
Перемоги

вітання

Вітаємо нашу молодь 
зі святом!

Студентство в усьому 
світі завжди було, є і по-
винно бути надалі рушієм змін у суспільстві. Адже 
новизна, неформальність, незаангажованість думки 
молодих науковців неодмінно призводить до якісних 
перетворень у суспільстві. Так тримати!

Бажаємо вам творчих та інтелектуальних звер шень, 
сміливих наукових думок та самореалізації!

тетяна СемененКо,
директор науково-дослідного центру

іЗ днем студента!

суперкубок кВн – 
теж наш!

Легенди і міфи 
недреВньої академії

Нещодавно команда 
КВН академії «Жорсткі 
диски» здобула нову 
блискучу перемогу – 
виграла Суперкубок 
на Всеукраїнському 
фестивалі команд КВН АКУ

Головним богом у студентській міфології є все-
могутній та непереможний Фігзним. Цей бог по-
вністю керує життям студентів. Покровитель кою 
студентів, їх заступницею та помічницею у всіх 
справах є дружина Фігзнима – Халява. Саме на 
неї моляться студенти всього світу у надії на те, 
що пощастить 

Цього року наші «Жорсткі диски» 
стали улюбленцями Фортуни: за ко-
жну престижну гру вони мали до-
сить високі нагороди і визнання. 
Так, наші дотепники перемогли у 
змаганнях за Кубок губернатора, 
згодом отримали перемогу у фі-
налі «Ліги КВН Сумщини». У 
минулому номері газети ми віта-
ли «кавеенівців» із тим, що вони в столиці вибороли 
Кубок КВН України, а двоє наших студентів – Мико-
ла Коваленко та Валерій Коваленко – успішно висту-
пили в телевізійному проекті «Бійцівський клуб».

І ось нова, ще «суперовіша» перемога наших доте-
пників: в Одесі, на Всеукраїнському фестивалі команд 
КВН АКУ «Жорсткі диски» стали переможцями і в 
нагороду отримали Суперкубок, тобто кубок усіх куб-
ків! За цю престижну нагороду боролися найсильніші 
сміхотворці України: переможці Чемпіонату – «Гості 
міста» (м. Харків), переможці Студентської ліги – 
«Одного вечора» (м. Київ) і переможці Кубка АКУ 
– сумські «Жорсткі диски». Рівень команд-учасниць 
був дуже високим, і все-таки академівська команда 
була визнана найкращою! Запорука цих блискучих 
успіхів – наполеглива творча праця, згуртованість 
команди і, звичайно, підтримка академії. 

Молодці, «Жорсткі диски»! Ви – супер!

Щиро вітаю всіх із 
нагоди Дня студента!

Бажаю бути наполе-
гливими в навчанні, ви-
могливими до себе і ото-
чуючих, досягати поста-
влених цілей і завжди 
перебувати у доброму 
гуморі, що є запорукою 
успіхів у житті!

в’ячеслав ПЛаСтУн,
заступник декана 

обліково-фінансового 
факультету

Дорогі студенти!
Щиро вітаю вас зі 

святом!
Бажаю замолоду і 

назавжди подружитися 
із дисципліною і поряд-
ком. Це допоможе вам 
бути організованими, 
мобільними і знаходити 
час на все: успішне на-
вчання, спорт, цікавий 
відпочинок, дружбу і 
кохання.

Будьте успішними і 
щасливими!

Борис ДаДаШев,
проректор

Дорогі наші студенти!
Щиро вітаю з головним святом –  

Міжнародним днем студентів!
Ми завжди пишалися і, впевнений, будемо пишатися молоддю академії. Наші 

студенти вміють прекрасно навчатися, бути молодіжними лідерами, перемагати 
в обласних і всеукраїнських олімпіадах і наукових конференціях, у престижних 
спортивних змаганнях і різноманітних творчих конкурсах, на всю Україну прослав-
ляти академію «кавеенівськими» жартами. 

Адміністрація, викладачі та співробітники академії будуть і надалі створювати 
всі умови для вашого плідного навчання, цікавого відпочинку, комфортного про-
живання в гуртожитках – словом, робити все для того, щоб ваша студентська по-
ра була найщасливішою.

Від душі бажаю всім міцного здоров’я, успішного навчання, а згодом – пре-
красного працевлаштування, гарних друзів, щирого кохання, здійснення найза-
повітніших мрій, щасливої долі!

 
З повагою,

 ректор, професор        а.о. Єпіфанов

У Фігзнима є декілька богів-помічників, наприклад: 
всемогутній Непіду, чарівні сестри Незараз і Тапотім, хо-
робрі воїни Нунездам, Перездам та Академ.

Серед поширеної свити Халяви можна виділити 
таких, як Підфартило, Як-небудь та Ясписав.

Є в студентській міфології і злі та підступні боги. 
Це, в першу чергу, брат Фігзнима, усюдисущий Де-
канат (його ім’я промовляється тільки пошепки і за-
жмуривши очі). Деканат протягом століть бореться 
з Фігзнимом, намагаючись скинути його з Олімпу та 
повернути студентський світ до Ботанства (це майже 
те саме, що і кінець світу, але страшніше). Але від-
важний Фігзним раз у раз перемагає Деканат. У під-
леглих Деканату ходять страшні демони – нещадний 
Незалік, люта Курсова, кровожерлива Модульна, а 
також непередбачувана Цедва. 

Раз у півроку темні сили збираються на шабаш, 
що зветься сесією. У цей час студенти повинні сиді-
ти вдома, не їсти, не пити, читати, співаючи, древні 
книги книг: епічну сагу «Маркетинг», збірку поем 
«Психологія», збірку романсів «Фінанси» та драму 
«Міжнародна економіка».

Перемогти темні сили можна лише щирими дарами 
у вигляді знань та екзаменаційних листків (ще ніко-
ли не підводило).

наталія гонЧарова,
студентка групи Ф-61

Гарні спогади та приємна ностальгія залиши-
лися після закінчення студентського життя в рідній 
Академії. З висоти погляду випускника гордо під-
тверджую: УАБС НБУ – неповторно престижний і 
недосяжно кваліфікований з-поміж усіх вузів нашої 
країни. Головними «винуватцями» такого величного 
статусу Академії є її викладачі. 

Дорогі студенти! Вам поталанило навчатися в 
таких мудрих людей. Тож користуйтеся нагодою: 
черпайте знання, готуйтеся до самостійного життя. 
Бажаю всім натхнення, невичерпної енергії та успі-
ху в досягненні вашої мети!

З повагою, 
Світлана ПЛахтій, 

випускниця групи мБС-31

УСміхниСь!

Шановні студенти!
Майбутнє належить молодим, сповненим життєвої енергії людям. Бажаємо 

вам примножувати свої здібності і досягати прекрасних успіхів у навчанні. Ко-
лектив бібліотеки академії буде і надалі використовувати весь свій науковий та 
творчий потенціал, щоб ваше перебування в наших стінах було якомога цікаві-
шим, комфортнішим і змістовнішим. Нових твор чих досягнень вам, гармонійно-
го духовного та фізичного розвитку! 

