
Перемоги

вітання

гороскоП-2009 

щасливого 
нового року!

Наші послуги – 
Найкращі!

подаруй 
«валеНтиНку»!

ЗемНий Бик допоможе усім!

Зараз для студентів починається 
особливий лет часу: Новорічні та Різдвяні свята, 
сесія, канікули…

Настає Новий 2009 рік – рік Земного Бика. Розпочнеться він 29 січня. В цілому, 
роботи цього року в усіх буде багато, але завзятість, уміння і терпіння спри-
ятимуть тому, що справи зрушаться і налагодяться практично у всіх знаків

Шановні викладачі,  
співробітники, дорогі студенти!

Щиро вітаю всіх  
з Новим роком та Різдвом Христовим!

2008 рік видався плідним на нагороди  
для нашої академії

Відходить у минуле 2008 рік. Для нашої акаде-
мії він був успішним. 

Наш заклад став переможцем спершу Регіональ-
ного, а потім і Всеукраїнського конкурсу якості про-
дукції (товарів, робіт, послуг) “100 кращих товарів 
України” у номінації “Надання освітніх послуг”.

Ми продовжували плідно працювати за Болон-
ським процесом. Наші здобутки в цьому напрямку 
відзначають не лише вітчизняні освітяни. Академія 
отримала диплом на Міжнародній конференції у Ви-
соких Татрах. Схвальні відгуки ми чуємо і від наших 
зарубіжних партнерів, які відвідують академію.

Багато наших викладачів захистилися, здобувши 
наукові ступені. Наші студенти стали переможця-

А редакції тоді вже терміново треба буде випускати номер  
газети до Дня закоханих. Отож, потурбуйся заздалегідь, як-
що хочеш встигнути через газету привітати кохану людину, 
добрих друзів, улюблених викладачів, свою групу…

А ще чекаємо цікавих розповідей про щасливу і не ду-
же любов, романтичних віршів, освідчень у коханні.

Приносити привітання можна до редакції: вул. Якіра, 
10-а, (одноповерхова будівля за гуртожитком № 3), кім. 18 
або до чергового медичного корпусу з поміткою на статті: 
«Для редакції»). А можна надіслати своє повідомлення на 
електронну адресу: danilenko@academy.sumy.ua

Пам’ятайте: у кохання немає канікул!

ЩУР
Спроможіться 
приділити ува-
гу коханій лю-
дині, тим біль-

ше, що цього разу ви не 
пошкодуєте! 

Здоров’я особливих 
проблем завдати не обі-
цяє, лише стежте за сво-
їм емоційним станом і 
тонусом. 

БИК
«Пан або про-
пав!» – ось де-
віз 2009 року 
для тих, хто 

народився в рік Бика.
Ваш ключ  до гарного 

самопочуття – посмішка 
і презирство всіляких 
дрібних життєвих нега-
раздів.

ТИГР
Кохання закру-
тить голову, 
так і носитиме 

Так, у травні наш ВНЗ став пе-
реможцем Регіонального конкур-
су якості продукції (товарів, ро-
біт, послуг) “100 кращих товарів 
України” у номінації “Надання 
освітніх послуг”. А в листопаді в 
столиці академію нагороджено По-
чесним знаком та дипломом пере-
можця вже Всеукраїнського кон-
курсу якості.

Ця подія відбулася в рамках 
проведення Європейського тижня 
якості в Україні.

Нагороди отримали 115 пере-
можців конкурсу, які вибороли пра-
во називатися кращими національ-
ними виробниками. Це – крупні та 
малі підприємства, відомі в Украї-
ні фірми та товариства, різні галузі господарства, готелі, 
туристичні агентства, вищі навчальні заклади. Серед них 
гідно був представлений і ДВНЗ “Українська академія 
банківської справи Національного банку України”. На ви-
ставці експонувалися наукові праці викладачів та видан-
ня академії, нагороди, рекламна продукція. Окрім цього, 
була підготовлена вся документація, що свідчить про ді-
яльність академії, її акредитацію, запровадження Болон-
ського процесу, інноваційних технологій, якість навчання, 
кількість переможців різних олімпіад та наукових конфе-
ренцій, процент працевлаштування випускників тощо. За 
все це компетентне журі визнало якість освітніх послуг, 
які надає молоді академія, високою, а наш ВНЗ – пере-
можцем цих престижних змагань.

До наших стендів постійно підходили керівники різних 
міністерств та відомств, представники Держспоживстан-
дарту України, преси, телебачення, звичайні відвідувачі.
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ми Всеукраїнських олімпіад та наукових конферен-
цій, відзначилися відмінними успіхами у навчанні та 
громадському житті, мистецтві та спорті. Особли-
во нас порадувала команда КВН “Жорсткі диски”,  
яка в нелегкій боротьбі виграла Кубок і Суперку-
бок КВН України. Сподіваюсь, що всі  ці перемоги 
будуть примножені у 2009 році.

Ми продовжуємо зміцнювати матеріально-тех-
нічну базу академії. Сьогодні ведеться будівництво 
потужної наукової бібліотеки та Севастопольського 
банківського інституту. Є у нас й інші плани, які 
неодмінно будемо втілювати в життя.

Від душі бажаю всім міцного здоров’я, нових ус-
піхів у праці та навчанні, невичерпної енергії та 
оптимізму!

Хай Новий рік принесе кожному з вас радість, 
достаток, любов і щастя!

З повагою, ректор, професор 
а.о. Єпіфанов

вас хвилями пристрастей 
увесь 2009 рік. 

Здоров’я обіцяє не 
підводити, особливо, як-
що ви допоможете йому, 
дотримуючись режиму 
сну і відпочинку і спожи-
ваючи в їжу лише свіжі 
натуральні продукти. 

