-
гогічної роботи Н. Д. Світайло
звернула увагу на відсутність стра-
тегії і тактики щодо інформаційної
політики із забезпечення багатьох
її пунктів. Університетівці не
тільки критикували, а й давали по-
ради, висловлювали пропозиції.
Атмосфера була творчою, плідною
– що і відзначили, підсумовуючи
презентацію, представники обл-
держадміністрації і ректор СумДУ
А. В. Васильєв.

ÏÎÃËßÄ Ó ÌÀÉÁÓÒÍª
n СТРАТЕГІЧНІ ПРОЕКТИ

У літературній вітальні СумДУ
відбулася презентація другого номе-
ра Сумського історико-архівного
журналу. Над його виданням пра-

цювали кафедра історії та Держав-
ний архів Сумської області, який
представляв на цій зустрічі його
керівник Г. Іванущенко. Однією з
цілей колективу було залучення до
роботи студентів та спонсорів.
Спільними зусиллями науково-

творча група неупереджено прагне
передати об’єктивні реалії минуло-
го. Головний редактор журналу і

завідувач кафедри історії В. М. Вла-
сенко коротко ознайомив присутніх
з його рубриками. Шеф-редактор

журналу, завідувач лабораторії кра-
єзнавства В. Б. Звагельський у сво-
єму виступі наголосив, що живемо
задля збереження пам’яті народу й
маємо робити все можливе для
вирішенні цього непростого завдан-
ня. Ректор СумДУ А. В. Васильєв
відзначив потужний розвиток на-
укової діяльності в галузі історії та
краєзнавства, зробив акцент на ви-
нятково успішній і плідній роботі
кафедри історії та лабораторії крає-
знавства. Тим, хто працював над ви-
данням, побажав високого індексу
цитування, що є показником корис-
ності. 

На презентації був присутній за-
ступник голови облдержадміні-
страції З. Т. Гузар. У його промові
прозвучали слова О. Довженка:
«Хто не знає свого минулого, той не
має майбутнього.» Із жалем звернув
увагу високопосадовець на те, що
ми взагалі мало знаємо про Сумщи-
ну. Він подякував науковцям, які за-
повнюють ці прогалини в націо-
нальній свідомості громадян, поба-
жав колективу мати активних допи-
сувачів серед молоді, подякував
усім присутнім і ще більше тим, хто
буде причетним до видання наступ-
ного номера.

ÇÀÄËß
ÏÀÌ’ßÒ²

n ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Наркоманія, СНІД – страшні
хвороби, що набули небачених
масштабів і вражають, в основно-
му, юних. У наш час, коли закони
моралі, та й взагалі здоровий глузд
«сміливо» перекреслюються, саме
молоді, недосвідчені стають жерт-
вами цієї глобальної епідемії.
Своєрідний протест оголосили їй
студенти СумДУ та інших на-
вчальних закладів, провівши в ак-
товій залі університету акцію
«СНІДУ – НІ», «Наркотикам –
НІ». За дійством, затамувавши по-
дих, спостерігало понад 800 гля-
дачів.

Як засвідчували доповідачі,
трагедія, що породжена цими
страшними явищами, стала у бага-
тьох країнах національною. Най-
більш катастрофічне становище в
країнах Африки. В Уганді зараже-
но понад 50% населення. Лікарні
переповнені. Не слід втішатися,
ніби це десь далеко, бо з шаленою,
за історичними мірками, швид-
кістю катастрофа наближається й
до нас. 

Задуматися про майбутнє, про
страшні наслідки наркоманії, не-
здорового способу життя заклика-
ли у своїх виступах лектор-коорди-
натор Сумської обласної ор-
ганізації «Живий потік» Анастасія
Лісовенко та психолог нашого
університету Параскева Сахно. А
команда КВК «Вхід через вихід»

Сумського національного аграрно-
го університету й спортсмени
ДЮСШ №2 у творчій формі проде-
монстрували оманливість нарко-
тичного «кайфу», жахливі наслід-
ки вживання алкоголю, паління.
Не байдужими залишились і сту-
денти Медичного інституту, вико-
навши зворушливу композицію
«Танок кохання» на фоні музики
Фреді Меркьюрі, якого, між
іншим, теж не оминула біда під на-
звою СНІД. А от виступ ансамблю
«Амелія» став не тільки своє-
рідною даниною пам’яті тим, хто
помер від цієї хвороби, а й закли-
ком до усвідомлення загальної за-
грози особисто кожним. 