Віримо у ваше щасливе майбутнє, у щасливе майбутнє рідної України!
Колектив бібліотеки

Шановне студентство!
Від імені СММО «Студентський комітет само-

врядування УАБС» дозвольте привітати вас із Днем 
студента! 

Студенти завжди були авангардом української моло-
ді, від вашої небайдужої життєвої позиції, активної учас-
ті у суспільних перетвореннях великою мірою залежить 
майбутнє. Переконаний, сплине час, і ваш досвід та про-
фесіоналізм визначатимуть долю всієї держави.

Бажаю вам примножувати свою енергію, неодмін-
них успіхів у навчанні, нових творчих досягнень, 
гармонійного духовного та фізичного розвитку. Здо-
ров’я вам, успіхів та активної життєвої позиції. Саме 
від вас та ваших вчинків залежить майбутнє!

андрій ПУСтовіт, 
голова Сммо «Студентський комітет 

самоврядування УаБС»                                                                

Вітаю, дорогі студенти!
Вважаю, для молодої людини головне, щоб вона 

навчилася вчасно приймати самостійні рішення. Від 
цього залежить, і куди вступати, і де, і як вона буде 
навчатися, і як далі складеться її доля. Це – перші 
кроки і перша ознака дорослої людини. Тож бажаю 
швидше стати дорослими! 

ольга ЛоБоДа,
керівник підготовчих курсів

Прийміть найкращі привітання з Днем студента!
Хочу побажати всім міцного здоров’я, відмінного 

навчання, а в майбутньому – успішного працевла-
штування, кар’єрного зростання, сімейного щастя і 
всіляких гараздів!

Академія завжди готова вас підтримати і допо-
могти.

Людмила гонЧарова,
начальник рЦ ПКППС

Вітаючи студентів зі святом, хочу побажати їм 
цікавого, неповторного життя, успішного навчання 
і змістовного відпочинку. Ми раді всім, хто після 
занять знаходить можливість заходити до студент-
ського клубу, щоб розвивати свої творчі здібності. 
Академія славилася і буде славитися своїми юними 
талантами. А ми завжди готові їх підтримати!

Сергій тараСенКо,
художній керівник студентського 

клубу творчої молоді
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Вітаємо всіх студентів та викладачів із Днем 
студента! 

Бажаємо успіхів у навчанні та праці, досягнень 
і звершень, поваги з боку оточуючих і просто без-
межного людського щастя!!!

група Ф-61

Фото Сергія Кошеварова
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НоВі КНиГи

Фото Віталія Ященка

наші інтеЛектуаЛи – 
найкращі!

форум 
наукоВціВ і банкіріВ

Здійснення
бЛакитних мрій!

«спогади  
про майбутнє»

україна-нато

Мелодія ранку

перемоги студентіВ

У Палаці дітей та юнацтва відбулися змагання серед першокурсників ВНЗ 
міста з інтелектуальних ігор «Що? де? Коли?» 

як завжди восени, в академії відбулася тради-
ційна, вже Хі Всеукраїнська науково-практична 
кон ференція «Проблеми та перспективи розвитку 
банківської системи України» 

8 жовтня в гуртожитку № 1 відбулися вибори ради 
під назвою «майбутнє у твоїх руках!»

Вийшла у світ нова книга сумської журналістки 
ольги Нестеренко (псевдонім марина реух) 
«Спогади про майбутнє»

В академії відбувся інформаційно-просвітницький семінар «Роль 
суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України», 
організований громадською лігою «Україна-НАТО», Міністерством 
закордонних справ України та Українською академією банківської 
справи Національного банку України

Маленький коридор. Ліфт дихає важко. Люди знервовано спішать і штовхаються. 
Гублять щось або забувають. Ще більше спішать і завжди кудись не 
встигають...

Цей проект організу-
вала і провела Сумська 
міська дитячо-молодіж-
на суспільна організація 
«Інтелект-клуб» (керів-
ник Галина Боровик). У 
грі взяли участь 16 ко-
манд. Академію предста-
вляли 4 команди від 3-х 
факультетів, які прожи-
вають у гуртожитках.

Дебют для наших пер-
шокурсників, які пред-

ставляли факультет ба-
нківських технологій, 
виявився блискучим: ко-
манди «Кришталева со-
ва» та «Фрактал» посіли 
відповідно І та ІІ місця. 
За «Кришталеву сову» 
грали: капітан Марія 
Савченко (БС-83), Ві-
талій Захожий (БС-83), 
Дмитро Ващенко (ЕК-
82), Тетяна Новикова 
(БС-83), Ільдар  Утя-

ганов (БС-83), Віктор  
Мунтян (БС-82). Честь 
команди «Фрактал» від-
стоювали: капітан Денис 
Дацюк (ЕК-82), Микола 
Юнчик (ЕК-81), Тетяна 
Кляп (ЕК-81), Ірина Ді-
денко (ЕК-82), Роман Бо-
ровський (ЕК-82), Денис 
Кондраков (ЕК-82).

Команда «Академі-
ки», яка представляла об-
ліково-фінансовий факу-

льтет, зайняла 8-е місце. 
На 9-му місці – «Еври-
ка» з юридичного факу-
льтету. Загалом, всі ко-
манди академії показали 
високий рівень інтелек-
туальних можливостей 
та дружний студентський 
дух гри. Молодці! Так 
тримати!

валентина ворона,
вихователь гуртожитку № 2

У конференціїї взяли участь близько 145 осіб: 
фахівців Національного банку України, провідних 
банків держави, Центрального банку Російської Фе-
дерації, наукових та аналітичних установ, вищих на-
вчальних закладів, а також відомих учених не лише 
України, а й Росії, Білорусі, Польщі. 

Фахове обговорення ключових питань сучасного 
стану банківської та фінансово-кредитних систем зав-
жди відбувалося зацікавлено і з користю. Особливо 
воно актуальне сьогодні, в умовах глобальної фінан-
сової кризи. Учасники конференції уважно слухали 
доповіді, брали активну участь у дискусіях, намага-
ючись знайти відповіді на актуальні питання та ви-
робити певні рекомендації щодо виходу із складної 
економічної ситуації.

Загалом, для цієї науково-практичної конференції, 
як і для попередніх, характерні плідна робота і корис-
ні напрацювання. За результатами форуму буде вида-
ний збірник наукових праць «Проблеми та перспекти-
ви розвитку банківської системи України». Учасники 
конференції відзначали глибину багатьох доповідей, 
толерантність учасників дискусій і високий організа-
ційний рівень підготовки та проведення форуму.

(Детальніша розповідь про конференцію –  
в наступному номері)

Серед кандидатів було обрано найкращих, найіні-
ціативніших людей, які будуть стояти за кермом ко-
рабля надій студентів, мешканців будинку блакитної 
мрії на Прокоф’єва. Головою ради гуртожитку було 
обрано Катерину Шепелєву. Також до таких «вла-
дних органів», як культурно-масовий та санітарний 
сектори і до ініціативної групи обрали представників 
1, 2, 3 курсів. Кожен сектор  пообіцяв на «відмінно» 
виконувати свої функції: санітарний – слідкувати за 
чистотою на кухнях та в кімнатах, а порушників по-
рядку – карати; культурно-масовий – організовувати 
свята для своїх товаришів. 

