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 Історія виникнення, традиції та  
обряди Великодня 

 
  Великдень, або Світле Христове Воскресіння, є 
головною подією церковного календаря,         
найдавнішим і найважливішим християнським 
святом. 
    Кожного року дата Пасхи обчислюється за 
місячно-сонячним календарем, що робить      
Великдень перехідним святом. 
    У 2016 році Великдень припадає на 1 травня. 

Історія свята 
    Як минула ж субота, вночі, на третій день   
після страждань і смерті Господь Ісус Христос 
силою Свого Божества воскрес із мертвих. Він 
вийшов з гробу, не відваливши каменя, не        
порушивши синедріонової печатки і невидимий 
для варти. Саме з цієї миті воїни, самі не        
знаючи того, охороняли порожню труну. 
    Коли з небес зійшов Ангел, він відвалив від   
гробу каменя та сів на ньому. Воїни, що стояли 
на варті біля труни, застигли в жаху, а потім 
прийшовши до тями від страху, розбіглися.   
Пізніше, коли вони побачили ангела, той їх     
заспокоїв і сказав: "Не бійтеся, бо знаю, що ви 
шукаєте Ісуса розп'ятого. Підійдіть,             
подивіться на місце, де лежав Господь. Його 
немає тут: Він воскрес; згадайте, як Він       
говорив вам, коли був ще в Галілеї, що Синові 
Людському треба бути виданому до рук грішних 
людей, і бути розіп'ятим, і в третій день       
воскреснути. Швидше йдіть і скажіть учням 
його, що Він воскрес із мертвих ". 

    У християнській    
Церкві найменування 
«Великдень» отримало 
особливий зміст і стало 
означати перехід від  
смерті до життя, від   
землі до неба, що       
виражається у співах: 
"Великдень, Господня    
Пасха! Від смерті до    
життя, і від землі до  
небес Христос Бог нас 
приведе, переможно  
співаючи". 
 

   
Автор статті: Інна Кравчук 

 
Весняний «Фестиваль писанок» 

     
    З 23 квітня по 9 травня в Києві на Софійській 
та Михайлівській площах проходитиме 
«Фестиваль писанок».  

    Основу виставки складають роботи                

художників з усієї країни, яким раніше роздали 
374 величезні яйця для розмальовки у                
довільній манері. Також там розташовано стенди 
з великою кількістю маленьких писанок з усієї 
України.  

                                    

 
 

Пасхальний кошик – 2016 

    Про те, що Великодні свята вже на порозі,  
свідчить не лише пишно заквітчана земля, але й 
особливий дух приготувань. Достатньо зайти у 
будь-який продуктовий    
магазин або на Центральний 
ринок: людей – як у вулику! 
Одні тільки прицінюються, 
інші завбачливо купують 
продукцію наперед, бо     
знають, що напередодні   
свята її ціна кусатиметься.   
    Напередодні Великодня у цьому році ціни  
різко підвищилися і пасхальний кошик          
обійдеться в понад 600 гривень. Тож, спробуймо 
визначити, скільки цьогоріч коштуватиме       
пасхальний кошик.  
  

 
Весняний  

«Фестиваль писанок» 

Цікаво знати: 

Яйце, яке претендує на    

звання нового рекордсмена 

Книги Гіннеса, важить 4      

тонни, його висота – 8,5  

метра, діаметр – 5,5 метра.  

Сан Карлос де Барілоче (Аргентина) 

    На території паркової зони Володимирського 
проїзду можна навчитися робити великодні    
композиції, букети, придбати насіння та          
саджанці. 

Автор статті: Вікторія Черненька 



  

Твоє життя формується твоїми думками  (М. Аврелій) 

    Отже, провівши аналіз цін на пасхальний    

кошик у 2013 – 2016 роках, можна зробити    

висновок, що з кожним роком він дорожчає. У 

2014 році порівняно з 2013 роком ціни зросли 

на 94 грн (27%). Найбільше зросли ціни на 

пасхальний кошик (на 60 грн або на 75%) та 

домашню ковбасу (на 15 грн або на 14%). 