Наркотики – сходи, що ведуть
униз. Це відомо всім. Але кількість
наркозалежних продовжує збіль-
шуватися. Для уповільнення цього
процесу проводиться багато різних
заходів. За велику, копітку роботу
з пропаганди здорового способу
життя отримав нагороду загін во-
лонтерів СумДУ – один із найкра-
щих не тільки в області, а й Ук-
раїні. Нагороджені куратори ака-
демічних груп Олександр Коно-
ненко, Людмила Яременко, Віра
Фалько та Анна Єременко, які до-
клали чималих зусиль для ор-
ганізації та проведення заходів
«Здорова людина – здорова нація».
Солодкі призи отримали пере-
можці конкурсів на кращу стін-
нівку та реферат. Усі подарунки
вручені представниками «Райфай-
зен Банку Аваль» та «ПриватБан-
ку», які особисто прийшли при-
вітати студентів та учнів загально-
освітніх шкіл і коледжів.

Акція відбулася за підтримки
адміністрації університету, студ-
профкому, а підготовлена відділом
позанавчальної роботи. Організа-
тори заходу особливу подяку вис-
ловлюють усім, хто брав участь у
його підготовці та проведенні,
особливо спонсорам.

Тетяна МЕДВІДЬ,
група ЖТ-72.

ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ –
ÑÕÎÄÈ,
ÙÎ ÂÅÄÓÒÜ
ÓÍÈÇ…

n АКЦІЇ

ля одних Афганская война – это
просто сценарий для знаменитой
«9 роты». А для других – часть пе-

режитой жизни, осколок которой по-
царапал душу. Она вспоминается ино-
гда перед сном и старательно изгоня-
ется из памяти. Она побуждает ино-
гда писать стихи и песни в тетрадке в
клеточку. Со временем таких песен
становилось все больше и больше,
возникла необходимость поделиться
своим творчеством с другими... С та-
кой целью и был организован мара-
фон военно-патриотической песни,
заключительный концерт которого со-
стоялся в актовом зале СумГУ.

Публика подобралась разношер-
стная – веселые дяди и тети пост-
бальзаковского возраста, позевыва-
ющие операторы и пригнанные с пар
студенты, с оживлением рассматри-
вающие внушительных военных,
важно позвякивающих медалями.

Свет наконец-то гаснет. На сце-
ну выходят пафосно-серьезные веду-
щие. Со слезой в голосе зачитывают
грустные четверостишия о войне во-
обще и афганской в частности. Судя

по их виду, если они и знают что-то о
войне, то лишь из учебников исто-
рии. Артисты, как и зрители, подоб-
рались разные – были и талантли-
вые лысеющие мужчины в потрепан-
ной военной форме, и важная девоч-
ка в бальном платье, поющая под от-
кровенную фонограмму, и малень-
кий светловолосый мальчик, поко-
ривший зал своим обаянием. Среди
исполнителей – Николай Горян,
Анастасия Родченко, Евгений Луго-
вой и многие другие.

Выступления певцов прерыва-
лись не только голосами ведущих,
читающих очередное четверости-
шье, но и речами участников афган-
ских боевых действий. Так, Николай
Николаевич Кривун, член Украин-
ского Союза ветеранов Афганиста-
на, рассказал, что за 9 лет этой вой-
ны погибло пятнадцать с половиной

тысяч советских солдат, из них 123
сумчанина. Зрители и артисты поч-
тили их память минутой молчания.

Впечатления от концерта проти-
воречивые: с одной стороны – та-
лантливые люди, поющие тематиче-
ские песни для определенного круга
зрителей, у которых отрезок жизни
связан с военными событиями, а с
другой – уж слишком очевидна неза-
интересованность остальных в их
творчестве…

Зрители, которые все-таки доси-
дели до конца концерта, вручают ар-
тистам цветы, аплодируют стоя и с
чувством выполненного долга идут
праздновать выходной. А певцы ос-
таются на сцене, словно декорации,
забытые до следующего года – сле-
дующего Дня Украинской армии.

Дарина ЧЕРНОВА,
група ЖТ-62.

ÝÕÎ ÌÈÍÓÂØÅÉ ÂÎÉÍÛ
n ВЗГЛЯД ИЗ ЗАЛАÄ

исновки вчених про сутність кохання до-
сить суперечливі: одні вважають його
хворобою, інші стверджують, що воно є
природною формою. Лірики оспівували

це високе почуття завжди, нарешті й у науці
настала ера кохання.

На початку 2000 р. світ уразила сенса-
ційна новина: фізіологи А. Бартельс і С. Зекі
з’ясували, що саме відбувається в голові за-
коханих. Виявляється, у період закоханості
активізується лише невелика ділянка голо-
вного мозку. Ця зміна базується на принципі
домінанти – вмінні мозку переключатися на
один панівний осередок збудження. Коли та-
ким осередком стає кохання, усі інші центри
прискорюють і посилюють його діяльність.  У
такому стані мозок утрачає здатність до кри-
тичного аналізу дійсності. Людина у певному
сенсі сліпне, починає бачити світ крізь ро-
жеві окуляри. З’являється так званий період
окриленості – позитивне сприйняття оточен-

ня й себе. У вивченні цього питання вчені
зробили справжнє відкриття: ділянка мозку,
«уражена» коханням, відповідає за процес
появи ейфорії, схожої на стан людини під час
наркотичного сп’яніння. Інакше кажучи, ко-
хання використовує ті механізми нервової

системи, які задіяні в процесі наркотичної за-
лежності, отже закохана людина хвора. Хво-
ра на кохання… Такий висновок зробили
фізіологи.