Побажаймо ж успіхів новій раді гуртожитку №1 
та здійснення їхніх блакитних мрій!

альона СиПЛивеЦь,
представник культурно-масового 

сектора гуртожитку №1,
студентка групи оа-71

Це вже четверта книга письменниці. Перша кни-
жечка «Знайомі обличчя сумчан» (1998  р.) об’єднала 
в собі нариси про відомих жителів міста. Через три 
роки була надрукована збірка художніх творів під на-
звою «Оповідання провінціалки». Ще через три роки 
побачила світ збірка «Правила недорожнього руху». І 
ось нещодавно у видавництві «МакДен» видрукувана 
нова книга «Спогади про майбутнє», до якої увійшли 
як твори із попередніх книг, так і нове, що народи-
лося останнім часом. 

«Твори, які я пишу, – прості й зрозумілі, бо на-
писані жіночою рукою, – повідомляє у передмові ав-
торка. – Більшість із них – про кохання, про те, що 
рухає жіночою душею».

Герої книги намагаються знайти відповіді на од-
вічні питання, які хвилюють людство: в чому сенс 
життя, що таке щастя, як знайти гармонію із собою і 
оточуючим світом, як же все-таки наздогнати і утри-
мати омріяну Жар-птицю?

Книга справляє приємне враження, читається лег-
ко, з інтересом. А коли перегортаєш останню сторінку 
збірки, хочеться швидше зустрітися з героями нових 
творів письменниці. Сподіваємось, що Ольга Несте-
ренко незабаром знову порадує своїх читачів.

наталія ДаниЛенКо

У заході взяли участь 
провідні науковці Сум, 
студенти УАБС НБУ, бі-
бліотека вузу та завіду-
вач  сектора інформацій-
них питань та комуніка-
цій Національного центру 
з питань євроатлантич-
ної інтеграції України  
(м. Київ) Ірина Жовта.

Відкриваючи семінар, 
директор  бібліотеки ака-
демії Надія Петрина наго-
лосила, що співробітниц-
тво між ВНЗ та громадсь-
кою організацією «Украї-
на-НАТО» триває 3 роки. 

У бібліотеці відкрито 
стенд «Україна-НАТО», 
вуз отримує безкоштовну 
роз’яснювальну літера-
туру. Це допомагає фор-
мувати світогляд молоді, 
знаходити відповіді на 
актуальні питання. 

Під час семінару свої-
ми поглядами на пробле-
ми євроінтеграції поділи-
лися завідувач  кафедри 
соціально-гуманітарних 
дисциплін УАБС НБУ, 
доктор  філософських на-
ук, професор  Іван Моз-
говий, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних 
дисциплін академії, кан-
дидат історичних наук Ві-
ктор  Троян, доцент кафе-
дри філософії Сумського 
державного університету, 
кандидат філософських 
наук В’ячеслав Артюх, 
начальник управління з 
питань внутрішньої полі-
тики головного управлін-
ня зв’язків із громадські-
стю Сумської облдержад-
міністрації Іван Шкурат 
та згадувана вже гостя з 
Києва Ірина Жовта.

Зустріч  була побу-

дована у формі дискусії. 
Тому студенти не тільки 
уважно слухали висту-
пи, а й ставили запитан-
ня, висловлювали свою 
точку зору. Юнаки і ді-
вчата академії проявили 
себе мислячими людьми, 
вмілими опонентами. Во-
ни продемонстрували, що 
їм не байдуже, в якому 
суспільстві – відстало-
му чи розвинутому, ци-
вілізованому – житимуть 
завтра.

наталія ДаниЛенКо

Зліва від дверей – по-
штові скриньки. Листів 
там не бачили давно. 
Вкрились пилом і мов-
чать. Чи можна щось 
казати, коли ніхто й не 
хоче їх почути! А розка-
зати є що! Раніше писа-
ли ж частіше!

Стук-стук – стука-
ють двері! Якщо прислу-
хатися і зупинитися на 
мить, то почуєш уже зви-
чну мелодію – мелодію 
ранку, який поспішає... 
Дивно, та і сам тоді ду-
маєш: «А мені теж тре-
ба було бігти, до того 

ж ... іще мить назад... 
Мить, мить... Знову за-
пізнююсь!»

День сьогодні видався 
на диво сонячним! Давно 
не було такого голубо-
го неба. Навряд чи його 
помітив іще хтось, ну... 
старший 8-ми років. 

Машина просвисті-
ла за рогом, світлофор 
заблимав зеленим, і всі  
влилися у звичний ритм 
– бігу. Заклопотана ма-
ма просто тягне через 
дорогу бідну дитину, не 
звиклу до повсякден-
них дорослих перегонів...  

І якийсь хлопчина ледь не 
збиває  цю парочку,  по-
спішає далі,  не озирну-
вшись, не зупинившись... 
Та цього, напевно, також 
ніхто й не помітив...

І скоро прийдуть со-
тні лоюдей туди, куди 
так відчайдушно пряму-
ють. Робитимуть звич-
ні  речі, як завжди – ска-
ржитимуться на всілякі 
дрібниці, удаватимуть 
заклопотаних або неща-
сних і говоритимуть, го-
воритимуть, говорити-
муть – про все, тільки 
не про те, про що справ-

туризм
Відбулася ХІІ відкрита 

першість м. Суми з техні-
ки спортивного туризму 
«Меморіал пам’яті дру-
зів», присвячена пам’яті 
сумських туристів і альпі-
ністів. В особистому залі-
ку з техніки туризму дру-
ге місце виборов студент 
академії Сергій Татаренко  
(гр. БС-51). 

 Футзал
Протягом жовтня в 

академії відбувався тра-
диційний турнір  з футза-
лу серед дівчат. У змаган-
нях взяли участь 12 збір-
них студентських команд. 
Кожна гра турніру прохо-
дила у запеклій, безкомп-
ромісній боротьбі. До фі-
нальної частини змагань 
потрапили лише чотири 

кращі команди: гр. ОА-
71;72;73, гр. ОА-63, гр. 
Ф-71 і збірна команда 
академії. За підсумка-
ми змагань абсолют ним 
переможцем стала збір-
на команда академії, яка 
змагалася поза конкур-
сом, Кубок переможців і 
золоті медалі академіади 
з футзалу серед навчаль-
них груп завоювала група 

ОА-63. Срібними медаля-
ми нагороджені студент-
ки групи ОА-71;72;73. 
Бронзові нагороди турні-
ру виборола група Ф-71. 
Кращим бомбардиром тур-
ніру визнана Дар’я Пхен-
да (гр. ОА-63).

олександр ПетренКо,
старший лаборант кафедри 

фізичного виховання

ді хотілося і варто було 
б поговорити... Та цього 
також майже ніхто не 
помітить...

