
Знай наших!

Із визначних місць Сум до “Книги рекордів Укра-
їни” потрапила Українська академія банківської 
справи. Вона стала першою академією такого 
профілю в Україні. З’явилася в обласному центрі 
в 1996 році
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ЮвіЛЕї

Ідея створення цьо-
го навчального закладу 
належить її нинішньому 
ректору Анатолію Єпіфа-
нову. В лютому 1996 року 
було підписано постанову 
Кабінету Міністрів Укра-
їни про створення УАБС. 
Будівельникам довелося 
немало потрудитися над 
реконструкцією примі-

щення колишньої школи 
№ 2 (до революції – жі-
ночої гімназії), яка стала 
першим корпусом акаде-
мії. Через певний час бу-
ло відремонтоване при-
міщення корпусу № 2 і, 
нарешті, заново збудова-
но корпус № 3.

Додамо, що ці на-
вчальні корпуси стали 

золото, 2 сріБла, Бронза
з ЧемПіонатУ ЄвроПи  

з БіатлонУ

свято газети

Студенти обліково-
фінансового факультету 
Сергій Седнєв і Віта Се-
меренко у складі збірної 
України продемонструва-
ли чудові результати на  
Чемпіонаті Європи з біат-
лону, який відбувся у Росії  
(м. Уфа). Золоту нагороду 
в естафеті 4 х 6 км і срі-
бло Чемпіонату в гонці пе-
реслідування на дистанції  
10 км виборола Віта Семе-
ренко. Друге місце в гон-
ці переслідування на дис-
танції 12,5 км і бронзову 
нагороду в індивідуальній 
гонці на дистанції 20 км 
завоював Сергій Седнєв. 
Необхідно відзначити, що 
Віта і Сергій стали ліде-
рами збірної України з бі-
атлону і в національному 
рейтингу займають перші 
позиції. 

Олександр ПЕТРЕнКО,
старший лаборант 

кафедри фізвиховання

Газета “АкадеМіх” відзначила свій 10-річний 
ювілей. Ми навіть не сподівалися, що урочистос-
ті пройдуть у такій теплій, зворушливій атмосфе-
рі, при повній глядацькій аудиторії актової зали. 
Хочемо щиро подякувати всім, хто допоміг орга-
нізувати свято і взяв у ньому активну участь, хто 
підтримав, привітав, і просто всім, хто був при-
сутнім у залі!

Ювілей ніби підбив підсумок 10-річної діяльнос-
ті видання і відкрив нову сторінку в його історії. 
Тож давайте писати її разом! Адже газета не може 
існувати без своїх дописувачів, читачів, шануваль-
ників і навіть опонентів. Ми готові прислухатися 
до всіх ваших порад і пропозицій, розширити коло 
своїх авторів, змінити газету на краще.

Пишіть, дзвоніть, заходьте!

аДРЕСа РЕДаКції:
вул. Якіра, 10-а  

(одноповерхова будівля за гуртожитком № 3), кім.18;
e-mail: 

danilenko@academy.sumy.ua
Тел. 61-99-47; внутрішній: 56-84.
Моб. тел. +38 (066) 691-01-46

Магістр – звучить гордо, і не тому, що це «за-
морське» слово, яке все частіше лунає з екранів 
телевізорів чи трапляється на сторінках модних 
журналів, а тому, що звання магістра  – це ре-
зультат невтомної праці, мільйонних старань і 
невпинного стремління до своєї мети 

Це була особлива зустріч, бо й випуск був осо-
бливим – першим… 13 років тому юнаки і дівчата 
повірили в новий, ще нікому не відомий виш і 
вступили до академії після коледжів Харкова, 
Черкас та Сум, а також вирішили заочно здобу-
вати тут другу вищу освіту...

магістрам Права - віват!

«ПишаЄмось тим, 
що закінЧили академію!»