В італійському місті Піза в пошуках
відповіді на питання про сутність кохання

вчені вирішили з’ясувати його хімічний
склад: під пильною увагою опинилася кров
закоханих. Виявилося, що вона містить
амфітаміни – легкі наркотики, які в змозі
продукувати сам людський організм. Закоха-
на людина відчуває нездоланну потребу в
об’єкті кохання, як наркоман, що потребує
чергової дози – говорять італійські вчені. От-
же, вираз «сп’янів від кохання» можна вва-
жати медичним діагнозом. І тепер за допомо-
гою звичайного аналізу крові можна відпо-
вісти на хвилююче питання «Ти мене ко-
хаєш?».

Отже, якщо вам у новому році  освідчили-
ся в коханні, можна перевірити його (її)
щирість одіславши «ризикнувшого (ризик-
нувшу) на освідчення» до клінічної лабора-
торії. Аналізи правду покажуть. Щасти вам!

Аліна ЧЕЛЯДІНА,
група ЖТ-61.

ÊÎÕÀÍÍß
Ç ÏÎÃËßÄÓ

ÍÀÓÊÈ

Â

ПІСЛЯНОВОРІЧНЕ
Барвисте сайво новорічне,
Танцюють вогники в очах,
В дванадцять диво потойбічне – 
В душі гукне хвилинний страх.

А потім час піде звичайно, 
І люди келихи візьмуть,
Шампанським з тостами негайно
Свій страх перед життям заллють.

Цукерки, музика, усмішки
Сьогодні правлять поміж нас,
Та на сторожі вуха в кішки,
Бо таємничий зараз час!

Сиджу в куточку, спочиваю;
Волосся рухається, й так,
Що подих ледве не втрачаю –
Оце містично! Що це, як?!

Прокинусь вранці на морозі,
На скронях рештки кришталю.
Тече шампанське по підлозі,
В долоні попіл... Зв-і-д-кіль-уу?..

Анастасія КОТЛЯР,
група ЖТ-71.
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7З НОВИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ!

ПРОЛОГ
До цієї зустрічі наші хлопці

підійшли практично в оптимальному
складі (лише Ярослав Пєсоцький ще
відновлюється після травми, та й він
розминався разом з командою). Піс-
ля впевненої домашньої перемоги в
першому поєдинку 1/8 фіналу Куб-
ка України над одним з лідерів пер-
шості львівським «Таймом» 3:1 (м’я-
чі на рахунку В. Карацюби, М. Біло-
церківця, А. Бурдюка) команда отри-
мала заряд впевненості. До того ж
суперник, до слова, був не з най-
сильніших (після 11 зіграних поє-
динків київський клуб посідав 14
місце). Отже, були всі підстави гово-
рити про позитивний результат
після фінального свистка.

ПЕРШИЙ ТАЙМ
Не встигли команди, що нази-

вається, відчути паркет, як
«Універ» повів у рахунку. Кулясто-

го в сітку воріт відправив Є. Петра-
ков, який, до речі, був най-
помітнішою постаттю на майданчи-
ку до того моменту, доки в середині
тайму під час атаки не зазнав ушко-
дження й не без допомоги лікарів
залишив межі поля. Після цього гра
перейшла в більш спокійне русло. І
буквально відразу гості в стрімкій

контратаці засмутили нашого кіпе-
ра – 1:1. До свистка на перерву за-
пам’ятався лише небезпечний удар
метрів з 13 В.Колесника, котрий
прийняла на себе поперечка.

ДРУГИЙ ТАЙМ
Виявився багатший на події та

забиті м’ячі. Після досить тривалої
розкачки «Автомару» вдалося вий-

ти вперед. Гол, завдяки індивіду-
альній майстерності, обігравши
двох суперників та вколотивши
м’яча в «дев’ятку», забив юний та-
лант універівців М. Білоцерківець.
Цей момент можна сміливо назвати
переломним. Уже менше ніж за
хвилину підопічні С. Пєсоцького за-
били третій м’яч. І знову ж таки в
результаті індивідуальних дій (В. Ка-
рацюба). Після цього були не ре-
алізований пенальті В. Колесником
та ще купа нагод довести рахунок
до розгромного. І тоді справу в свої
руки, як і личить капітану, взяв
голкіпер нашої команди О. Хаврен-
ко. Після маси чудових сейвів у
рамці Олег забив у ворота киян чет-
вертий м’яч, який викликав овацію
на трибунах і став окрасою поєдин-
ку. Міг Олег зробити й дубль, але
на допомогу голкіперу гостей, кот-
рий, до речі, був п’ятим польовим
гравцем, прийшла стійка воріт. І все
ж гостям вдалося уникнути розгро-
му. На останніх секундах зустрічі во-
ни забили другий м’яч. Остаточний

рахунок 4:2. Можна сказати, що то
не «Метрополітен» забив, а «Авто-
мар» пропустив.