КРОЛИК 
(КІТ)
Якщо зимово-
весняний «ма-
рафон» буде 

пройдений без втрат, то 
до кінця весни готуйте-
ся дзвонити у весільні 
дзвони. Або ж просто 
знайдете справжнього 
друга серця. Проблем із 
здоров’ям не передбача-
ється, проте намагайтеся 
стримувати свої емоції! 

ДРАКОН
Ті, хто наро-
див ся  в  р і к 
Дракона, зу -

стрінуться зі своєю “по-
ловинкою”. Якщо нічого 
такого не плануєте, го-
туйтеся, втративши го-
лову, закохуватися і за-
хоплюватися.

Доходи об іцяють 
зростати за рахунок ста-
ранності на основному 
місці роботи. 

Ваше здоров’я не по-
страждає, якщо ви не ви-
снажуватимете себе по-
стійними дієтами і фіз-
культурою. 

ЗМІЯ
Готуйтеся збіль-
шити службове 
завзяття, щоб 
не в ідчувати 

провалів у матеріальній 
сфері. 

До літа радимо ви-
значитися зі своїми по-
чуттями, щоб вже восени 
махнути з коханим і єди-
ним в екзотичні країни.

Дотримуйтеся розпо-

рядку дня, висипайте-
ся, уникайте переванта-
жень, сідайте на дієту, 
ходіть у спортзал, гу-
ляйте на свіжому пові-
трі – і хвороби обійдуть 
вас стороною. 

КІНЬ
Коні в 2009 ро-
ці можуть зна-
йти свою любов 
в поїздках або 

на просторах Інтернету. 
Ваші гроші цього ро-

ку не люблять ризиків, 
так що не піддавайтеся 
на авантюри! Уникайте 
великого обсягу роботи 
і фізичних навантажень. 
Дотримуйтесь дієти, ре-
жиму сну і відпочинку. 

КОЗА
Особисті сто-
сунки стабілі-
зуються в дру-
г ій половині 

2009 року, ви знайдете 

омріяну гармонію, а в 
кінці року, якщо ви все 
ще вільні, на вас можуть 
очікувати багатообіцяю-
чі знайомства.

Фінансова стабіль-
ність крутиться довкола 
заощаджень. 

МАВПА
Мавпи в 2009 
році  купати -
муться в оке-
ані ніжності і 

довіри, яка встановиться 
з вашою коханою люди-
ною. Якщо ж ви все ще 
самотні, ближче до кін-
ця року придивіться до 
найближчого оточення – 
можливо, що ваша «по-
ловинка» постійно перед 
очима. 

Здоров’я не обіцяє 
спричиняти проблем, 
але не перевантажуйте 
організм!

ПІВЕНЬ
Намагайт е ся 
хоча б до Ново-
го року залаго-
дити всі непо-

розуміння і не обманюй-
те свою “половинку”.

Цей рік ви проведете 
в роботі і турботах, але 

ваші старання будуть ви-
нагороджені. 

Частіше бувайте в 
компанії хороших дру-
зів, забезпечте себе по-
зитивними емоціями, і в 
році, що настає, вам ні-
чого не загрожує.

СОБАКА
У цілому 2009 
рік обіцяє бу-
ти матеріально 
приємним.

Навесні, найшвидше, 
буде можливість зайня-
тися собою і своїм коха-
ним (коханою). 

Тонус організму схи-
льний до перепадів. Вар-
то вести здоровий спосіб 
життя.

КАБАН
Рекомендуєть-
ся проявляти 
ініціативу і не 
чекати з моря 

погоди: якщо вам хтось 
сильно подобається, смі-
ливо призначайте йому 
побачення! У фінансово-
му плані 2009 рік обіцяє 
бути благополучним. 

Прислухайтеся до 
свого організму.



Наука

ПоРади БуВалого студеНта наталія гончарова, студентка групи Ф-61

ПеРемоги

ЗНай НаШиХ! валентина ворона, вихователь

усміХНись!

ПоПеРеджеННя: це – засоби останньої 
допомоги і використовуються лише в крайньому 

випадку (примітка від автора: «крайній випадок» – 
це коли остання ніч перед екзаменом, а ви тільки 

зранку пригадали, який завтра іспит).
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коНфереНція  
очима учасНиків

краща Наукова 
доповідь

переможці 
іНтелект-марафоНу

студеНтські 
аНекдоти

«швидка екЗамеНаційНа 
допомога»

як завжди, на високому рівні в академії відбулася Хі Всеукраїнська науково-
практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку банківської 
системи україни». Наукова еліта і банківські працівники-практики з’їхалися 
до сум з усієї україни, а також із Росії, Білорусі, Польщі, щоб обговорити 
актуальні питання. серед учасників були висококваліфіковані фахівці 
Національного банку україни і Центрального банку Російської Федерації

Плідною видалася поїздка проректора академії  
Б.о. дадашева у Високі татри (словацька Республі-
ка), де він узяв участь у ХVіі міжнародній науково-
практичній конференції “Проблеми формування 
систем кваліфікацій та сучасні тенденції розвитку 
професійної компетентності фахівців: національний 
та європейський вимір”. у роботі форуму взяли 
участь представники вузів 9 країн

3 18 листопада по 9 грудня 2008 року в сумах 
проходив молодіжний інтелектуальний марафон 
серед студентських команд вищих навчальних 
закладів III – IV рівнів акредитації. Цей проект 
включав чотири етапи різноманітних  форм 
інтелектуальних ігор, які проводила сумська 
міська дитячо-молодіжна громадська організація 
«інтелект – клуб» (координатор – галина Бо-
ровик) 

Ви теж чуєте? Ви вже чуєте ці тихі, але такі страшні кроки сесії, що наближається?.. сесія викликає жах 
у всіх студентів усіх курсів. але якщо бувалі вояки (а це третій курс і вище) знають, як з нею боротися, 
то першокурсників залишається тільки пожаліти і побажати непосвяченим залізних нервів, бо вони з 
цим стихійним лихом зіткнуться вперше. і от було вирішено, що для допомоги молодшим курсам треба 
відкрити деякі таємниці успіху здачі екзаменів

Редакція попросила 
поділитися враженнями 
від конференції кількох 
її учасників.