Отже, 16 лютого 2009  
ро  ку вперше за свою іс-
торію Українська акаде-
мія банківської справи 
НБУ випустила в світ не 
просто чергових право-

знавців, а справжніх ма-
гістрів права! Особли-
во приємним є також 
те, що на сьогоднішній 
час лише наш ВНЗ у  
м. Суми випускає юристів 

Навчальний процес 
розпочинався у 2-й школі, 
на всіх навіть не вистачало 
парт… Та вже через кілька 

місяців було здано в екс-
плуатацію перший корпус 
академії, а згодом вирос-
ли нові навчальні корпуси, 

такого рівня.
Першими отримати 

диплом магістрів права у 
стінах рідного факульте-
ту пощастило вчорашнім 
студентам групи МП-31, 
серед яких: Скакун Свя-
тослав, Баран Віталія, 
Сухонос Оксана, Старух 
Надія, Сільченко Вікто-
рія, Горобець Дмитро, 
Цибка Аліна, Назаренко 
Олег, Сіренко Олексан-

дра, Ткач  Марія, Мар-
кін Олег, Калайдова Ві-
кторія, Кульченко Юлія, 
Лойко Тетяна, Чекмарьов 
Олександр, Слива Юлія, 
Мельник Ольга, Хомячов 
Ігор, Лясковська Катери-
на та Зеленський Володи-
мир. Молодих фахівців 
вітали ректор  академії, 
професор  А.О. Єпіфа-
нов, декан юридичного 
факультету, професор  
В.В. Сухонос, викладачі, 
родичі, друзі. 

 – Ми пишаємося 
своїми випускниками-
магістрами, ад же це – най-
вищий рівень акредитації, 
– розповідає Віктор  Сухо-
нос. – Відповідно до вимог 
Болонського процесу, саме 
такі фахівці користувати-
муться найбільшим попи-
том серед роботодавців. 
20 цьогорічних магістрів 
– це найздібніші, най-
сумлінніші наші студенти.  
8 з них отримали дипло-
ми із відзнакою. Уже це 
свідчить про те, що якість 
знань і професійна під-
готовка  наших юнаків і 
дівчат дуже висока. Тож 
впевнений, що і кар’єра у 
них складеться успішно.

Щасти вам, магістри!

окрасою і перлиною об-
ласного центру і в 2005 
році відзначені Держав-
ною премією в галузі ар-
хітектури. А сам Держав-
ний вищий навчальний 
заклад “Українська ака-
демія банківської спра-

ви Національного банку 
України” (така його по-
вна назва) в лютому від-
значив 13 років з дня на-
родження. Сьогодні це 
– провідний економічний 
вищий навчальний заклад 
України.

– Говорили на зустрічі через 10 років випускники
гуртожитки, манеж.

Не зрівняти матеріаль-
ну базу 1996 року з ниніш-
ньою. Випускники були 
вражені побаченим. Проте 
й тоді викладачі, незважа-
ючи на нестачу підручни-
ків та методичного матері-
алу, з першого дня високо 
підняли планку академії, 
визначивши пріоритетом 

високу якість знань. Саме 
за міцні знання та прак-
тичні навички, вміння орі-
єнтуватися в найскладні-
ших ситуаціях і дякували 
своїм наставникам перші 
студенти академії. Вони не 
загубилися в житті: зроби-
ли успішну кар’єру, здобу-
ли досвід, повагу, любов. 
Словом, стали самодостат-

німи особистостями.
 – Пишаюсь тим, що 

закінчила академію, – го-
ворить начальник відділу 
роздрібного бізнесу Сум-
ської філії ВАТ КБ “Хре-
щатик” Н.В. Буряк. – Це 
навчальний заклад із по-
тужною матеріальною і на-
уковою базою. Із вдячніс-
тю згадую викладачів, які 
дали добрі знання і путів-
ку в життя.

 – Я в захваті від то-
го, як за цей час розбуду-
валася та зміцніла акаде-
мія, – ділиться враження-
ми директор  аудиторської 
фірми “Середа, Кисіль та 
партнери” В.М.Середа. – 

Ми й тоді вважали її еліт-
ним вузом, а зараз це ви-
значення їй тим більше 
підходить. Завдяки ака-
демії я зміг на практиці 
застосувати свої знання, а 
згодом отримати сертифі-
кат аудитора, який вида-
ється далеко не всім, роз-
почати свою справу. 

 – Якщо мрієш про 
успішне майбутнє, варто 
обирати саме Банківську 
академію, – переконаний 
аналітик крупної Торго-
вельної компанії в Харкові 
В.О. Дачко. 

Далі – на 2-й стор.
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«ПишаЄмось тим, 
що закінЧили академію!»

оБрано новий стУдком

виБороли Перемоги

«романсУ 
світлий Подих»

найавторитетніші 
осоБистості сУмщини

– Говорили на зустрічі через 10 років випускники

– Тут вчать логічно 
мислити, розвиватися, 
протистояти труднощам.