ЕПІЛОГ
Матч продемонстрував значну

кількість позитивних зрушень у грі
наших хлопців, особливо в індивіду-
альній та морально-вольовій її скла-
дових. Здається, що команда, на-
решті, починає грати в свою гру.
Відчувається, що хлопці отримують
насолоду від гри.

Стосовно наступних поєдинків,
то останній «Універ» провів 29 груд-
ня у Львові з діючим чемпіоном
«Енергією». Після Новорічних свят
команду чекає вояж до Києва на ран-
деву з «Планетою-Міст», знову виїзд
до Львова на матч-відповідь 1/8
фіналу Кубка України проти «Тай-
му». Наступний же поєдинок у
рідних стінах підопічні С. Пєсоцько-
го проведуть вже 15 січня проти
віце-чемпіона донецького «Шахта-
ря».

Анатолій КРАВЧЕНКО,
група ЖТ-62.

НЕГОСТИННИЙ ПРИЙОМ

КУДИ ЇХАТИ
Сьогодні практично весь західний регіон став туристич-

ним. Тільки в обласних центрах ще існують фабрики та заво-
ди. А ось ближче до гір — тільки чисте повітря, сніг і швидкі
прозорі річки. Ти можеш вибрати житло на суму, яка тебе за-
довольнить, із потрібними умовами, навколишнім виглядом і
розміщенням на різних висотах. Наприклад, середньостатис-
тичному студентові, у якого немає можливості витрачати ба-
гато грошей, але все-таки хочеться відпочити за європейськи-
ми стандартами, буде цікаво й затишно в курортному куточку
Славське, розташованому на висоті 501м над рівнем моря. Як-
що ж ти закрив сесію на відмінно, зірвав джек пот у батьків і
хочеш відпочити зі всіма зручностями, то радимо гірськолиж-
ний курорт Буковель. Поряд знаходяться дві гори висотою до
1665м, які доступні для сходження широкому колу любителів
активного відпочинку. Добре відпочити й набратися дикої
енергії можна також на Драгобраті, в Яремчі, Ворохті, Яблу-
ниці, на Синяку, Поляні, Солочині, Шаяні, Татарові, на бага-

тьох інших, де кожен знайде місце до смаку й готель за
розміром гаманця.

Заощадливим радимо вибрати для відпочинку село в
гірському районі. Наприклад, у селі Шешори (95км від Івано-
Франківська) можна поселитися в невеликому будиночку або
кімнаті, усього за 20-25грн на добу. 

ЯК УРІЗНОМАНІТНИТИ ГІРСЬКИЙ ВІДПОЧИНОК
Звичайно, любителі лижного спорту кинуться першим

ділом до сходження на вершини й швидкісного спуску на ли-
жах. Але не забувай, що ти в Карпатах і треба побачити все.
По-перше, не сиди на одному місці. Спочатку влаштуй екс-
курсію околицями того міста або села, де зупинився. Якщо
боїшся заблукати, найми екскурсовода або попроси когось із
місцевих жителів стати гідом. У допомозі не відмовлять, адже
достеменно відомо, що тамтешні жителі дуже гостинні й доб-
родушні. По-друге, радимо відвідати історичні та архітектурні
пам’ятки, різні творіння природи. Їх у Карпатах і наближених
районах дуже багато. Ось деякі з них: Чернівці – дерев’яні
церкви, зразки давно знищеної слов’янської архітектури; Хре-
щатинський монастир – унікальне поєднання людської праці
й природних складових; Мукачево – замок «Паланок», побу-

дований в XIII столітті на горі вулканічного походження. Хо-
тин, козацька фортеця із зубчатими кам’яними стінами. Коло-
мия – єдиний у світі музей у формі писанки заввишки більш
ніж 13м. Косів — світова мекка народно-вжиткового мис-
тецтва, тут представлені всі його види. Є й села. Наприклад
Шешори, де є гірська річечка, яка тече між високих скель і
відома своїми водоспадами. 

Ще багато чого цікавого є в Карпатах. Крім усього іншого,
у вас буде можливість прогулятися на конях, покататися на
підйомниках, квадроциклах, зайнятися альпінізмом.

ПОРАДИ ДЛЯ ТИХ, ХТО ЗБИРАЄТЬСЯ В ГОРИ
Спочатку треба точно визначити, де ти й твоя компанія

збираєтеся жити. Якщо в готелі, то зарезервуйте місця напе-
ред. Інформацію про готелі та двори, їх умови й вартість мож-
на знайти в Інтернеті або туристичному агентстві. Якщо
вирішили жити в простих сільських хатках, то потрібно поду-
мати про харчування й подорожі. Але є речі, які знадобляться
в горах будь-кому. Наприклад, заздалегідь варто купити ліхта-
рик, жерстяні кружки й тарілки, великий зручний рюкзак для
кожного з компанії, зручні гірські черевики, й обов’язково
візьміть побільше теплого змінного одягу. Але не забувайте й
головне правило: брати лише найнеобхідніші речі. Зайвий
вантаж у горах тільки створюватиме незручності. Обдумайте
все гарненько й відправляйтеся за незабутніми враженнями.
Приємного відпочинку!