    У 2016 році порівняно з 2015 роком ціни      

зросли на 75 грн (14%). Найбільше відхилення 

можна спостерігати по зростанню цін на овочі 

(ціни зросли на 26 грн або на 30%) та           

домашню ковбасу (на 25 грн або 18%). 

    Якщо брати до уваги перший та останній 

роки проведеного дослідження, а саме, 2013 та  
 

У ритмі з НАСОА 

НАСОА на виставці  
«Освіта та кар’єра – 2016» 

 

    У Києві з 14 по 16 квітня у Національному 

центрі ділового та культурного                    

співробітництва «Український дім» відбулася 

Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта 

та кар’єра – 2016».  

    У ці дні кожен бажаючий мав змогу       

отримати інформацію «з перших рук», тобто 

безпосередньо від представників як              

українських, так і більш ніж 100 вищих       

навчальних закладів з різних країн світу, про 

можливості здобуття професійної освіти в  

Україні та за кордоном; про стипендії та     

гранти, освітні комп’ютерні програми тощо. 

    Нині цей різноплановий виставковий захід, 

що складається із трьох виставок, є              

найбільшим національним освітянським     

заходом присвяченим вищій освіті в Україні та 

за кордоном. На виставці «Освіта та кар’єра – 

2016» було представлено понад 70 українських 

вишів, у тому числі й НАСОА. 

    У виставці взяли участь навчальні заклади і 

організації з України, Великої Британії, Чехії,  

Кіпру, Ізраїлю, ОАЕ, Польщі, Франції, Литви, 

Словаччини, Австралії, Латвії, Голландії,    

Німеччини. 

 

2016 роки, то за цей період ціни збільшилися 

на 272 грн. Тобто за 4 роки ціни зросли на 

78%, що аж ніяк не є позитивним показником 

для громадян нашої країни. Для прикладу,         

візьмемо нинішню МЗП громадян (1378 грн) 

та віднімемо ціну «пасхального кошика       

(620 грн). Сума, яка залишиться, становитиме 

всього 758 грн. А ще є комунальні платежі та 

увесь травень місяць, протягом якого потрібні 

кошти хоча б на харчування та інші мінімальні 

блага. Що ж залишається робити громадянам в 

такій ситуації? Це питання лишається          

відкритим.  

 

Автор статті: Вікторія Черненька 

 

     

    Профорієнтаційний відділ, а також           

викладачі та активісти представляли НАСОА 

на виставці протягом трьох днів. Виставка  

була оформлена стендами, на яких були           

розміщені публікації 

викладачів НАСОА та 

наукова періодика.    

Також були представлені 

досягнення Академії: 

дипломи, кубки та     

відзнаки.  

    Усім зацікавленим 

відвідувачам надавалася 

повна інформація про 

академію, а також      

роздатковий матеріал у       

вигляді листівок та    

календарів.   

 

Автор статті: Інна Кравчук 

Овен  

21 березня – 20 квітня 

Телець 

21 квітня – 21 травня 

Близнюки 

22 травня – 21 червня 

Рак 

22 червня – 22 липня 

З 1 по 9 травня – сприятливий час для 

розсилки резюме, співбесід, влаштування 

на роботу. Також у ці дні можна        

починати розмову про підвищення  

зарплати. Періодично фортуна буде 

підкидати вам додаткові джерела доходу. 

З 13 по 19 травня гроші, на які ви    

розраховуєте, можуть затриматися на 

Період сприятливий для вирішення    

будь-яких службових питань. Можливі    

непорозуміння з 1 по 3 травня. Після 11 

травня починайте пошуки нової роботи, 

якщо не влаштовує нинішня. Керівник не 

почує ваших аргументів з 11 по 14   

травня, зате відгукнеться 17-18 травня. 

Побутова техніка, придбана з 19 по 26 

травня, не виправдає ваших сподівань. 

Від атмосфери в колективі залежать ваші 

успіхи на роботі. Для просування своїх 

ідей та спілкування з начальством    

більше підійде період з 1 по 7 травня. 

Перша половина травня сприятлива для 

співбесід. З 22 по 24 травня ретельно 

виконуйте доручення, уважно читайте 

інструкції, ваші промахи зараз         

загрожують відбитися в майбутньому на 

кар'єрі. 