Безперечно, знання, 
отримані в академії, я ви-
користовую і примножую 
в своїй щоденній роботі, 

На звітно-виборну 
конференцію було за-
прошено представників 
кожної групи академії, 
адміністрації та деканів. 
Почали зі звіту голови ко-
мітету Андрія Пустовіта 
про діяльність студкому 
протягом попереднього 
року роботи. Голосуван-
ням затвердили звіт та 
ухвалили рішення – вва-
жати роботу студкому за-
довільною.

Наступним етапом кон-
ференції було найцікавіше 
– вибори. Присутнім за-
пропонували виступи та-

Учасники ансамблю “Ретро” подарували присут-
нім приємні хвилини спілкування з неповторним 
романсом, ліричними українськими та російськи-
ми піснями. Старший викладач  кафедри іноземних 
мов академії Людмила Балацька разом зі своїми 
подругами – керівником ансамблю Наталією Ру-
денко, солістками Вірою Олексенко, Світланою 
Родею та концертмейстером Людмилою Демченко 
виконали відомі всім твори: “Милый друг”, “Ка-
литка”, “Это было недавно”, “П’є журавка воду”, 
“Мамо, вечір  догора…”, “Чорні очки”, “Край до-
роги не ламай тополю!”, “Сладка ягода” та ін. 

Камерна обстановка, тепла атмосфера, чарівні 
мелодії про кохання. Люди різних професій, які 
люблять і вміють гарно співати, зробили чудовий 
подарунок жінкам академії. 

Міська спартакіада 
з гандболу

На спортивному май-
данчику Сумського на-
ціонального аграрного 
університету відбулися 
ігри міської спартакіади з 
гандболу серед ВНЗ ІІІ-
ІV р. а. У змаганнях узя-
ли участь чоловічі і жі-
ночі команди Сумського 
державного педагогічного 
університету, Сумського 
державного університету, 
команди господарів тур-
ніру і, звичайно, команди 
академії. Змагання трива-
ли декілька днів, протя-
гом яких чоловіча збірна 
академії завдала поразки 
командам СДПУ і Сум-
ДУ, але у вирішальній 
зустрічі поступилася ко-
манді СНАУ. У загаль-
нокомандному заліку чо-
ловіча команда академії 
виборола друге місце 
спартакіади.

Події у протистоянні 
між жіночими командами 
розгорталися таким чи-
ном: команда академії з 
рахунком 22:8 розгромила 
збірну СумДУ і, на жаль, 

у заключній зустрічі про-
грала команді СДПУ.  
У підсумку змагань жі-
ноча збірна академії 
стала срібним призером 
змагань.

обласна універсіада 
з таеквондо

Протягом майже шес-
ти років поспіль збірна 
команда академії жодно-
го разу не поступалася 
суперникам у першості 
обласної універсіади з та-
еквондо серед ВНЗ ІІІ-ІV 
р. а. Не винятком стала і 
ХІ обласна  універсіада, 
яка відбулася 13-15 люто-
го у м. Суми. Золоті на-
городи змагань завоюва-
ли кращі бійці академії: 
Сергій Богма (гр. БС-63) 
у ваговій категорії -78 кг, 
Володимир  Іванов (гр. 
П-51) у ваговій категорії 
+48 кг, Інна Мерко (гр. 
Ф-51 ) у ваговій категорії 
-51 кг, Олег Штань (гр. 
П-63) у ваговій категорії 
-67 кг, Олена Ісаєва (гр. 
Ф-61) у ваговій категорії 
-72 кг. Другі місця вибо-
роли Ярослав Хоруженко 

(гр. П-53) у ваговій кате-
горії -84 кг і Ярослав Бу-
ренко (гр. П-42) у ваговій 
категорії “пумсе”. Брон-
зовим призером став Мі-
сак Арзуманян (гр. Ф-53) 
у ваговій категорії -67 кг.  
У загальнокомандному 
заліку команда академії 
в черговий раз відстояла 
чемпіонське звання.