Уляна ДРЮЧКОВА,
група ЖТ-62.

П Р И В І Т ,  К А Р П А Т И !

Триває чемпіонат 2007–2008 років серед
«вишів» області. Позаду вже сім видів зма-
гань. На сьогодні наша команда посідає ІІ схо-
динку у турнірній таблиці, відстаючи від
інституту фізичного виховання на 1 очко. 

А на міській спартакіаді, де відбулися та-
кож змагання з семи видів, «політехівці» впев-
нено лідирують. Слід відзначити прогрес ко-
манди з настільного тенісу, вперше за десять
років посіла перше місце.

Свого екватора дісталася й 42 студентська
спартакіада Сум ДУ. Незмінним фаворитом
залишається інженерний факультет. Адже са-
ме там навчається найбільше студентів-спорт-
сменів, які відстоюють честь університету.

Не можна не відзначити боротьбу, яку де-
монструє вищолігівський «Універ-Автомар».
На новорічний відпочинок команда йде в доб-
рому настрої: перемога в останній грі, яка доз-
волила піднятися на восьму сходинку, вдало
зіграний 1 матч в 1/8 Кубка України.

Приємно дивує грою й новачок вищої ліги
з волейболу «Універ-Газмаш». У своєму де-
бютному сезоні команда наразі посідає чет-
верте місце.

Порадували, як завжди, лучники. Упевне-
но розпочали новий сезон змаганнями на Ку-
бок Донбасу, посівши командне І місце. Зго-
дом продемонстрували влучність на Кубку Ук-
раїни, як результат ІІ загальнокомандне
місце. Взяли участь у міжнародному турнірі,

присвяченому 30-річчю Чернівецької спортив-
ної школи зі стрільби з лука. Зараз команда
активно готується до чемпіонату світу серед
спортивних клубів, який пройде в Польщі.

Увінчалися успіхом ігри команди Сум ДУ
у відкритому Кубку міста з гандболу серед чо-
ловіків, присвячений річниці відділення ганд-
болу в м. Конотоп, де посіли ІІ місце.

26–28 грудня у спорткомплексі Сум ДУ
планується провести Кубок Ректора серед
ДЮСШ області з футзалу; «Різдвяний Кубок»
із плавання (9 січня ).

У 2007-му високо відзначено роботу спор-
тивного клубу Сумського державного універ-
ситету. Облдержадмінстрація нагородила
університет за перше місце в обласному ог-
ляді-конкурсі на кращий стан фізичного вихо-
вання та спорту серед ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акре-
дитації. Уже відомо, що спортивний клуб у но-
вому році планує провести І спортивні сту-
дентські ігри вищих навчальних закладів ІІІ –
V рівнів акредитації. Цей проект пілотний і
знаходиться на стадії розробки.

Напередодні новорічних свят хочеться
відзначити студентів-спортсменів, які найак-
тивніше відстоюють престиж альма матер. Ка-
рате: М. Чуйко (І-71), К. Лозова (М-41); спор-
тивне орієнтування: О. Резниченко (ПМ - 45),
І. Журавель (ІТ-72); волейбол: В. Марченко

(І-65), А. Часовський (І-75), М. Чегерин (Е-
61); гребля на байдарці: С. Боштовий (ПМ-
41/2); лижний спорт: А. Машко (ВІ-41), Д.
Деменко (ЕМ-41); настільний теніс: І. Акімки-
на (ЕС-41); футзал: М. Бєлоцерковець (МТ-
61), А. Бурдюк (І-63), Я. Пєсоцький (СУ- 31);
плавання: Д. Бондалєтов (СУ-71); вільна бо-
ротьба: В. Волошин (ЕМ-71); самбо: К. Мачу-
ла (ЕФ - 45); дзюдо: Д. Чергинець (СУ-62);
легка атлетика: О. Гудим (СУ-31), М. Гонча-
рова (ЕК - 31). І цей список, безумовно, мож-
на продовжувати ще на кількох сторінках «Ре-
зонансу». 

На особливу подяку спортклубу заслуго-
вують фізорги, а саме С. Дубинський (ЕС-51)
та В. Пікін (Е-51). 

Тож у рік Пацюка (спритної та кмітливої,
до речі, тваринки) не скупіться, спортсмени,
на перемоги! Досягайте вершин, із легкістю
долайте перешкоди, а тягар відчувайте лише
від ваги золотих нагород. Хай спорт буде
завжди з вами. По життю йдіть вільним сти-
лем, як плавці, боріться чесно, як борці,
завжди знаходьте вірний шлях, як орієнту-
вальники, та частіше відчувайте ейфорію від
перемоги.