В.М. Домрачев – ка-
ндидат фізико-математи-
чних наук, доцент, голо-
вний економіст відділу 
міжнародної економіки 
Департаменту економіч-
ного аналізу та прогно-
зування Національного 
банку України:

 – Важливо, що в кон-
ференції беруть участь 
не тільки досвідчені ви-
кладачі, а й аспіранти та 
студенти, які активно 

Виявляється, проблеми підготовки фахівців у кон-
тексті Болонської декларації та Лісабонської стратегії 
хвилюють не лише викладачів академії, а й учених 
усієї Європи. Приємно, що наш Б.О. Дадашев отри-
мав диплом переможця у номінації “Краща наукова 
доповідь”з цієї тематики. Борис Олександрович  вва-
жає, що це не лише його особиста перемога, а й за-
слуга колективу академії. 

Окрім цього, Б. О. Дадашев мав можливість по-
працювати в міжнародній науково-практичній секції 
“Наукові розробки молоді: вирішення проблем євро-
пейської інтеграції”, послухати думки з цього приводу 
аспірантів та студентів. Проректор  академії поспіл-
кувався також з представниками як українських, так 
і зарубіжних вузів-партнерів, обговорив з ними пер-
спективи розвитку міжнародних зв’язків. Зокрема, є 
вже домовленості про майбутню співпрацю академії 
з університетами Польщі, Угорщини, Словаччини, 
Чехії та Румунії.

В інтелектуальних перегонах брали участь 20 ко-
манд із різних вузів м. Суми. До фіналу дійшло лише 
14 команд. Від академії брали участь 7 команд: 2 –з 
обліково-фінансового факультету, 2 – з юридичного, 
3 – з факультету банківських технологій.

Маємо успішні результати по всіх чотирьох етапах. 
Завжди наші команди посідали призові місця. 

І ось підбиті підсумки марафону: перше місце за-
йняли дві команди, які набрали найбільшу кількість 
турнірних балів по чотирьох етапах.

Це – команда «Фрактал» (факультет банківських 
технологій) та команда «Феміда» з юридичного фа-
культету. 4-те місце посіла команда «Кришталева со-
ва», 6-те – «Зубр-р-р», 7-ме – команда «44», 11-те 
–«Академіки» (обліково-фінансовий факультет).

* * *
Одержує студент листа з дому. У конверті знахо-

дить 10 доларів і записку від батька: “Дякую, синку, 
за твого листа, тільки запам’ятай: десять пишеться з 
одним нулем, а не з двома”.

* * *
Не залишайте на завтра те, що можна з’їсти сьо-

годні!
* * *

Студент пише листа додому: “Вишли сала, добро-
го дня, мамо!”

* * *
Студент пише оголошення: 
“Міняю килимок 2х3 на аналогічний шматок сала”.

* * *
Професор  дружелюбно усміхається студенту, який 

складає екзамен:
 – Чи не зустрічалися ми з вами раніше?
 – Так, я складав вам у минулому році, але, на 

жаль, завалив.
 – Ну,  цього разу, я впевнений, все буде добре. Не 

пам’ятаєте, яке питання я задавав вам на минуло-
му екзамені?

 – Ви спитали: “Чи не зустрічалися ми з вами 
раніше?”

Засіб № 1 
Халявний
Для нього потрібні: за-

лікова книжка, целофано-
вий пакетик, годинник із 
секундоміром.

Отже, записуйте. У 
ніч  перед екзаменом зала-
зиш на дах гуртожитку або 
рідної хати, чекаєш рівно 
дванадцятої години ночі і 
на всю горлянку, скільки 
вистачить духу, кричиш: 
«Халяво, прийди!!!» (при 
цьому обов’язково махаєш 
над головою пакетиком). 
Спіймавши халяву, швид-
ко кидаєш у пакет заліко-
ву, міцно зав’язуєш, кла-
деш під подушку і лягаєш 
спати. Важлива деталь! 
Увага! До того моменту, 
як почнуть збирати заліко-
ві, пакетик не розв’язують! 
Досвід попередніх поко-
лінь доводить дієвість цьо-
го методу (трійка гаранто-
вана, як не дивно).

Засіб № 2
Традиційний
Цей метод досить лег-

кий і потребує тільки ре-

залучаються до науко-
вої діяльності. Вважаю, 
що лекції в наших на-
вчальних закладах слід 
максимально наближа-
ти до реалій життя. На-
приклад, в американських 
вузах читається спеці-
альний курс про кризи, 
зловживання і, як наслі-
док, захист банківської 
системи. Маючи глибокі 
теоретичні знання,  лег-
ше справлятися з будь-
якими труднощами.

Д. І. Жиляков – кан-
дидат економічних наук, 
доцент, завідувач  кафед-

ри менеджменту Курсько-
го інституту менеджмен-
ту, економіки і бізнесу:

 – Мені імпонує ста-
тус конференції: окрім 
науковців, у ній беруть 
участь і практики з На-
ціонального банку Украї-
ни, інших банків. У Росії 
здебільшого збираються 
лише наукові співробітни-
ки, а у вас конференція ще 
має і прикладне значення. 
Адже спільно легше вирі-
шити головне завдання – 
забезпечити стабільність 
банківської системи у цей 
складний час.