У травні кар'єра має всі шанси піти  

вгору. Ймовірна грошова премія. У цей 

період успіх очікує представників    

творчих професій, а також зайнятих 

наукою та у сфері туризму. З 3 по 11 

травня не варто починати нових справ. 

Підвищується ймовірність витрат у 

зв'язку з аварійними ситуаціями. 

Аналіз цін пасхального кошика за 2013-2016 роки 

Цікаво знати: 

    Чорнобильській катастрофі    

присвоїли сім балів із 7           

можливих за міжнародною     

шкалою ядерних подій (INES).   

А чи знаєте ви, що: 

• Згідно з Книгою Буття        
(1:20-22), курка з'явилася раніше   
яйця;   

• «ОК» – найпопулярніше слово 
у світі;  

• На Місяці є три м'ячі для         
гольфу. 
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     Мотивація до роботи — частина мотивації до життя (Е. Воутілайнен ) 

Лев 

23 липня — 23 серпня 

Діва 

24 серпня — 23 вересня 

Скорпіон 

24 жовтня — 22 листопада 

Терези 

24 вересня — 23 жовтня 

Перша половина травня принесе        

додаткові вигоди від вашого службового       

становища. Можна зайнятися           

підвищенням свого професійного рівня. З 

15 по 20 травня є шанс добре            

зарекомендувати себе перед начальством. 

З 25 травня очікуйте преміальних. 

У травні складно буде знайти вигідну 

роботу, зате легко буде звільнитися з 

обридлого місця. З 1 по 3 і з 18 по 21 

травня слід відкласти важливі та дорогі 

покупки. В кінці квітня варто підвести 

підсумки своїх фінансових справ,     

сплатити рахунки. Вдалими будуть 

придбання, зроблені з 27 по 29 травня. 

Також у ці дні є шанс отримати вигідну 

пропозицію щодо роботи. 

У травні з його двома затемненнями слід 

проявляти обачність у грошових       

питаннях і не відважуватися на ризик і 

авантюри. Можливі невиправдані     

витрати, великі вкладення і покупки. У 

травні варто очікувати сприятливих змін 

у роботі. З 5 по 7 травня настане час 

оформити деякі усні домовленості  

письмово.  

Перша половина травня допоможе вам 

обійтися без витрат своїх коштів,      

оскільки близькі самі подбають про ваші 

потреби. Друга половина травня надасть 

вигідні фінансові можливості, неодмінно 

скористайтеся ними. З 2 по 4 травня 

планові фінансові операції пройдуть 

дуже гладко. З 11 по 20 травня партнери 

стануть для нього джерелом вигоди. 

Після 15 травня комерція та інвестиції 

принесуть доходи.     

Очима очевидців 
 

    Незабаром Національній академії          
статистики, обліку та аудиту виповниться 30 
років. За цей проміжок часу в її стінах      
пропрацювала чимала кількість викладачів, 
випустилася величезна кількість студентів. 
За 30 років життя Академії її історія          
сповнена цікавими та величними подіями. За 
весь цей час в Академії були як злети, так і 
падіння. А хто ж нам, молодим поколінням, 
зможе розповісти про те, як  НАСОА 
«ставала на ноги» в перші роки її життя та 
яким чином все відбувалося? На щастя, є такі 
люди, які працюють тут більшу частину   
життя самої Академії – наші так звані 
«старожили». 

    І ось нещодавно, а саме, 22 квітня 2016  
року Академія відсвяткувала 60-річчя однієї 
з тих самих «старожилів» – Олени Іванівни 
Хоруженко, яка пропрацювала тут аж 22  
роки. Вона поділилась зі всіма нами історією 
Академії, створенням кафедри, на якій вона 
зараз працює. Нею були згадані люди, які 
зробили значний внесок у розвиток сучасної 
НАСОА.  