Не хочеться поспі-
шати заради непотріб-
них справ і слів. От би 
прокинутись і нареш-
ті змінити щось... Єди-
ний раз... І знову б тоді 
хтось отримував довго-
очікувані листи, хоч ін-
коли робив улюблені ре-
чі, поступався місцем у 
транспорті,  цілував на 
прощання кохану людину, 
говорив від серця,  умів 
мріяти, хотів жити...

Добре, що для кожного 
такий день настає вча-
сно, не запізнюючись ні 
на мить! 

тетяна СтарЦева,
студентка групи П-63
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prAvYlA prYjoMU

ПроВідНий 
еКоНомічНий 
ВНЗ УКрАїНи

СПеЦдодАтоК  дЛя  АбітУрієНтіВ  тА  КеріВНиКіВ  НАВчАЛьНиХ  ЗАКЛАдіВ
АКАдемія ЗАПрошУє НА НАВчАННя

Українська академія банківської справи 
Національного банку України – вузько-
спеціалізований вищий навчальний за-
клад іV рівня акредитації європейського 
зразка. Академія має потужний науковий 
та педагогічний потенціал і міцну ма-
теріальну базу для того, щоб готувати 
висококваліфікованих фахівців, які ко-
ристуються попитом на ринку праці

СПеЦіАЛьНоСті

Головною метою діяльності академії є підготовка 
та підвищення кваліфікації фахівців за напрямами 
(спеціальностями):

Фінанси і кредит (спеціалізації: «Банківські тех-1. 
нології і операції», «Фінанси).
Облік і аудит (спеціалізації: «Облік і аудит в бан-2. 
ках», «Облік і аудит на підприємствах»).
Економічна кібернетика (спеціалізація: «Інформа-3. 
тизація банківської справи»).
Міжнародна економіка (спеціалізація: «Міжнаро-4. 
дні валютно-кредитні і фінансові відносини»).
Правознавство.5. 
Після закінчення академії випускникам видається 

диплом про вищу освіту.

терміНи НАВчАННя:

економічні спеціальності (бакалавр):
денна форма – 4 роки на базі середньої та серед-  
ньої спеціальної  освіти;

Спеціальність “ Правознавство” (бакалавр):
денна форма – 4 роки на базі середньої та серед-  
ньої спеціальної освіти;

економічні спеціальності (магістр)
денна форма – 1 рік на базі кваліфікації бакалав-  
ра економічного профілю;

Спеціальність “ Правознавство” (магістр)
денна форма навчання – 1,5 року на базі кваліфі-  
кації  бакалавра юридичного профілю;

УмоВи ПрийомУ 

Зарахування до академії здійснюється на конкурсній 
основі за сертифікатами незалежного тестування.

Особи, які вступають на І курс денної форми на-
вчання, подають на конкурс до приймальної комісії 
сертифікати Українського центру оцінювання якості 
освіти, що підтверджують успішне проходження (124 
бали і більше) незалежного тестування у 2009 р. з та-
ких навчальних дисциплін:
на економічні спеціальності:

математика, українська мова  і література,  
на спеціальність «міжнародна економіка»: 

математика, українська мова  і література, інозем-  
на мова;

на спеціальність «Правознавство»:
історія України, українська мова і література.  

ПриймАЛьНА КоміСія

На денну форму навчання прийом документів здій-
снюється з 29 червня до 29 липня 2009 року. 

Зарахування здійснюється не пізніше 
1 серпня – на денну форму навчання. 
Початок навчального процесу –  1 вересня.

ПідГотоВчі КУрСи

Метою організації підготовчих курсів є підготов-
ка до складання у 2009 році зовнішнього незалежного 
оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів для бажаючих вступати до академії, а також 
у інші вищі навчальні заклади економічного або юри-
дичного профілю.

Слухачі підготовчих курсів вивчають за погодже-
ними та затвердженими програмами Міністерства осві-
ти і науки України такі дисципліни:
економічний профіль:

математика, українська мова і література,  
іноземна мова (для абітурієнтів, які готуються   
до вступу на спеціальність «Міжнародна еконо-
міка»);

юридичний профіль:
історія України, українська мова і література.  

терміни навчання: 
для мешканців м. Суми  – з 1 жовтня до 25 квіт-  
ня поточного року;
для іногородніх слухачів – під час кожних шкіль-  
них канікул за окремими розкладами відповідно 
до графіка навчального процесу загальноосвітньої 
школи у поточному навчальному році.

Вартість навчання

1500 грн. з можливістю оплати двома частинами.
Зарахування

Слухачами  підготовчих курсів можуть стати всі 
бажаючі із числа учнів випускних класів загально-
освітніх навчальних закладів 2009 року, а також ви-
пускники попередніх років, успішність із профільних 
дисциплін і середня успішність яких за попередній рік 
навчання становить не нижче 8  балів за 12-бальною 
системою оцінювання.

ВАртіСть 1 роКУ НАВчАННя У 2008 роЦі, ГрН.

НАПрям  
ПідГотоВКи

оСВітНьо-
КВАЛіФіКАЦійНий ріВеНь

бакалавр спеціаліст магістр
Денна форма навчання

ФіНАНси і креДит 
спеціАлізАції: 
«Банківські  
технології і операції»
«Фінанси»

5000 5200 5500
5000 5200 5500

ОБлік і АУДит 5000 5200 5500
екОНОМічНА  
кіБерНетикА 4500 5200 5500

МіжНАрОДНА  
екОНОМікА 5500 – –

прАВОзНАВстВО 6000 6000 6500

Пільги при вступі до академії надаються згідно  
з чинним законодавством.

додаткову інформацію можна отримати  
в приймальній комісії академії або на сайті 

www.academy.sumy.ua.
Адреса академії:

40030, м. Суми,  вул. Петропавлівська, 57.
Адреса  приймальної комісії:

40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57.

Чекаємо на Вас, 
шановні абітурієнти!
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ЗДоров'я ПоБУт

ДоЗвіЛЛя

«роДЗинКа»

КаФе-Бар

студентський скВер

коЛи Лікар – поруч

Заняття до душі підкріпитись? 
дуже просто!

найкращі гуртожитки

Ступиш кілька кроків із провулка Академічного в арку, що між корпусами, 
і потрапляєш у справжнісінький рай – чарівний Студентський сквер, 
прекрасний куточок відпочинку. Цю „родзинку” академії було відкрито 
на честь 10-річчя УАбС НбУ

Умовно його можна 
розділити на кілька зон, 
виконаних у різних сти-
лях. Наприклад, є там 
античний куточок із вхі-
дною аркою та античними 
скульптурами. Знайдете й 
альпінарій, де стіна і до-
ріжки вимощені із нату-
рального каменю, а рос-
лини подібні до флори із 
альпійських ландшафтів. 
Є японський садок і ча-
рівна альтанка, місточок 
через „сухий струмок”, 
гравійний сад. Зроблена 
літня сцена для музика-
нтів, а поруч  – лавочки 
для слухачів. У святкові 
дні тут лунають звуки ду-

хового оркестру. У центрі 
скверу – чудовий фонтан, 
обрамлений квітами. 

Тут нас зустрічає ро-
слинне розмаїття, якому 
може позаздрити навіть 
дендропарк, милують око 
різноманітні квіти. 