Завжди із задоволен-
ням приїжджав і буду 
приїжджати до Сум. 
Ніякі розбіжності в по-
глядах наших політиків 
не спроможні посварити 
наші народи!

Юзеф Хабер – про-
фесор  Вищої банківської 
школи, м. Хожув:

 – У Сумах я не впер-
ше і щоразу приїжджаю 
сюди як до найкращих 
друзів. Мені подобаєть-
ся наукова атмосфера, 
яка панує у вашій акаде-
мії, і те, як швидко й ус-
пішно навчальний заклад 
став складовою широко-
го Болонського процесу. 
Приємно, що між наши-
ми вузами налагодилося 
співробітництво, обмін 
досвідом. У майбутньо-
му будемо всіляко його 
розвивати.

С.О. Пелих – доктор  
економічних наук, про-
фесор  кафедри економі-
ки підприємств Академії 
управління при Прези-
денті Республіки Біло-
русь:

 – Конференція має 
досить високий рівень. 
Форум особливо  ціка-
вий і корисний у світлі 
останніх світових по-
дій. Я із задоволенням 
слухав своїх колег. Спо-
діваюсь, що і вони мене 
також. А що стосуєть-
ся організації конферен-
ції, умов проживання, то 
все це заслуговує на най-
вищу оцінку!

Записала  
наталія Даниленко

тельності у виконанні. Ви-
конується поетапно.

Етап 1. Перед екзаме-
ном НЕ МОЖНА мити 
голову! Отже, за три дні 
забуваємо, що таке шам-
пунь! 

Етап 2. На екзамен НЕ 
МОЖНА приходити в чо-
мусь новому. Нічого ново-
го! Зрозуміло? Отже, для 
посилення дії цього мето-
ду їдемо в «Секонд Хенд», 

на 2 гривні купуємо кіло 
одягу (на сесію повинно 
вистачити).

Етап 3. У ніч  перед ек-
заменом берете книгу з по-
трібного предмета і, захо-
вавши під подушку, ляга-
єте спати. Згідно з інстру-
кцією, знання самі повинні 
перейти до вашої голови. 
Але якщо шрифт у книж-
ці дуже великий, є загро-

за, що все не влізе.
Етап 4. Безпосередньо 

перед екзаменом кладете 
під ліву п’ятку монету в 

одну гривню.
І от ви, подзенькуючи 

копійчинами, з відбитком 
назви від підручника на 
лобі і у стильному одя-
зі вашої бабусі (або ді-
дуся) вирушаєте на екза-
мен. І сльози жалю, які 
з’являться в очах викла-
дача, свідчитимуть про те, 
що свій законний «трій-
бан» ви отримаєте.

Засіб № 3 
Екзотичний
Візьміть волосину ви-

кладача, що приймає ек-
замен (де її взяти, не ска-
жемо, бо самим ще, не дай, 
Боже, знадобиться). На-
ступні складові за певних 
умов знайти набагато лег-
ше. Отже, потрібно: пів-
літра крокодилячих сліз 
(але вони повинні бути 
щирими!), філософський 
камінь, луска з хвоста ру-
салки. Все це потрібно за-
шити в мішечок і покласти 
собі в чобіт…

Якщо вам здається, що 
все це дуже важко, то… 

Вчіть дисципліни, го-
туйтеся до екзаменів і не за-
бивайте собі голови дурни-
цями! Ні пуху, ні пера!



prYzMA

Бути ЗдоРоВим – стильНо!

дуХоВНість

слоВа ВдячНості З повагою, надія яківна татарікова ФестиВалі

туРНіРи

Пам’ять

Замість цигарки – спорт!

життя БеЗ прикрас

Змагалися юНі 
екоНомісти

кНига про голодоморсвящеННий дар

низький уклін академії!

На сьогоднішній день різко постало питання здоров’я молоді. адже порів-
няно з попередніми роками учні, студенти стикаються з такими хворобами, 
про які навіть і не чули їхні батьки 

коли ми говоримо про кіно, зазвичай згадуємо різ-
номанітні розважальні фільми із захоплюючими 
сюжетами та яскравими спецефектами. Проте кіно 
буває й іншим: таким, що змушує тебе над чимось 
замислитись, щось проаналізувати, зробити певні 
висновки

На базі сумської гімназії № 1 та академії проходив 
фінальний етап IV Всеукраїнського турніру з основ 
економіки  

у сумні листопадові дні  вся україна вшановувала 
пам’ять тих, хто помер під час голодомору 1932-
1933 років

З метою пропаганди української мови, культури, духовності, патріотизму 
в українській академії банківської справи НБу було створено осередок 
«Просвіти» та залучено до роботи викладачів української мови л.м Бойченко,  
л.а. кулішенко, викладачів історії україни В.г. трояна, а.і. Зякун. головою 
осередку «Просвіта» було обрано доктора філософських наук, професора, 
завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і.П. мозгового

Доля жорстоко обійшлася з моїми внучками – Шімковою Альоною та 
Шімковою Оксаною: дуже рано вони залишилися сиротами. Я, їхня 
бабуся, докладаю всіх зусиль, щоб подальше життя дівчаток було 
щасливим, тим більше, що виклик долі вони прийняли мужньо, з 
відмінними оцінками 

Так, наша сучасна 
молодь занадто слабка і 
не пристосована до сьо-
годнішніх умов життя 
та екології. Причин, які 
впливають на здоров’я, 
безліч: це рівень і якість 
життя, стиль, спосіб жит-
тя, що включає куріння, 
зловживання алкоголем, 
вживання наркотиків, не-
раціональне харчування, 
стреси. Все більше й біль-
ше молодих людей скар-

житься на розлади нер-
вової, дихальної, травної 
системи та системи кро-
вообігу.