Чемпіонат україни 
з легкої атлетики
У легкоатлетичному 

манежі відбувся чемпіо-
нат України з легкої атле-
тики. Змагання відбува-
лися на високому рівні і 
зібрали найсильніших ат-
летів країни, серед яких 
були учасники Олімпій-
ських ігор, призери і пе-
реможці міжнародних 
змагань. Непогані резуль-
тати у складі збірної об-
ласті показали студенти 
академії Євген Гуцол (гр. 
ЕК-71), який потрапив у 
фінал забігу на дистанції 
200 м і при цьому вико-
нав норматив кандидата у 
майстри спорту, а також 
Марія Євтушенко (гр. 

Приємно, що до цього списку заслужено потра-
пили і представники академії. Так, на 6-й позиції 
нині знаходиться ректор академії, професор Ана-
толій Єпіфанов. Його відзначено в номінації “По-
літкорРектор”. Звичайно, бралися до уваги активна 
політична та громадська діяльність Анатолія Олек-
сандровича і, безперечно, його величезний внесок 
у розвиток вітчизняної науки. Назвемо лише дея-
кі досягнення. У минулому році УАБС НБУ ста-
ла переможцем Всеукраїнського конкурсу якості 
продукції (товарів, робіт, послуг) у номінації “На-
дання освітніх послуг”. А. Єпіфанов опікувався і 
продовжує опікуватися будівництвом унікальної 
наукової бібліотеки в Сумах та Севастопольського 
банківського інституту УАБС НБУ.

На 13-му місці рейтингу – доктор юридичних 
наук, професор академії Дмитро Лук’янець. 
Дмитро Миколайович  заслужив повагу жителів 
області не лише за наукові досягнення, а й за гро-
мадську діяльність, сміливість та принциповість. 
Не випадково йому присуджено звання “Людина-
принцип”.

32-у сходинку виборола проректор УАБС НБУ, 
депутат міської ради Алла Ярова. “Берегиня куль-
турного вогнища” – цю номінацію Алла Григорів-
на заслужено отримала як за свою роботу прорек-
тора, так і за численні культурологічні заходи та 
проекти, що проходили під її патронатом, не обме
жуючись рамками академії і набираючи міських та 
обласних масштабів.

Цього року вперше визначався рейтинг серед 
найавторитетніших молодих особистостей – “Зеле-
на десятка”. Відрадно, що серед десяти номінантів 
чотири – студенти академії. “Срібні сестри” – це 
срібні призери Чемпіонату світу з біатлону Віта 
і Валя Семеренки. Одна із цих знаменитих сестер  
– Віта Семеренко – студентка академії. 

Майбутній юрист і активний громадський діяч 
Андрій Букін – відомий організацією цікавого мо-
лодіжного відпочинку, студентських сплавів. Його 
номінація так і називається “Слава сплавам!”

“КВНівська жерсть” – цю номінацію по праву за-
воювала команда КВН академії в минулому році. 
“Жорсткі диски” перемогли в змаганнях дотепників 
за Кубок губернатора, згодом отримали перемогу в 
фіналі “Ліги КВН Сумщини”. У столиці вибороли 
Кубок КВН України, а в Одесі, на Всеукраїнському 
фестивалі команд КВН АКУ як переможці отримали 
Суперкубок, тобто кубок усіх кубків!

Студентка академії Катерина Кондруніна відо-
ма своєю активною міжнародною діяльністю, сама 
часто буває за кордоном. За ініціативою та органі-
зацією студентки минулого літа вже вдруге в УАБС 
НБУ проходила сесія Європейського Молодіжного 
Парламенту, яка працювала за аналогом доросло-
го Європарламенту. Завдяки чудовій організації та 
теплому прийому в академії у молодих делегатів 
сформувалася думка про Україну як про цивілізо-
вану європейську державу. За цю плідну діяльність 
Катя перемогла в номінації “Наша в Європі”.

Марина СТаТва,
студентка групи МЕ-71

– розповідає начальник 
відділу Національного 
банку України В.В. Че-
ревань.

А викладачі того дня 
ділилися спогадами і дя-
кували своїм першим сту-

ких кандидатів на посаду 
голови студкому: Олексія 
Радовіченка (ЕК-72), Ма-
рини Статви (МЕ-71) та 
Іллі Черниха (БС-71). 

Кожен із претенден-
тів познайомив із своєю 
командою, подав бачен-
ня майбутньої роботи ор-
ганів студентського са-
моврядування. Олексій 
Радовіченко представив 
спрацьовану команду, 
яка нараховувала 11 чо-
ловік, та цікаву програ-
му, що охоплювала нау-
кову, культмасову та со-
ціальну сфери.