Андрій МАНУРІН,
Ігор БОНДАР,

група ЖТ-52.

Після феєричної перемоги над київським «Метро-
політеном» з рахунком 4:2 «Універ-Автомар» зміцнив
свої позиції в першій десятці чемпіонату.

«Ми розуміли, що це остання домашня гра в цьому
році, мотивація була шаленою. Я задоволений тим,
що хлопці зуміли зробити всім нашим прихильникам
чудовий подарунок до Нового року», – сказав на після-
матчевій прес-конференції головний тренер
С.М.Пєсоцький. Та варто зазначити, що не все гладко
складалося у нашої команди по ходу матчу. Про все по
порядку.

Ï Å Ð Ø È É  –
Á Î  Ó Í ² Â Å Ð Ñ À Ë Ü Í È É

Бігає, стрибає, підтягується,
пірнає, стріляє, б’є, буцає, ра-
кеткою махає. Справжній універ-
сальний солдат. Насправді ж та-
ким професіоналом своєї справи
є... Сум ДУ. Не вірите? Тоді почи-
тайте далі про останні шість
місяців зі спортивного життя
«універсального університету».

Сесія сесією, але треба й відпочивати. Взимку так хочеться тепла, тож чимало хто йде тра-
дицією на різні заморські курорти, аби поніжитися на сонечку, погратися з морськими хвилями. А
що ж робити, якщо душа бажає чогось новенького, незвичайного? Коли більше не приваблюють
думки про морське узбережжя? Хочеться адреналіну та екстриму, щоб зарядитися енергією якщо
не на весь новий рік, то хоча б на другий семестр (включно із сесією). Пропонуємо свіже рішення.
Отримати неповторні й незабутні відчуття допоможуть усього кілька днів, проведених у Карпатах.

Зимова Говерла
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8 ЩАСТЯ, РАДОСТІ, ДОБРА!

Ще 1 грудня в ХАІ відбулася фінальна гра Цен-
тральної Ліги КВН «Слобожанської Ліги», до якої
дійшли шість команд, але брали участь п’ять. Шос-
тою – повинна була стати команда «НЗВТ» з міста
Гомель, яка стала переможцем півфінальної гри,
обійшовши збірну команду СумДУ «Тіке_Тіхо» на
0,2 бали, але через фінансові проблеми не була до-
пущена. Отже, у фіналі змагалися: «Тернопільська
особлива» (Тернопіль), «Техника молодёжи»
(Москва), «Первая столица» (Харків), «5.50»
(Київ), «Тіке_Тіхо» м.Суми.

Шлях нашої команди  до фіналу Ліги такого
рівня був нелегким. У минулому сезоні, зігравши
одну гру на фестивалі в Сочі, «Тіке_Тіхо» потрапи-
ла до Слобожанської Ліги, яку, однак, залишила од-
разу ж після чвертьфіналу. Але в цьому сезоні ре-
абілітувалася, отримавши ряд перемог. Можна
впевнено говорити, що команда зростає на очах!
Утім, уперше бути фіналістом і переможцем – не-
можливо! 

«Усе вирішив конкурс біатлон!» – стверджує
фінансовий директор команди «Тіке_Тіхо»  Ольга
Василівна Альошкіна. Біатлон у фінальній грі – пер-
ший конкурс. Після першого кола жартів він
закінчився для москвичів. Коли команди озвучили
свої жарти у другому колі, журі довго не могли
вирішити команду, яка піде слідом за «Техникой мо-
лодёжи». Тоді команди зачитали ще по одному жар-
ту, але ситуація не прояснилася. І лише після треть-
ого кола й довгого обговорення суддів прозвучало:
«Нас залишають Суми». Після чого в залі почалися
гул та викрикування сленгових виразів, не дуже
приємних для журі. Вочевидь, що кияни були слаб-
шими. Після зачитування жартів у наступному колі
вибула їхня команда «5.50» зі словами голови журі:
«Це, мабуть, помста за Суми!»… А перемогли – тер-
нопільчани. І все ж таки маємо право стверджува-
ти, що смумчани показали гру високого рівня. До
першого місця збірній СумДУ «Тіке_Тіхо» дале-
ченько (за балами), а от від другого та третього
місць її  відділили якісь 0,2-0,4 бала. П’яте місце
посіли кияни.

До останнього доля КВНівської команди Сумсь-
кого державного університету була незрозумілою:
чи поїде «Тіке_Тіхо» на фестиваль у Сочі, який мо-
же дати шанс виступати у Вищій Українській те-
левізійній Лізі, чи ні? Чи буде стояти «Тіке_Тіхо» на
одній сцені з Олександром Масляковим? І тільки
уже перед Новим роком з’ясувалося – їде! стояти-
ме! І найбільша заслуга в цьому нашого ректора
Анатолія Васильовича Васильєва. За що весь «КВН-

ний»  народ СумДУ (як гравці, так і вболівальники)
йому не просто вдячний, а дуже, дуже й ще раз ду-
же вдячний! Тож вболіваймо за «Тіке_Тіхо» у Вищій
Українській Лізі! Попереду – Сочі!