З цим усім важко жи-
ти, тому потрібні активні 
дії. По-перше, нам необ-
хідно звернути увагу на 
те, чим ми харчуємось. 
Розумію, що у студентів 
завжди не вистачає ко-
штів на нормальне харчу-
вання, але, відмовившись 
від чіпсів, сухариків, су-

хих сніданків, замінивши 
їх домашньою їжею, ми 
заощадимо собі не тіль-
ки гроші, але й здоров’я. 
Про алкоголь, куріння і 
наркотики я вже взагалі 
мовчу. Це дуже болюча 
проблема, яку варто дов-
го вирішувати. Стреси... 
Так, мабуть, ми всі з ни-
ми не раз стикались, осо-
бливо під час сесії, і то-
му, здається, від цього 
немає порятунку. Зі стре-

Нещодавно студенти та викладачі академії мали 
таку можливість – відволіктися від повсякденних тур-
бот та по-справжньому замислитись над цим життям. 
І все це завдяки тому, що в листопаді до нашого ВНЗ 
завітав V Міжнародний фестиваль документального 
кіно про права людини, на якому нашій увазі були 
представлені такі фільми, як «Перший день», «Соба-
ки Павлова», «Важкий», «Чорнобиль».

Всі ці фільми – про життя. Про таке, як воно є… Без 
прикрас, без обгорток, без масок. Але від такої чистої 
та кришталевої, як сльоза, правди, час від часу ставало 
то весело, то сумно, то затишно, то моторошно, то спо-
кійно, то бентежно... Адже сутність та дійсність людини 
– дві сестри, дві великі актриси. Сьогодні вони – добрі 
та ніжні, а завтра – жорстокі та суворі.

Та загальне враження залишило по собі все ж та-
ки слід певного смутку. Адже полеміка документаль-
них фільмів спрямована більше на те, щоб висвітлити 
перед нами ту чи іншу проблему цього прекрасного, 
проте дуже заплутаного світу…І саме нам, предста-
вникам нового покоління, доведеться завтра шукати 
відповіді на ці численні питання.

марина статва,
студентка групи ме-71

До Сум з’їхалися юні економісти майже з усіх ку-
точків України – у турнірі брали участь 19 команд із 
різних областей. Честь нашого міста захищали коман-
ди Олександрівської гімназії та гімназії № 1. До скла-
ду журі увійшли також добре знані викладачі академії 
– Макаренко М.І., Чала Ю.В., Пластун В.Л. 

Після напруженої боротьби у чвертьфіналі та пів-
фіналі в останньому раунді право дискутувати ви-
бороли команди «РЛ – 4» і «На Суми!» (м. Одеса) 
та «Станіславські пацьорки» з м. Івано-Франківськ. 
Переможцем стала команда «РЛ – 4», що впевнено 
виступала протягом усього турніру, а дві інші отри-
мали «срібло». Почесне третє місце зайняли шість ко-
манд із різних підгруп. Особливо приємно, що серед 
них були і представники Сумської області – команда 
«Конотоп – Шостка – транзит».

Учасники турніру щиро вдячні академії за участь  
в організації турніру та гарні житлові умови (прожи-
вали гості в готелі “Олімпійський”). Як знати: мо-
жливо, хтось із цих юних економістів незабаром по-
повнить ряди студентів академії?

інна остаПенко,
аспірантка

У галереї “Академічна” відбулася виставка-публі-
кація книги відомого художника Миколи Бондаренка 
“Україна-1933: кулінарна книга. Пам’ять людська”. 
Матеріали для цього видання художник і краєзнавець  
М. Бондаренко розпочав збирати ще у 80-ті роки мину-
лого століття, коли про цю трагічну сторінку в історії 
українського народу ще мало говорили вголос. Мико-
ла Михайлович  записував страшні спогади очевидців 
і робив до них ілюстрації. Всього у митця назбиралося 
понад 500 графічних робіт. Кращі з них демонструва-
лися на виставках і увійшли до цього видання.

Назву “Кулінарна книга” обрано не випадково: 
значне місце тут приділено рецептам, які допомогли 
людям вижити у ті лихі часи. Їжа готувалася із, зда-
валося б, неїстівних інгредієнтів: різного бур’яну, ко-
ріння, гризунів тощо. Навіть моторошно читати такі 
рецепти, не те що готувати за ними страву… 

Ця книга повинна стати всім нам засторогою, аби 
більше ніколи не допустити подібного жахіття на рід-
ній землі.

наталія Даниленко

З нагоди Дня україн-
ської писемності і мови в 
академії було проведено 
урочистий захід під на-
звою «Священний дар». 
У ньому взяли участь 
викладачі і співробітни-
ки академії, працівники 
бібліотеки та студенти. 
Свято відкрила відмін-
ник освіти України, до-
цент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін 
Л.М. Бойченко. Оціню-
ючи роль української пи-
семної мови у формуван-
ні, збереженні і нагрома-
дженні знань, передачі їх 
від покоління до поколін-

ня, вона доречно згадала 
слова учителя цілих на-
родів, людини, яка дала 
людям науку про письме-
на, просвітителя Кирила: 
«Просвіта народу без рід-
ного письма подібна до 
спроб писати по воді».

Про слово як етно-
культурну цінність го-
ворив доктор  філософ-
ських наук, професор   
І.П. Мозговий у своє-
му виступі «Споконвіку 
було Слово...». Доцент 
кафедри В.Г. Троян по-
ділився своїми думками 
про роль писемної мо-
ви для розвитку циві-

лізованого суспільства, 
збереження національ-
ної культури та народ-
ної творчості. Із цікави-
ми повідомленнями про 
саможертовну працю над 
створенням слов’янської 
абетки, з якої постало і 
українське письмо, ви-
ступили студенти ака-
демії Віталій Захожий  
(гр. БС-83), Дмитро Коте-
нко (гр. БС-82) та інші.