дентам за те, що не побо-
ялися труднощів і допомо-
гли становленню академії. 
Багато випускників і сьо-
годні не поривають зв’язок 
із своєю Альма-матер, 
допомагають в організа-
ції навчального процесу, 
підвищенні кваліфікації 
фахівців, з організацією 
практики та працевлашту-
ванням випускників. І то-
му ректор  УАБС НБУ, 
професор  А.О. Єпіфа-
нов нагородив пам’ятним 
значком за активне спів-
робітництво з академією 
таких випускників 1999 
року: головного бухгал-
тера управління НБУ в 
Сумській області С.В. 
Дуня, завідувача секто-
ра діловодства управ-
ління НБУ в Сумській 

 Марина Статва пред-
ставила команду з двох 
чоловік. У своїй програмі 
вона запропонувала співп-
рацювати з іншими виша-
ми та змінити структуру 
студкому, яку було ви-
будовано спеціально під 
академію, тобто беручи до 
уваги специфіку та чисель-
ність студентів навчально-
го закладу. 

Ілля Черних запропо-
нував об’єднатися двом 
попереднім претендентам 
і спільно працювати для 
студентського загалу. Пе-
ред голосуванням зі сво-
їми пропозиціями щодо 
розподілу посад і поліп-
шення роботи студент-

області Л.М. Стельмах, 
начальника відділу ва-
лютного контролю та лі-
цензування управління 
НБУ в Сумській облас-
ті О.Б. Бутко, почесно-
го президента концерну 
“Укрросметал” Г.П. Да-
шутіна, заступника на-
чальника Сумського об-
ласного управління ВАТ 
“Ощадбанк” Т.І. Соко-
ленко, доцента кафедри 
банківської справи акаде-
мії О.А. Криклій та ін.

Святкова зустріч  за-
кінчується. На прощан-
ня ведучі звертаються до 
гостей:

 – Пам’ятайте, що две-
рі академії завжди відчи-
нені для вас. Альма-матер  
пишається своїми випус-
книками!

ського активу виступила 
декан факультету банків-
ських технологій Тетяна 
Іванівна Гончарук. Від-
булося голосування, в ре-
зультаті якого з відривом 
в 1 голос від Олексія бу-
ло обрано Іллю. 

Вітаємо Іллю Черни-
ха та бажаємо, щоб йо-
му вдалося організувати 
справжню команду одно-
думців і плідно працю-
вати задля студентів ака-
демії. Сподіваємось, що 
життя нашої молоді стане 
ще цікавішим. 

іван ЛЯшЕнКО,
голова бюро факультету

банківських технологій

БС-61) і Тетяна Махоті-
на (гр. ОА-63), яким зо-
всім трохи не вистачило, 
щоб потрапити у призову 
трійку естафетного бігу 
4х400 м. 

Чемпіонат вищої ліги 
м. Суми з футзалу
Завершився чемпіо-

нат вищої ліги м. Суми 
з футзалу. Після 16 зі-
граних турів команда 
академії здобула 11 пе-
ремог, забила 83 голи у 
ворота суперників і на-
брала 35 залікових очок. 
У підсумку змагань на-
ша збірна стала сріб-
ним призером чемпіона-
ту, поступившись лише  
3 очками команді “Ві-
кар”, але залишивши 
позаду себе досвідчені 
команди Сумського на-
ціонального аграрного 
університету, які стали 
бронзовими призерами, а 
також команду Сумсько-
го державного універси-
тету, яка посіла четверту 
сходинку турнірної та-
блиці чемпіонату.

Олександр ПЕТРЕнКО, 
старший лаборант 

кафедри фізвиховання

підбиті підсумки вже традиційного рейтингу 
“топ-50” за 2008 рік, в якому визначаються 
найавторитетніші і найвпливовіші особистості 
Сумщини

24 лютого в академії відбулися чергові вибори 
студентського комітету самоврядування

знову напередодні жіночого свята в галерею 
мистецтв “академічна” прийшли бажані 
гості ...

(Продовження. Початок на 1-й стор.)



ArguMeNt

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 матері-
альну базу для того, щоб готувати висо-
кокваліфікованих фахівців, які користу-
ються 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 «Міжнарод-4. 
ні 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;
заочна форма – 4 роки на базі середньої та серед-  
ньої спеціальної освіти (ПТУ і технікуми нееко-
номічного профілю);
 заочна форма – 3 роки на базі середньої спеціаль-  
ної  освіти за кваліфікацією молодшого спеціаліс-
та економічного профілю;
 заочна форма – 3 роки на базі вищої освіти нееко-  
номічного профілю. 