*
А в середині грудня в театрі ім. Щепкіна відбу-

лися дві півфінальні гри Відкритої першості Ліги
КВН Сумщини, у яких, крім команд Сумщини («Ко-
нЫкЫ» й «Тіке_Тіхо», – команда СумДУ, «Без тор-
мозов» із Глухова, «Изольда в шоке» – збірна ко-
манда СумДПУ,  «Play Boys» із  Конотопа, «Вход че-
рез выход» – збірна команда СНАУ, «Жёсткие дис-
ки» – збірна команда УАБС, «Даже и не думай» –
збірна університету «Україна») участь брали гості з
Харкова. Обидві наші команди перемогли в півфіна-
лах. Цілком заслужено. Подача жартів, рівень
підготовки та високий досвід наших помітними бу-
ли кожному з присутніх. «Політехівці» встигали до-
тепно пожартувати не лише в конкурсах та на роз-
минці, й над ведучими. 

У квітні місяці відбудеться фінальна гра відкри-
тої першості Ліги КВН Сумщини, до яких ввійшли
збірні СумДУ – «КонЫкЫ» та «Тіке_Тіхо», команди
«Изольда в шоке» та «Жёсткие диски»,  які посіли
другі місця, а також – за рішенням журі – жіноча
збірна університету Україна «Даже и не думай».. 

Чи буде «Тіке_Тіхо» виступати в фіналі? Чи ста-
нуть команди з одного навчального закладу супер-
никами? На ці питання зможемо відповісти в квітні!

Світлана ПОЛОЖІЙ.

Створення 1 вересня 1993 року на базі
міської лікарні №5 кафедри хірургії з дитя-
чою хірургією та курсом онкології, яку очо-
лив наш ювіляр, починалося з нуля, з одного
кабінету, але завдяки її керівникові все по-
ступово змінилося на краще. З його допомоги
до співпраці були залучені найкращі пред-
ставники цієї галузі хірургії: доктор медич-
них наук А. О. Лебедєв, кандидат медичних
наук Л. Г. Кащенко, асистенти – кандидати
медичних наук В. І. Бугайов та В. В. Андру-

щенко, які мають велику кількість наукових
та навчально-методичних публікацій. Ми, йо-
го колеги, пишаємося тим, що маємо змогу
працювати з такою людиною. Микола Григо-
рович – це хірург-новатор, постійно застосо-
вує у своїй практиці все нові й нові методики
лікування, що сприяє швидшому одужанню

хворих. Він майстер своєї справи. І це
підтверджується тим, що до нього звертають-
ся не тільки жителі Сум, а й інших міст Ук-
раїни. 

Професор Кононенко виконує надзвичай-
но складні операції як плевманентний хірург.
Їх складність у тому, що хвороба вражає не
один орган, а декілька. Але це стає стимулом
до виконання все складніших операцій. Гово-
рять, що хірург є суспільно небезпечним, бо
в руках тримає скальпель. І Микола Григоро-
вич це усвідомлює, постійно нагадує колегам
про відповідальність, про необхідність удос-
коналювати власні знання. Він не тільки бли-
скучий практик, а й відомий теоретик. Його
роботи знані й за кордоном – у Польщі,
Ізраїлі, Німеччині.

Талант – це лише декілька відсотків
успіху, а інше в лікарській справі – це праце-
любність, розум, досвід. Незважаючи на те,
що Микола Григорович займає керівну поса-

ду, він залишається ліберальним до своїх ко-
лег. Із ним легко й цікаво працювати. Він
уміє організовувати колектив. Завжди гото-
вий допомогти колегам і в тому, що сто-
сується роботи, і в проблемах особистого ха-
рактеру. Він надзвичайно порядна людина.
Розумний та наполегливий, вимогливий до
себе і, звичайно ж, до студентів, які поважа-
ють свого наставника, хоча він завжди вима-
гає досконалого знання теорії, а також по-
вної віддачі своїй майбутній професії. Якщо
думаєте що, крім роботи, Микола Григоро-
вич нічим не захоплюється, то помиляєтеся.
Він має гарний голос, полюбляє складати ро-
манси, грає на музичному інструменті, стає
душею будь-якої компанії. Це чоловік, який
не помилився у виборі свого майбутнього.
Ніколи не зупиняється на досягнутому, весь
час удосконалюється, бо, як відомо, зупинка
призводить до гальмування, що у нашому ви-
падку впливає на долю як окремої людини,
так і здоров’я всього суспільства.

Хотілося б, аби таких лікарів, як Микола
Григорович, було більше, що вплинуло б на
інтенсивний розвиток української медицини.

Матеріал підготувала Дарина ПШОНКІНА,
група ЖТ-72.