Зацікавила учасників 
заходу книжкова виста-
вка нової фахової літе-
ратури, яку організувала 
до свята бібліотека акаде-
мії, та виставка рефератів 

Пам’ятаю, як Альон-
ка ще в дев’ятому класі 
заявила мені: “Буду на-
вчатися тільки в ака-
демії!”. Пішла тоді й 
я подивитися на цей на-
вчальний заклад і була 
вражена побаченим. Хо-
тілося помолитися всім 
творцям такого храму 
– храму науки, культури, 
взаємоповаги. Не випад-
ково академія має авто-
ритет далеко за межами 
України.

Альончина мрія здій-
снилася: вона успішно 
навчалася і  цього року 
закінчила  академію. 
Це стало можливим не 
тільки завдяки її ста-
ранності та наполегли-
вості, а й тому, що мою 
онуку оточували добрі, 
чуйні люди. Низький 
уклін від мене усім, для 
кого супутниками жит-
тя є моральність, по-
рядність та активна 
життєва позиція! Хо-

четься від душі поба-
жати міцного здоров’я і 
творчої наснаги ректо-
ру академії, професору  
А.О. Єпіфанову,  поміч-
нику ректора О.М. По-
жару, декану обліково-
фінансового факуль-
тету М.С. Голованю, 
людям, які постійно опі-
куються сиротами, – на-
чальнику відділу з ор-
ганізації виховної та 
позанавчальної роботи 
О.П. Купрійчук та про-

відному фахівцю цього 
відділу Г.М. Шамоті. 
Ці люди не тільки да-
ють студентам глибо-
кі знання, а й, подібно 
до скульпторів, ліплять 
з них справжніх осо-
бистостей, вкладають 
у них часточку своєї 
душі. Хочеться вкло-
нитися навіть стінам, 
які підтримували мою 
онуку!

А всім студентам, 
окрім міцного здоров’я 
та відмінних успіхів у 
навчанні, хочу побажа-
ти ще й таке: бережіть 
і цінуйте своїх батьків, 
їх вам ніхто не зможе 
замінити!

про українську писем-
ність і мову. Бібліотекар   
В.Д. Гур’янова детально 
ознайомила присутніх із 
новими надходженнями 
до книгозбірні академії.

Після завершення 
уро чистої частини учас-
ники заходу – виклада-
чі, співробітники і сту-
денти – охоче написали 
диктант «Українська мен-
тальність», підготовле-
ний кафедрою соціально-
гуманітарних дисциплін,  
який позитивно оцінила 
комісія, відзначивши при 
цьому належний рівень 
грамотності присутніх.

Така робота більш 
ефективно залучає мо-
лодь до усвідомленого, 
практичного вивчення дер-
жавної мови, ніж численні 
й різноманітні гасла.

людмила БоЙЧенко,
доцент кафедри 

соціально-гуманітарних 
дисциплін

сами важко боротись, але 
можливо. Мабуть, про-
сто потрібно взяти всю 
волю в кулак, заспокої-
тись і налаштувати себе 
на краще.

Також унікальним і 
надзвичайно ефективним 
засобом від безлічі недуг 
є заняття спортом. А вже 
нам, студентам академії, 
гріх скаржитись на умо-
ви, які створені для цьо-
го! Скажете, мало часу? 
А у вас є час, щоб хворі-
ти?! Не подивіться якийсь 
фільм чи не пограйте у гру 
на комп’ютері, а виділіть 
хоча б годинку для спорту. 
Повірте, від цього буде бі-
льше користі! Я на власно-
му досвіді уже не перший 
рік переконуюсь, що кра-
щого способу, щоб перемо-
гти спинну втому, застуди 
та інші негаразди, годі й 
шукати. Завжди почуваю 
себе бадьорою і життєра-
дісною!

Тож давайте перемо-
жемо самих себе, змінимо 
спосіб життя і скажемо 
здоров’ю: «ТАК!!!».

олена Балака,
студентка групи П-61
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Чи ніколи ви не ло-
вили себе на думці, що 
життя проходить якось 
мимо? Що за постійни-
ми справами, проблемами 
не помічаємо, що живемо 
наче за склом? Хтось із 
відомих сказав колись, що 
життя – це те, що від-
бувається з нами, поки 
ми будуємо зовсім інші 
плани.

Я сьогодні прокину-
лась і подумала: “Не 
встигаю жити”. Поділи-
лась думками з друзями 
– аналогічно. 

Люди, чому ми розу-
чилися цінувати кожен 
день, кожну хвилину, ко-
жну мить? Ми виросли 
з думкою, що встигати – 
добре, не встигати – по-
гано. Що треба завжди 

бути в числі перших, а 
ще краще – рвати гру-
дьми фінішну стрічку. 
Даємо собі обіцянку за 
обіцянкою: “Закінчу з 
цим і відпочину”. Від-
починок відкладається 
на “після пар”, “після 
сесії”, “влітку”. Ось ми 
й живемо в режимі “на 
пари – з пар”. А життя 
проходить… Ми навіть 
не дозволяємо собі озир-
нутися навкруги. Я кож-
ного дня ходжу на пари 
однією дорогою, але спи-
тайте мене про дрібниці 
навкруги – не згадаю. А 
чи часто ми піднімаємо 
голову і просто дивимося 
на небо? Відсотків 98 із 
ста – ніколи. Знайомо?