Студентський сквер  
відразу став улюбленим 
місцем відпочинку моло-
ді. Тут часто проводяться 
культурологічні заходи: 
поетичні вечори, музичні 
зустрічі, театр  імпровіза-
ції, відзначення початку 
навчального року чи студе-
нтського «екватора»…

Не тільки студенти, а 
й жителі міста щиро вдя-

чні всім, хто створив цей 
прекрасний сквер, подіб-
ного якому немає в Су-
мах. Відразу цей куточок 
полюбився молоді, мамам 
із дітками, літнім людям. 
До скверу часто приво-
дять екскурсії, приходять 
молодята, щоб сфотогра-
фуватися на згадку. 

Безумовно, сквер  на-
дихає наших таланови-
тих студентів на поезію, 
музику, живописні твори. 
Тут знайомляться і при-
значають побачення за-
кохані. Врешті, спілкую-
чись з красою, відвідува-
чі самі стають кращими і 
благороднішими.

Наші студенти та спів-
робітники мають чудову 
можливість поліпшити 
своє здоров’я, майже не 
відриваючись від занять 
чи роботи. Медико-сані-
тарна частина академії 
знаходиться в затишному 
дворику, біля навчальних 
корпусів.

Прекрасне приміщен-
ня, сучасне медичне об-
ладнання, якому можуть 
позаздрити в будь-якому 
лікувальному закладі.  
Тут працює цілий штат 
високопрофесійних фа хів-
ців-медиків. Ведуть при-
йом „найпопулярніші”  
лікарі: терапевт, акушер-

гінеколог, офтальмолог, 
два стоматологи, невро-
патолог, отоларинголог, 
дерматолог-косметолог.

Окрім цього, в мед-
частині функціонують 
фізіотерапевтичний ка-
бінет, в якому працюють 
лікар -фізіотерапевт і мед-
сестра, маніпуляційний 
та кабінет функціональ-
ної діагностики. Можна 
скористатися послугами 
масажиста, відвідати гід-
росауну. Останнім часом 
значно розширила свої 
можливості лабораторія, 
в якій роблять найрізно-
манітніші аналізи.

У затишній палаті лю-
дині зроблять все, що 
приписав лікар: уколи, 
крапельниці, всі необхід-
ні фізпроцедури. А після 
цього можна знову повер-
нутися на заняття чи на 
робоче місце.

Залученням сту-
дентів і викладачів 
до скарбниці світової 
культури в галузі об-
разотворчого мистецт-
ва займається галерея 
мистецтв „Академіч-
на”. Обдаровані сту-
денти із задоволенням 
ві д відують студію су-
часної пісні, репетиції 
колективів сучасного, 
народного та бального 
танців, команд КВН 
„Жорсткі диски” та 
«Штрафбат». До ре-
чі, «Жорсткі диски» 
стали переможцем на 
Всеукраїнському фе-
стивалі команд КВН 
АКУ, вигравши Су-
перкубок, тобто кубок 
усіх кубків.

У ВНЗ постійно ді-
ють різноманітні клу-
би за інтересами. Юні 

журналісти залуча-
ються до випуску га-
зети „АкадеМіх” та 
до роботи молодіжної 
телестудії „Академ-
TV”, поети працюють 
у літературній студії. 
В УАБС НБУ прово-
дяться фестивалі сту-
дентської творчості, 
конкурс талантів гу-
ртожитків, конкурси 
„Козацькі розваги”, 
„Міс Академія” та ін.

Велика увага при-
діляється у виші й 
фізичному гарту сту-
дентів. Цьому сприяє 
прекрасна матеріаль-
на база: універсаль-
ний легкоатлетичний 
манеж, гуртожиток-
готель «Олімпійсь-
кий», спортивні та 
спеціалізовані трена-
жерні зали, сучасний 

басейн, тенісний корт. 
В УАБС НБУ прово-
дяться академіади з 
14 видів спорту. Ба-
гато спортсменів ака-
демії досягає визнач-
них успіхів. У ВНЗ 
навчаються 6 майстрів 
спорту міжнародного 
класу, 26 чемпіонів 
області, 15 чемпіонів 
і призерів України, 
3 учасники Олімпій-
ських ігор. За знач-
ну роботу з розвитку 
фізкультури і спор-
ту у 2003 році акаде-
мію нагороджено зо-
лотою медаллю, а в 
2007 році – Кубком 
Комітету з фізичного 
виховання і спорту 
Міністерства освіти і 
науки України за пе-
р ше місце серед ВНЗ 
держави.

Під час напруженого навчального 
процесу, під час засвоєння «поживи ду-
ховної» студентам не доводиться ламати 
голову над тим, де знайти хліб насущ-
ний. Чи то наспіх перехопити  під час 
перерви, чи як слід пообідати гарячими 
стравами – ці питання легко вирішити в 
студентських кафе та буфетах, які пра-
цюють у кожному навчальному корпусі 
та гуртожитках. Окрім традиційних пер-
ших та других страв, молоді пропону-
ється свіжа випічка (пиріжки, тістечка, 
піци, сосиски в тісті тощо), а також чай, 
кава, соки. Ціни – прийнятні.

Батьки можуть бути 
спокійними за своїх дітей: 
студенти з інших місць за-
безпечуються гуртожит-
ками. До того ж сучасни-
ми, комфортабельними, 
які можуть задовольнити 
найвибагливіших людей. 
Розташовані гуртожитки 
в мальовничих місцях, на 

впорядкованій з любов’ю 
території. Не випадково 
умови в гуртожитках ака-
демії визнані найкращими 
серед усіх вузівських гу-
ртожитків області. Впев-
нені, що й в Україні та-
кого студентського житла 
знайдеться небагато. Судіть 
самі. Кім нати розраховані 

на 2-3-х осіб. Нещодавно 
там за кошти Національ-
ного банку України про-
ведено євроремонт, за-
везено прекрасні, зручні 
меблі. Словом, створені 
всі умови для того, щоб і 
їсти приготувати, і випра-
ти білизну (тут працюють 
сучасні пральні машини), 
і попрасувати, і підготу-
ватися до занять. Всі свя-
та тут відзначаються ве-
чірками та молодіжними 
дискотеками. А в будні 
проводяться зустрічі-бесі-
ди з лікарями, акторами, 
іншими фахівцями, орга-
нізовуються культпоходи 
до театрів. Діють числен-
ні клуби за інтересами. А 
до послуг спортсменів – 
сучасний спортивний зал 
і легкоатлетичний манеж. 
Отже, завжди прямо на 
місці можна подбати про 
свій духовний та фізичний 
розвиток. 

В академії кожен студент може знайти собі заняття до душі. 
Все впевненіше заявляють про себе органи студентського 
самоврядування академії, які для багатьох активістів стають 
справжньою школою лідерів 
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УСміХНиСь! овдій Довгий

ALMA-MATER

Українська академія 
банківської справи На-

ціонального банку Укра-
їни щиро зустріла своїх 
нових студентів, надаю-
чи їм усі умови для жит-
тя, навчання, відпочин-
ку та веселого, активного 
проведення часу. Чудові 
кімнати гуртожитку при-
ваблюють своїм затиш-
ком, атмосферою рідної 
домівки. 