Незважаючи на те, що Медич-
ному інституту СумДУ лише 15
років, йому вдалося залучити
першокласних спеціалістів, у
яких потрібно вчитися й вчити-
ся. Один із найкращих пред-
ставників цієї плеяди – доктор
медичних наук, професор Ми-
кола Григорович Кононенко,
якому 14 грудня 2007 року ви-
повнилося 70 років. Слово про
колегу сказали для «Резонансу»
доценти Медичного інституту
Л. Г. Кащенко та І. Е. Зайцев. 

ЮВІЛЕЙ У ПРОФЕСОРА КОНОНЕНКА
n СЛОВО ПРО КОЛЕГУ

КВНівський рух у СумДУ:
розквіт
чи занепад?

Часто, користуючись у повсякденно-
му житті якимось звичним предметом, не
задумуємося над його історією, для чого
він був призначений спершу й у зв’язку з
чим його стали використовувати саме
так, як використовують. 

Перед святами у поштових відділен-
нях вибудовуються «трикілометрові» чер-
ги за листівками-«відкритками». Купують,
як-то кажуть, малим оптом – одразу по
кілька десятків. А ще якихось півтора
століття назад про «відкритки» мало хто
навіть чув. Хоча найдосвідченіші та най-
обізнаніші колекціонери самі сперечають-
ся щодо часу та місця зародження «артис-
тичних карток» (так їх називали на-
прикінці ХІХ ст.).

Французи вважають, що світ має бу-
ти вдячний за це відкриття солдатам
часів франко-пруської війни (1870-1871),
які за відсутністю паперу та конвертів пи-
сали послання додому на прямокутниках
із картону, щось домальовуючи. Цю ідею
швидко перехопили комерсанти й, за
французькою версією, першу листівку (в
сучасному розумінні) випустив книготор-
говець Леон Бенард із Бретані, а за
німецькою – людина тієї самої професії
– А. Шварц з Ольденбурга.

Англійці вважають автором першої
листівки свого земляка сера Генрі Коула.
Саме його різдвяне привітання відкрило
шлях типографському виготовленню
листівок. Пізніше славу англійців при-
власнили шотландці. Китайці стверджу-
ють, що листівки з’явилися внаслідок
їхньої традиції залишати візитки на вході
в дім, якщо у господаря не було часу
зустріти всіх гостей особисто і прийняти
поздоровлення від них. 

Якщо ж розглядати листівку як віта-
льну картку, то найперший і відповідно
найстаріший екземпляр такої зберіга-
ється в Лондоні, у Британському музеї.
Вона присвячена Дню Святого Валенти-
на й датована ХV століттям, тобто почат-
ком книгодрукування в Європі. Створен-
ня цієї листівки приписують герцогу Ор-
леанському – сидячи у в’язниці, він пи-
сав любовні послання дружині.

На виготовлення тогочасних листівок
необхідно було чимало часу: по-перше,

вони виготовлялися вручну, а по-друге, з
особливою ретельністю та старанністю,
адже листівка для дами серця, напри-
клад, мала бути настільки витонченою
річчю, щоб її хотілося зберігати довгий
час і згадувати про її виконавця з особли-
вим почуттям. 

Згодом листівки стають бізнесом. У
1795 році випущена серія різдвяних
листівок за роботами англійського ху-

дожника Добсона, а вже через 5 років
листівки потрапили на прилавки мага-
зинів і вільно продавалися разом із по-
штовим папером. 

У листопаді 1865 року на німецькій
поштовій конференції пруський пошто-
вий радник Генріх фон Стефан запропо-
нував випуск поштових відкритих листів,
де з одного боку буде відведено місце для
адреси, а з іншого – для тексту привітан-
ня, але пропозицію відкинули.

У січні 1869 року професор економіки
Військової Академії у Відні Еммануїл Гер-
ман в одній з газет заявив про свій винахід
– «кореспондентську картку», тобто від-
критий лист. Він пропонував обмежитися
20 словами, включаючи адресу й підпис.
Пропозицію прийняли частково, ліміт на
обсяг тексту скасували. Невдовзі була ви-
пущена перша «кореспондентська картка»
вартістю в 2 крейцери. Спочатку відкрити-
ми листами користувалися без великого
ентузіазму – боялися чужих очей, але зго-
дом звикли й «відкритка» почала гуляти
світом. Упродовж декількох років з’яв-
ляється в продажу поштових відомств
практично всіх європейських країн.

Радує, що й сьогодні листівка не здає
своїх позицій. Соціопсихологи говорять,
що чим частіше люди відсилають один од-
ному листівки, тим краще живеться і їм, і
всьому суспільству. І не важливо, що зо-
бражено: репродукція Ботічеллі, чи «при-
кольна» мишка, адже набагато важ-
ливіший підтекст, який містить, можли-
во, ті думки, які ніколи не прозвучали б у
словах того, хто вам її надіслав.
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