…Хід моїх думок 
час від часу порушу-

вали подружки, які з 
блискавичною швидкіс-
тю вмивалися-вдягалися-
фарбувалися-снідали 
(причому намагалися 
робити  це водночас). 
Поспішають... Я вста-
ла і подивилася у вікно. 
Гарно. Сніг. І нехай він 
скоро розтане, нехай ку-
сатиме холодний мороз-
ний вітер, нехай, навіть 
ідучи на пари, промочу 
ноги. Та хіба це привід 
засмучуватись? Зловила 
сніжинку. Як гарно вона 
тане… Як завжди, не по-
мічала. Зима!

І не суттєво, що по-
гана погода, погана оцін-
ка, погане самопочут-
тя. Легко – парасолька, 
конспект, гарячий чай з 
медом чи малиновим ва-

Всі кудись біжать, поспішають, не встигають. Всі зайняті, серйозні, 
неврівноважені. Холодно, мокрий сніг, мороз. І скоро... сесія! Люди, 
зупиніться! Встигнемо, зможемо, зробимо

у легкоатлетичному манежі академії відбулася 
спартакіада серед вищих навчальних закладів 
Національного банку україни з футзалу і аеробіки

екскурсія до сусідньої Полтави золотого осіннього дня  
у багатьох залишила в душі теплі, приємні спогади 

студентство… Ну, що це таке? Ви знаєте? я – ні

Шашки і шахи

легка атлетика

в очікуванні зими куБок Не ЗміНив 
прописки

переможНі реЗультати

тепла, чарівНа полтава

У змаганнях взяли участь: Черкаський інститут 
банківської справи, Харківський інститут банківської 
справи, Львівський інститут банківської справи і, зви-
чайно, господарі турніру – команда Державного вищо-
го навчального закладу “Українська академія банків-
ської справи Національного банку України”. Протягом 
трьох днів точилася боротьба між збірними командами 
з футзалу вищевказаних вузів. Забігаючи наперед, від-
мітимо, що команда академії до складу якої увійшли 
Руслан Арчая (гр. М-52), Валентин Жуков (гр. П-52), 
Дмитро Калініченко (гр. ОА-43), Дмитро Приходько 
(гр. БС-62), Андрій Пацюк (гр. ОА-82), Юрій Сергєєв 
(гр. М-42), Євген Тимошенко (гр. ЕК-61), Євген Олек-
сенко (гр. М-42), Олександр  Діскій (гр. Ф-41), Вадим 
Горьовий (гр. ОА-71), Павло Дугін (гр. ЕК-72), Ан-
дрій Братков (гр. Ф-42), не програла жодної зустрічі. 
У перший день змагань команда академії розгромила 
збірну Львівського інституту банківської справи з ра-
хунком 5:2. Другого дня змагань з рахунком 3:2 одер-
жала перемогу над командою Харківського інституту 
банківської справи і на третій день змагань зустрілася 
у фіналі з командою Черкаського інституту банківської 
справи, яка до зустрічі з нашими футболістами була не-
переможною, але у запеклій боротьбі з командою ака-
демії вимушена була капітулювати з рахунком 4:2 на 
користь академії. У підсумку Кубок переможців Спар-
такіади серед ВНЗ НБУ не змінив своєї прописки і за-
лишився у збірної команди академії з футзалу!

Не менш запекла й інтригуюча боротьба розгорну-
лася між збірними командами з аеробіки, які протягом 
усього турніру змагалися у різних номінаціях програми. 
Найчарівнішими дівчатами була представлена збірна 
команда академії з аеробіки, до складу якої потрапи-
ли Ярослава Бондар (гр. БС-51), Олена Жакун (гр. МЕ-71), 
Олена Малушенко (гр. ОА-61), Анна Мельничук (гр. 
БС-51), Маргарита Нестеренко (гр. Ф-73), Марина 
Степаненко (гр. Ф-73), Юлія Сулига (гр. МЕ-82), 
Наталія Хлопотова (гр. Ф-42). За підсумками змагань 
наші дівчата були нагороджені Кубком Спартакіади се-
ред ВНЗ НБУ з аеробіки і визнані найдинамічнішою 
командою турніру.

Також грамотами і подяками за підготовку коман-
ди з аеробіки були нагороджені не менш чарівні стар-
ший викладач  кафедри фізичного виховання Наталія 
Петренко і керівник танцювального гуртка Людмила 
Крамінська. 

На стадіоні “Авангард” відбувся чемпіонат м. Суми 
з легкої атлетики. На цих змаганнях не було рівних 
легкоатлетам академії, які вибороли майже всі нагоро-
ди чемпіонату. Переможні результати на дистанціях 
100 і 1500 м показали Тетяна Махотіна (гр. ОА-63) і 
Євген Гуцол (гр. ЕК-71), також святкувала перемогу 
Катерина Шеверюк (гр. Ф-63), яка показала кращий 
результат у штовханні ядра. Призерами чемпіонату 
стали: Віта Рижкова (гр. Ф-73) – друге місце на ди-
станції 1500 м, Вікторія Паливода (гр. Ф-73) – сріб-
на нагорода на дистанції 100 м і бронзова на дистанції 
1500 м. Двічі на другу сходинку п’єдесталу піднімався 
Сергій Кузьменко (гр. БС-71), який змагався на дис-
танціях 100 і 1500 м. 

Відбулася міська Спартакіада з шашок серед ко-
манд вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акре-
дитації. Право виборювати нагороди на цьому турнірі 
отримали кращі шашкісти академії, до складу яких уві-
йшли: Антон Мартинов (гр. Ф-52), Богдан Монастирук  
(гр. П-61), Артур  Храпач  (гр. Ф-52).

Протягом двох днів у стінах академії точилася за-
пекла боротьба, за підсумками якої команда академії 
стала срібним призером змагань.