    У НАСОА донині 
працює велика        
кількість людей, які 
пропрацювали тут 
більше 20 років. Це  
Н. М. Цветкова,      

В. П. Пантелеєв, В. О. Шевчук, Д. М. Серба, 
Г. М. Луньова, Т. В. Аржанова та багато-
багато інших, які для нашої молоді вже є  
частиною історії Академії, що створювалася 
впродовж багатьох років. Ці люди приклали 
чимало зусиль, щоб сьогодні ми могли     
набувати  глибокі знання. У свою чергу, ми 
маємо   згадувати про них у книгах, газетах,          
журналах тобто відтворювати історію      
Академії очима очевидців. Вони достойні 
цього, як ніхто інший!  

    P.S. Незабаром чекайте відеоролик  
«Очима очевидців», присвячений Академії та 
її професорсько-викладацькому складу.  

 

Автор статті: Вікторія Черненька 

 

 
Калейдоскоп новин 

Випуск в обіг оновлених банкнот 
 

    У понеділок, 11 квітня, Національний банк 
України ввів в обіг оновлену банкноту      
номіналом 500 гривень зразка 2015 року з 
удосконаленою системою захисту. Розміри 
оновленої банкноти номіналом 500 гривень 
не змінилися. Колірна гамма залишилася 
майже незмінною. Всі зміни стосувалися  
дизайну й захисних елементів. Наприклад, 
портрет Григорія Сковороди зміщений у 
центр лицьового боку банкноти.                
Зазначається, що на банкнотах введені нові 
захисні елементи для візуального контролю з 
оптико-змінними ефектами. Серед них: 
«віконна» захисна стрічка з чітким            

кінематичним ефектом й елемент SPARK – 
зображення, на окремих ділянках якого     
спостерігаються поступові переходи від   
одного кольору до іншого. 

    Нагадаємо, що з березня 2015 року        
Нацбанк ввів нову банкноту в 100 гривень. 
Розмір купюри залишився незмінним, однак 
додані ще кілька рівнів  захисту від підробки. 

 

Автор статті: Оксана Півньова 

 

Дай життя своїм креативним ідеям! 
 

    Редакція газети «Все 
про бухгалтерський 
облік» започаткувала 
новий багатообіцяючий 
проект – «Розвиваємо 
український бізнес 
разом». 

    Якщо у вас є ідея і невичерпне бажання    
започаткувати власну справу, редакція газети 
вам у цьому допоможе! Мета проекту –    
стимулювання підприємств в Україні,        
розвиток малого та середнього бізнесу. Суть 
проекту полягає у безкоштовній допомозі з 
реєстрації підприємства, наданні всієї       
необхідної інформаційної підтримки та    
корисних методичних матеріалів. Цей проект  
охоплює всю країну.   

    Деталі проекту ви можете дізнатися за      
телефоном (067)332-55-42. Отримайте      
консультацію професійних юристів.  

Автор статті: Оксана Півньова 
 

Найшвидший вертоліт в Україні 
 

    Розроблений в Україні 
вертоліт під назвою     
SL-231 «SCOUT»       
розрахований на 3        
людини і розвиває     
максимальну швидкість 
209 км/год, завдяки чому 
визнання як найшвидший у своєму сегменті. 

    Наразі розробники працюють над           
серійним виробництвом. Вертоліт має       
найменшу вагу та найбільшу швидкість серед 
подібних літальних апаратів. Розробка      
проходила у селі Гора, яке знаходиться під 
Києвом. Випробування «скаута» пройшли 
відмінно. 

Автор статті: Оксана Півньова 

А чи знали ви, що: 

Найдовший музичний інструмент у 

світі – це українська трембіта. Її       

довжина може досягати чотирьох  

метрів, а її звуки чутні більш ніж за 

десять кілометрів.  

Цікаво знати: 

У 2010 році у Софійському   собо-

рі з’явилося унікальне панно – 

Пресвята Богородиця, складене з 

15 тисяч розфарбованих вручну 

писанок.   
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http://ua.korrespondent.net/business/financial/3487432-natsbank-vvodyt-novu-banknotu-u-sto-hryven


 

  Не живи вчора, не мрій про завтра, сконцентруй свій розум на цьому моменті (Будда) 

Риби  

19 лютого – 20 березня 

Водолій 

21 січня – 18 лютого 

Козеріг 

22 грудня – 20 січня 

Стрілець  

23 листопада – 21 грудня 

У травні можливі зміни як самого місця 

роботи, так і вашого ставлення до того, 

чим ви зараз займаєтеся. Перша       

половина травня сприятлива для ведення    

переговорів, укладення договорів. На 

колишньому місці ймовірно підвищення. 