Хочу подякувати всьо    му 
колективу УАБС НБУ, 
який  завжди розумів 
першокурсників та часто 
допомагав нам. На особ-
ливу подяку заслуговує 
педагогічний колектив. 
Викладачі допомогли нам 
зануритися в бурхливу 
річку знань зі стрімкою 
течією і сприяють тому, 
щоб ми трималися на 
плаву. 

Старанно навчаючись, 
ми не забуваємо і про від-
починок, заняття спор-
том, для чого в академії 
створені всі умови. Та 
найдорожче для нас – 
це спілкування з новими 
друзями, мудрими викла-
дачами. 

віталій ЗахоЖий,
студент групи БС-83

Буквально з перших 
днів перебування в 

академії я зрозуміла, що 
тут мені подобається. Я 
отримувала величезне за-
доволення від знайомств, 
спілкування з новими 
друзями. Щиро дякую 
нашому гуртожитку № 1 
за те, що подарував ме-
ні тепло та комфорт, га-
рних подруг. Дякую та-
кож нашим викладачам 
М.С. Голованю, І.В. Ти-
мошенко, В.Г. Трояну, 
Л.А. Батюк, М.І. Синю-
ченко, Т.І. Малютіній за 
тепле ставлення, розумін-
ня. Впевнена, що через 

кілька років ви станете 
нашим ностальгічним ми-
нулим, а ми намагатиме-
мось стати вашим омрія-
ним майбутнім.

Академія завжди п’я-
нить серце кожного сво-
єю красою і вишуканіс-
тю. І хоча вона ще зовсім 
юна, але вже встигла ви-
пустити з-під свого крила 
чимало спеціалістів у га-
лузі економіки і права. 

інна Крат,
студентка групи Ф-81

Ми щасливі, що маємо 
честь навчатися саме 

в Українській академії бан-
ківської справи НБУ.

Особливо запам’я та-
вся День знань! Я зро-
зуміла, що не випад-
ково студенти академії 
здобувають перемоги в 
численних конкурсах і 
змаганнях, вони можуть 
усе: співати, танцювати, 
декламувати, володіють 
акторським талантом і 
здатні наполегливо пра-
цювати.

Ми пишаємося тим, 
що навчаємося в людей, 
які досягли значних вер-
шин у кар’єрі. Вони змо-
гли реалізуватися як осо-
бистості в цьому складно-
му світі, де немає місця 
для відчаю і суму, де ви-
живають найсильніші, ті, 
хто має розумові й фізич-
ні здібності. 

Нам пощастило, що 
мешкаємо в таких прекра-
сних гуртожитках акаде-
мії. Працівники гуртожи-
тку завжди здатні допо-
могти, порадити, ви  с луха-
ти. Вони, можна сказати, 
живуть одним життям ра-
зом із нами. Мабуть, са-
ме тому адаптація в іншо-
му місті пройшла досить 
швидко й безболісно.

альона ЗаКУтняя,
студентка групи оа-82

До славної академії я 
приїхав із міста, з 

якого почалася національ-
но-визвольна боротьба під 
проводом Богдана Хмель-
ницького, – Нікополя. За-
кінчив школу із золотою 
медаллю. Про УАБС НБУ 
почув від свого викладача 
економіки О.В. Іванчик.  
І з перших слів її розповіді 
я зрозумів, що хочу навча-
тися саме в цьому вищому 
навчальному закладі. Впе-
внений, що тут я зможу 
отримати престижну спеці-
альність, стати висококва-
ліфікованим фахі вцем.

Звісно, в перші дні в 
академії нам було нелег-
ко, тому що все-таки ми 
залишили рідні домівки і 
поринули в доросле життя. 
Але все це швидко минуло, 
адже педагогічний колек-
тив академії, вихователь 
гуртожитку Валентина 
Миколаївна та інші пра-
цівники роблять усе, щоб 
наше життя і навчання 
були на найвищому рівні, 
щоб ми відчували домаш-
ню атмосферу і тепло.

Попереду 5 років на-
вчання. Чесно кажучи, 
зараз мені важко уяви-
ти ці роки. Але все ж 
я гадаю, що вони бу-
дуть наповнені навчан-
ням, щирою студентсь-
кою дружбою, веселими 
змаганнями, вечірками і 
справжнім коханням…

віктор мУнтян,
студент групи БС-82

До академії я вступи-
ла за порадою мату-

сі, але про це не шко-
дую, адже вона завжди 
бажає мені найкращого. 
Опановую спеціальність 
«Фінанси», староста гру-
пи. У перші студентські 
дні я почуваю себе ко-
мфортно, адже з таким 
шаленим графіком робо-

ти була ознайомлена ще 
на підготовчих курсах. 
Встигла знайти собі ду-
же багато товаришів. На 
мою думку, студентські 
роки – це найкращі роки 
життя. Кожен прожитий 
день для мене цікавий і 
пам’ятний. Після закін-
чення академії хочу стати 
гарним спеціалістом.

ярослава рУДенКо,
студентка групи Ф-81

Вступ до академії для 
мене був ніби злетом, 

відривом від платфор-
ми безтурботного життя. 
Оскільки я живу недале-
ко від Сум, неодноразово 
чула про академію. Тому 
думка про майбутнє мо-
жливе навчання в цьому 
престижному навчально-
му закладі затаїлась у 
моєму серці, проросла і 
перетворилась у заповіт -
ну мрію, яка, на преве-
лике щастя, здійснилася 
цього року. 

Уже з другого тижня 
навчання почала вливати-
ся в  стрімку течію сту-
дентського життя. Май-
же з усією групою під-
тримую теплі стосунки. 
Студентські роки – це 
шалений, захоплюючий, 
цікавий вир  подій. Це 
можливість отримати ду-
же цінний скарб – знання 

для майбутньої професій-
ної дороги. Після закін-
чення вузу хочу бачити 
себе не лише висококвалі-
фікованим спеціалістом, 
а й всебічно розвиненою 
особистістю.

ірина ДіДенКо,
студентка групи еК-82

Студентські будні –
це нова сторінка,

Це несміливі кроки
в майбуття,

Це перша пара,
сесія, оцінка.

Нові знайомства,
зустрічі й життя.

Що буде потім,
ще не розумію,

Мабуть, лиш згодом
осягну усе.

А зараз втілюю
завітну мрію

І сподіваюсь – 
вона щастя принесе.

аліна ЛевЧенКо,
студентка  групи БС-83

Ще навчаючись у Ма    -
кі ївській ЗОШ, я 

загорілася бажанням всту-
пити до УАБС НБУ. 
Найяскравіша подія мого 
життя – це та мить, ко-
ли я дізналася, що мене 
зараховано до академії. 
Мої щасливі емоції, ма-
буть, почули всі сусіди. 
Мені дуже подобається 

тут навчатися. В акаде-
мії я почуваюся дуже ко-
мфортно та затишно. Тут 
викладають дуже хороші 
та розумні люди. Мені 
подобається ставлення до 
студентів, великий вибір  
розважальних гуртків то-
що. Серед ровесників я 
вже встигла знайти бага-
то друзів. У майбутньо-
му хочу отримати гарну 
роботу, зустріти кохану 
людину і створити міц-
ну сім’ю.