Також в академії відбулися змагання з шахів у за-
лік міської спартакіади. Кращі представники цього 
виду спорту серед студентів міста змагалися протягом 
трьох днів. Збірна команда академії у складі: Оле-
ксандра Бондаренка (гр. ЕК-72), Ольги Луганської  
(гр. ОА-72), Богдана Москаленка  (гр. БС-73), Ру-
слана Обельчака (гр. БС-71) у загальнокомандному 
підсумку виборола друге місце.

Завдяки профспілці 
співробітників академії, 
яка організувала цю екску-
рсію, ми встигли побачити 
і почути багато цікавого: 
відвідали обласний крає-
знавчий музей, музей-са-
дибу видатного українсь-
кого письменника І.П. Ко-
тляревського, музей Пол-
тавської битви, проїхали 
автобусом визначними мі-
сцями обласного центру і 
прогулялися старовинним, 
неповторним містом.

Історія тут дихає на 
кожному кроці. І про неї 
екскурсоводи розповіда-
ють не завчено-сухими 
фразами, а від душі, ви-
світлюючи багато з того, 
що раніше замовчувало-
ся. І ось перед нами най-
цікавіші місця Полтави. 
Унікальний Корпусний 
парк, закладений у 1840 
році, і сьогодні городяни 
зберігають як пам’ятку 
садово-паркового мис-
тецтва. Пам’ятник Сла-
ви. Прекрасний Петров-
ський парк, закладений у 

1905 році, із збереженим 
пам’ятником Тарасу Шев-
ченку відомого скульптора 
Івана Кавалерідзе. Приєм-
но прогулятися затишною 
вулицею Жовтневою із 
старовинними чепурними 
будівлями та бруківкою 
ХІХ  століття чи помилу-
ватися полтавськими крає-
видами з Іванової гори. На 
самому її краєчку – один 
із символів Полтави – Бі-
ла альтанка, збудована в 
90-ті роки ХІХ  століття. 
А поруч  – вже сучасний 
пам’ятник полтавським 
галушкам, з гумором ви-
конаний місцевими скуль-
пторами. За кілька кро-
ків звідси – знаменита 
садиба видатного україн-
ського письменника, авто-
ра “Енеїди” та “Наталки 
Полтавки” Івана Котля-
ревського. 

Можна довго перера-
ховувати те, на що варто 
подивитися: унікальний 
краєзнавчий музей та му-
зей авіації, високі бані 
Хрестовоздвиженського 

Незважаючи  на те, 
що я сама студентка, ду-
же сумніваюсь, що можу 
з точністю сказати вам, 
що це за таке явище – сту-
дентство. Але можу здога-
дуватись, адже наблизити-
ся до розгадки цієї великої 
таємниці мені допомогло 
пречудове свято – День 
студента, яке пройшло в 
манежі УАБС НБУ.

Напевно, насамперед 
студент – це стан душі. А 
душа українського студен-
та така співуча! Чули ми  
ці співи того вечора. Та не 
тільки ми, мабуть, усі Су-
ми. А ще були там іскро-
метні танці, якими супро-
воджувались усі вокальні 
номери. І тепер  Сумами 
вже котрий тиждень блу-
кають чутки про те, що 

на День студента на сцені 
манежу УАБС  НБУ тан-
цювали найчарівніші сум-
ські ніжки.

Ось потроху й вима-
льовується портретик сту-
дента: співучий, балаку-
чий, добре танцюючий… 
Але, окрім цього, наше 
студентство вміє багато чо-
го корисного: гарно навча-
тися, готувати цікаві нау-

ренням. Не кращає? А в 
магазинах вже продають 
новорічні листівки і при-
краси. Друзі вже склада-
ють плани на новорічну 
вечірку, а батьки давно і 
з нетерпінням чекають 
нас додому. То хіба не в 
цьому щастя? Святкові 
клопоти, дрібні подарун-
ки і дім, де тебе завжди 
чекають! А сесія... Чого 
не уникнути, те треба 
пережити. Прорвемось! 
Просто треба трішки 
збавити крок, озирнути-
ся навколо, усміхнутися 
тим,  хто біля тебе, і хто 
знає, що чекає нас за ро-
гом. Здається, я спізню-
юсь на пару. Та ну її... 
встигну, хіба вперше?..

ваша Student*ka

кові роботи, бути активіс-
тами громадського життя, 
дописувати до газети…  У 
цих та інших номінаціях 
були нагороджені найкра-
щі студенти академії.

Допомагали створити 
цей чудовий вечір  наші 
милі ведучі: Микита Не-
требко, Віталій Захожий, 
Аліна Васенко, Ігор  Нагу-
лін та авторка цих рядків 
– Марина Статва.

А закінчилося свято 
феєричною дискотекою. 

марина статва, 
студентка групи ме-71

монастиря, Інститутську 
гору з новозбудованим 
храмом Віри, Надії і Лю-
бові, парк розваг “Пере-
мога”, пам’ятник захисни-
кам Полтави у 1709 році, 
численні пам’ятники ви-
датним землякам. А хіба 
можна не звернути увагу 
на ціле підземне містеч-
ко в центрі Полтави з ба-
гатьма магазинчиками та 
кафе? (З гіркотою при 
цьому згадуєш наші зане-

дбані підземні переходи). 
Та що найбільше нам впа-
ло у вічі – це надзвичай-
на чистота: ні недопалка, 
ні папірця упродовж усієї 
екскурсії ми не побачили! 
Місто з приблизно таким 
же населенням і з таким 
же бюджетом, як і Суми. 
А от вдалося його жителям 
добитися просто німецької 
охайності. Нам би повчи-
тися у сусідів!