Друга декада травня обіцяє успіх     

бізнес-проектів в Інтернеті. 

Фортуна в цей період дуже оманлива, 

тому не варто ризикувати великими 

сумами і вплутуватися в авантюри. Все, 

що може статися в цей зодіакальний 

місяць, буде носити повчальний       

характер. Якщо ваші помисли будуть 

чистими, то є можливість несподівано 

отримати матеріальну винагороду. 

У цьому місяці вашу увагу все частіше 

привертатиме думка про цілі в житті та 

професійну реалізацію. Вам буде       

непросто збалансувати дім і кар'єру. 

Прийняття рішень та початок нового 

життя краще відкласти, а поки             

розберіться зі своїми пріоритетами. Вам 

можуть представитися спокусливі    

обставини для отримання кредитів, для 

вкладення грошей у бізнес — будьте з 

цим уважні!  

Для тих, хто шукає роботу, це період не з 

кращих. Нові знайомства та зв'язки   

можуть виникати, але користь від них 

буде тільки в перспективі. Поки краще 

визначитися з напрямкм особистісного 

розвитку та професійного зростання. 

Непогано було б підучитися,             

розширивши список своїх навичок. 

 
 
 

1. Сфера життя суспільства, в якій на  
основі використання різноманітних ресурсів  
здійснюється виробництво, обмін, розподіл, споживання. 
2. Французькі мислителі, що вважали природні ресурси джерелом багатства. 
3. Використання доходів для задоволення потреб матеріальними і духовними благами. 
4. Наука про діяльність підприємств і споживачів. 
5. Об’єкти продажу у вигляді дій, вигод. 
6. Наука про економічні системи. 
7. Економічні цінності, ресурси, товари, доходи.  

               
4.Ресурси, що використовуються у       
виробництві товарів і послуг. 
5.Діаграма або формула, що допомагає 
зрозуміти економічні події. 
6.Спосіб поєднання ресурсів та їх загальне 
цілеспрямоване використання. 
7.Люди, що вступають в економічні      
відносини. 
 

Кросворд "Чи знаєш ти основи економіки?" 

 

Відповіді до кросворду читайте у наступному випуску.                          Автор: Оксана Півньова 

 

По горизонталі: 

1.Наука про господарство в цілому. 
2.Формування доходів. 
3.Відносини, коли речі та послуги  
переходять від виробників до            
споживачів. 

Загадка на спостережливість і логіку 

1. Скільки туристів живе в цьому таборі ? 

2. Коли вони сюди приїхали: сьогодні чи   

кілька днів тому ? 

3. На чому вони сюди приїхали ?  

4. Чи далеко від табору до найближчого    

селища ? 

5. Звідки дме вітер: з півночі або з півдня ? 

6. Яка зараз пора дня ? 

7. Куди пішов Шура ?  

8. Хто вчора був черговим ?  

9. Яке сьогодні число якого місяця ?  

Відповіді читайте на сайтах газети. 

Автор: Оксана Півньова 

Редакційна колегія: 

Кравчук Інна, Півньова  

Оксана, Черненька Вікторія  

Дякуємо за співпрацю: 

Гулевич Олені Юріївні, Мотузці 

Олені Миколаївні та Чебановій 

Валерії Герцівні  

Спільнота у соціальній мережі: 

http://vk.com/public_stud_times 

http://www/facebook.com/Студ_Times 

E-mail:  
kaf_fed@nasoa.edu.uа  

Офіційний сайт НАСОА: 

http://nasoa.edu.ua 

 

Над випуском працювали: 
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По вертикалі: 

Цікаво знати:  

• Вінстон Черчілль говорить, що репутація держави найточніше визначається тією сумою, яку ця держава може взяти в борг; 

• У Великій Британії в 1797 році було введено податок на годинники. 