вероніка іЩенКо,
студентка групи оа-83

Приїхала до Сум із 
Новгорода-Сіверсь-

кого, що на Чернігівщині. 
Вважаю, що тільки тут я 
зможу отримати найкра-
щу освіту в банківській 
сфері і сподіваюсь, що 
здобуті мною знання ста-
нуть у пригоді моїй Ба-
тьківщині. Академія ста-
ла для мене ніби рідною 
домівкою. Від неї віє те-
плом і затишком, тому 
перші дні навчання для 
мене не були важкими. 
Особливо набагато лег-
ше, коли тебе оточують 
тільки друзі.

Я можу впевнено ска-
зати, що академія зробить 
з мене Людину. 

марина вороБйова,
студентка групи БС-82

академія очима першокурсникіВ
Перші місяці навчання чи не найважчі в студентському житті. Вчорашнім 
школярам необхідно адаптуватися, познайомитися, навчитися жити 
без постійної опіки батьків та вчителів, організувати себе, щоб увійти в 
напружений ритм вищого навчального закладу. Просто необхідний певний 
час, щоб відчути себе своїм в академії.
Проте нашим першокурсникам цей етап не видається таким уже складним. 
ось що вони самі про це розповідають

Немає нічого огиднішо-
го за мелодію будильника. 
Щоранку прокидаєшся з 
думкою, що не хочеться 
жити. А тим більше – йти 
на першу пару. Зібравши 
в кулак залишки сили во-
лі, сповзаєш з ліжка, щоб 
залізти в душ. Це – най-
краще місце для роздумів. 
Тут приходять в голову ге-
ніальні ідеї. Саме тут тебе 
може осінити, що на лекції 
викладач  зазвичай не відмі-
чає. Коли чистиш зуби, то 
вагання щодо доцільності 
походу на лекцію повністю 
розвіюються. Переводиш 
будильник на 9.00 і знову 
лягаєш спати. 

Рімейк ранкового про-

кидання. Після третього 
дзвінка будильника ще не 
наважуєшся розплющити 
очі. Намагаєшся провес-
ти нескладні математичні 
операції і пригадати кіль-
кість своїх «енок». Стати-
стика не тішить. Дивишся 
на будильник: 9.20. Зіска-
куєш із ліжка. Намагаєш-
ся влізти у штани, на ходу 
одягаючи светр. З-під не-
допитої вчора кави витя-
гуєш конспект і виходиш 
із кімнати. На виході кри-
тичним оком оглядаєш по-
мешкання і клянешся вве-
чері поприбирати.

На семінарі з’ясовуєть-
ся, що цю тему тобі вивчи-
ти не вдалося. Щоб не на-

трапити на очі викладача, 
ховаєшся на останній пар-
ті і намагаєшся додивити-
ся сни. Час від часу проки-
даєшся, щоб із розумним 
виглядом обличчя задати 
питання. Пролунав дзві-
нок. За пару отримав +. 
Хвала Богу і спасибі ви-
кладачу!

Велика перерва. 30 хви-
лин, щоб підготуватися 
до третьої пари. Дізнав-
ся тему. У читальному за-
лі встиг законспектувати 
відповідь на два питання. 
Хочеться їсти.

Третя пара. Підійма-
єш руку, щоб відповісти 
на перше питання. Не по-
щастило. Уважно слухаєш 

доповідь. Задаєш розумне 
запитання. Мімікою, жес-
тами і всіма засобами неве-
рбального спілкування на-
магаєшся підказати одно-
групнику відповідь. Знову 
підіймаєш руку. На шляху 
до кафедри жалкуєш про 
власну сміливість. Хвилю-
єшся і трішки заїкаєшся. 
Виступив. Хух!.. ще три 
семінари можна відпочи-
ти. Хочеться їсти!

Дзвінок. Тішиш себе 
сподіваннями, що в їда-
льні ще залишилось щось 
їстівне. Замовляєш суп 
і картоплю – на відбив-
ну грошей не вистачає. 
Шлунок в екстазі. День 
пройшов вдало!

один день студента

Фото Віталія Ященка
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КонКУрСи

ЛіриЧним ряДКом СПорт анна КУЧерява, студентка гр. оа-71

AlmA-mAter олена БаЛаКа, студентка групи П-61

Ще задовго до цього хо-
дили різноманітні чутки. 
Першокурсники хвилюва-
лися, старшокурсники тіши-
лися з «малечі», а викладачі 
посміхались, пригадуючи ви-
ступи минулого року.

Та результат перевер-
шив найсміливіші очікуван-
ня! Рідна академіє, чого ми 
там тільки не побачили!

Одні порадували нас 
своїми музичними уявлен-
нями про іспити, номерами 
з КВН, казками О. Пушкі-
на, студентськими віршами 
на шекспірівський манер  та 
фольклором про Ріпку. Ін-
ші вражали магією літера-
турного читання. Були на-
віть такі сміливці, які пере-
магали біль фізичного тра-
вмування силою мистецтва, 
силою віршів С. Єсеніна та 
О. Твардовського.

Хтось справляв вра-
ження вмінням захоплюю-
че вести програму. Як ба-
гато цікавих, пародійних, 
жартів ливих, часом навіть 
заплутаних сценаріїв було 
представлено того вечора!

Та, звичайно, не можна 
не сказати про чудовий во-
кал і майстерну хореогра-
фію, які нам показала кож-
на з груп. Хлопці й дівчата 
співали як у стилі популяр-
ної музики, так і в стилі ла-
тино (а-ля Шакіра), пропо-
нували нам то вишуканий 
шансон, то рокові мотиви. 
Але особливо припали всім 
до душі саме акапельні ви-
ступи, під час яких яскра-
ві таланти проспівали нам 
найпалкіших українських 
пісень. Одна з яких – про 
маму – розчулила глядачів 
майже до сліз.

А танці ? Які то вже бу-
ли танці! Ото, як повелося у 
нас з давніх-давен на вечор-
ницях витанцьовувати, так 
і понині не можемо зупи-
нитися! Та наші першокур-
сники танцюють не тільки 
в народному, а й в бально-
му, спортивному, класич-
ному, естрадному, сучасно-
му стилях, та й, може, ще 
в декількох нових, про які 
світ поки що не знає. Адже 
«Нові імена» відбулися зо-
всім нещодавно.

Журі вже зробило свої 
висновки. На святкуванні 
переможці отримають на-
городи. А нам з вами зали-
шається тільки пишатися 
нашими юними талантами 
та стежити за творчим жит-
тям академії й надалі.

марина Статва,
студентка групи ме-71

Нарешті відбулась найфеєричніша та найочікуваніша подія осені – конкурс 
першокурсників «Нові імена», який просто вибухнув у стінах академії  
15 жовтня

А ви ще не займаєтесь легкою атлетикою?  Усі бажаючі, 
звертайтесь на кафедру фізичного виховання. Легка 
атлетика допоможе вам завжди бути бадьорими, 
витривалими та впевненими в собі людьми як на 
спортивній, так і на буденній арені. будемо дуже раді 
поповненню наших спортивних рядів! 

У місті запахло листопадом... Дочекалась... Довгожданний ковток свободи! Вона знала, 
що тепер точно можна без зайвих запитань закутати душу в теплий різнокольоровий 
шарф і відчути полегкість. Затишний місяць листопад. Від усіх нещасть є захист. Від 
холоду – теплий шарф, від дощу – парасолька, навіть від пар є засіб – можна захворіти 
і на законних підставах (як же без грипу в листопаді?) почати сніданок після обіду, 
передивитися всі фільми, позичені у друзів, і зробити-таки реферат, який треба було 
здати ще місяць тому. Листопад...

Я дуже добре пам’ятаю той день. Було холодно і вогко, маленькі хмарки метушились 
одна за одною, підбурюючи на дощ. Листя вже набрало нових незвичайних кольорів і 
було майже вогняним, із блідо-зеленими кінцями. Сонечко то виходило, то ховалось, 
ніби чогось боялося. Та на такі дрібнички мало хто зважав, бо всі кудись їхали і бігли, 
поспішали у невідомість та новизну.

феєричні «ноВі імена»

прибігЛи… 
до перемоги!

листопадові спогади

надЗВичайне 
ЗВання «студент»

У парку ім. Кожедуба 
легкоатлети м. Сум зібра-
лися на традиційних щорі-
чних змаганнях із легкоат-
летичного кросу, присвяче-
ного пам’яті заслуженого 
тренера України та СРСР 
Василя Полякова. Дівчата 
змагалися на дистанції 2000 
м, а юнаки – на дистанції 
3000 м. Приємно, що ко-
манда академії теж від-
значилася. На п’єдестал 
пошани серед наших сту-
дентів підіймалися Тетя-
на Махотіна (ОА-63, 2-ге 
місце) та Анна Кучерява 
(ОА-71, 3-тє місце). 

А 11 жовтня у Басів-
ському парку відбулися 
обласні змагання з лег-
коатлетичного кросу се-
ред вузів. Юнаки змага-

лися на дистанції 3000 
м, а дівчата – на диста-
нції 1000 м. Серед ко-
манди академії відзна-
чилась Тетяна Махоті-
на (ОА-63), яка посіла 
друге місце на дистанції 
1000 м. 

До речі, 14 жовтня 
Тетяна святкувала свій 
20-й День народження. 
Щиро вітаємо її зі свя-
том! Бажаємо здоров’я, 
наснаги, успіхів у жит-
ті та нових перемог у 
спорті!

Вона посміхнулась. 
Думки понесли її на шкі-
льний поріг. Їй ніщо так 
не поліпшувало настрій, 
як згадка про...шкільний 
суботник. Отоді точ-

Перед собою всі бачи-
ли ніжно-бузкові кор-
пуси, побудовані із ви-
тонченим смаком і ша-
рмом. У небі майоріли 
різнокольорові кульки, 

які покращували на-
стрій всім і кожному. 
Та в голові снували ду-
мки, які трішки ляка-
ли, тому час від часу 
хотілося втекти звідти. 

Нові люди, нові вра-
ження, нові знайомі і 
нове життя чекало на 
нас уже через хвили-
ну. Серце прискорило 
свій темп, коли заграв 

но було «на працю, як на 
свято». Вона згадувала, 
як весело збирали різно-
кольорові купи листя, а 
потім з таким же успі-
хом після довгих ігор «у 
війни вселенського масш-
табу»  це листя було роз-
кидане  по тій же тери-
торії «на радість» учи-
телям. Як усі задоволені, 
з “осінніми трофеями” 
на одязі, взутті, волоссі 
поверталися додому «на 
радість» мамі. Як по-
стійно губилися шапки, 
годинники, віники, граб-
лі «на радість» татові. 
Як мало їм тоді треба 
було для щастя! Теплі 
спогади. А головне – ли-
стопадові.

Отак за думками про-
летіла пара. Добре,  хоч 
вона вміла робити розум-
ний вираз обличчя: не ви-
крили. Збираючи конспе-
кти, подивилася у вікно 
– горобина. Яке у 7 ро-
ків гарне намисто вихо-
дило! Всі нитки з дому 
повиносила. Краса була 
неймовірна! Поки не по-
вернулась додому мама і 
не виявила відсутність 
ниток, голок і дитини, 
звичайно.

Хтось витяг її зі спо-
гадів: «Які плани на День 
студента?». Отак зав-
жди. Ні, щоб щось запро-
понувати, а не питати. 
Що я скажу, якщо мені 
щойно було 7 в гороби-

гімн, виступив ректор, 
коли вручили величез-
ний студентський кви-
ток. Так, нарешті на-
став той день, на який 
всі чекали, на який бу-
ло покладено великі на-
дії і сподівання, бо це 
– початок, старт, який, 
за великим рахунком, 
визначав усе!

День за днем про-
бігали навчальні дні. 
Дивно було сидіти на 
парах, а не на уроках, 
та ще аж по півтори го-
дини!!! Хотілося їсти, 
спати, хотілося додо-
му... Семінари лякали, 
не вистачало сил пере-
читувати гори книг і 

статей, опускалися ру-
ки... Викладачі були 
суворими і, здавалося, 
що вони не мають ані 
крихти жалю. Поїздка 
на манеж була просто 
подвигом і останнім по-
дихом дня. Було жах-
ливе відчуття, коли пе-
рший екзамен на першій 
сесії довелося перезда-
вати, бо виявилося, що 
не все так просто, як 
думалось…

Зараз вже відійшли 
у минуле ті ностальгій-
ні думки, їх замінили 
щасливі, що навчаєшся 
саме тут. Життя пре-
красне!!!  Прекрасний 
і той день, у який ми 

стали СТУДЕНТАМИ! 
Нові люди, нові вра-
ження, нові знайомі і 
нове життя вже стали 
нашими невід’ємними 
складовими. Не хочеть-
ся звідси тікати, бо се-
мінари виявилися не та-
кими вже й страшними, 
манеж приносить задо-
волення, а екзамени є 
просто маленьким стре-
сом, який нагадує нам, 
щоб ми не спали!

Я дуже добре пам’ятаю 
той день. Пам’ятаю до 
дрібничок, бо він пода-
рував нам нове, надзви-
чайне звання – «СТУ-
ДЕНТ», і ми цим пиша-
ємось!!!

новому намисті (пове-
ртаюсь зі спогадів на 
грішну землю). Які пла-
ни? Дискотека, мабуть 
(здається, я починаю 
здогадуватись, для чого 
насправді збудували ма-
неж), найдорожчі друзі, 
яких зустріла не в дит-
садку, не в школі,  а саме 
тут,  будучи студент-
кою, і ще багато-багато 
різних складових свята 
(не тих, про які всі зараз 
із усмішкою подумали).  
І, можливо, саме це свя-
то стане тим спога-
дом,  який пронесеться в 
пам’яті через усе жит-
тя. А головне – листо-
падовим спогадом.

Ваша Student*ka

Фото Віталія Ященка
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