На спеціальність «Міжнародна економіка» зараху-
вання проводиться лише на денну форму навчання.

Спеціальність “правознавство” (бакалавр): 
денна форма – 4 роки на базі середньої та серед-  
ньої спеціальної освіти;
 заочна форма – 4 роки на базі середньої та непро-  
фільної середньої спеціальної освіти;
 заочна форма – 3 роки на базі середньої спеціаль-  
ної освіти за кваліфікацією молодшого спеціаліста 
юридичного профілю; 
 заочна форма – 3 роки на базі вищої освіти не-  
юридичного профілю.

економічні спеціальності (спеціаліст)
денна форма навчання – 1 рік на базі кваліфікації    
бакалавра економічного профілю;
 заочна форма навчання (крім спеціальності «Еко-  
номічна кібернетика») – 1 рік на базі кваліфікації  
бакалавра економічного профілю.

Спеціальність «правознавство» (спеціаліст)
денна форма навчання – 1 рік на базі кваліфікації    
бакалавра юридичного профілю;
 заочна форма навчання – 1 рік на базі кваліфіка-  
ції  бакалавра юридичного профілю.

економічні спеціальності (магістр)
денна форма – 1 рік на базі кваліфікації бакалав-  
ра економічного профілю;
 заочна форма – 1 рік 2 місяці на базі кваліфікації   
спеціаліста економічного профілю за спеціальностя-
ми: «Фінанси і кредит», «Банківська справа», «Фі-
нанси, «Облік і аудит», «Менеджмент» за умови 
стажу роботи за спеціальністю не менше 1 року.

Спеціальність «правознавство» (магістр)
 денна форма навчання – 1,5 року на базі кваліфі-  
кації  бакалавра юридичного профілю;

 заочна форма навчання – 1,5 року на базі кваліфі-  
кації  спеціаліста юридичного профілю.

уМови прийоМу 

Зарахування до академії здійснюється на конкурсній 
основі за сертифікатами незалежного тестування 2009 
року, а також для окремих категорій – за підсумками 
тестування та співбесіди.

На комерційних умовах за результатами тестуван-
ня та співбесіди можуть бути зараховані:

абітурієнти, які вступають на денну або заочну   
форми для продовження навчання;
 вступники-іноземці;  
 окремі пільгові категорії.  
Особи, які вступають на І курс денної або заочної 

форм навчання на базі середньої та середньої спеціальної 
освіти, подають на конкурс до приймальної комісії сер-
тифікати Українського центру оцінювання якості освіти, 
що підтверджують успішне проходження незалежного 
тестування у 2009 р. з таких навчальних дисциплін:

на економічні спеціальності: 
математика (не менше 150 балів), українська мова    
і література (не менше 124 балів), іноземна мова 
(не менше 124 балів для спеціальності «Міжнарод-
на економіка»);

на спеціальність «Міжнародна економіка»: 
математика (не менше 150 балів), українська мова    
і література (не менше 124 балів), іноземна мова 
(не менше 124 балів);

на спеціальність «правознавство»: 
історія України (не менше 150 балів), українська   
мова і література (не менше 124 балів).

прийМальна коМіСія

На денну та заочну форми навчання прийом докумен-
тів здійснюється з 29 червня до 29 липня 2009 року. 

Зарахування здійснюється не пізніше: 
5 серпня – на денне відділення; 
10 серпня – на заочне відділення. 
Початок навчального процесу –  1 вересня.

вСтупникаМ необХіДно поДати:

 документ про освіту (диплом чи атестат) з випис-  
кою оцінок (як оригінал, так і ксерокопію);
 сертифікати Українського центру оцінювання   
якості освіти, що підтверджують успішне проход-
ження незалежного тестування у 2009 р. з визна-
чених навчальних дисциплін;
 ксерокопію ідентифікаційного коду;  
 для тих, хто має трудовий стаж, – ксерокопію тру-  
дової книжки;
 медичну довідку за формою 086-о зі щепленнями;  
 паспорт пред’являється абітурієнтом особисто, а   
також подаються ксерокопії 1-ї, 2-ї та сторінки з 
зазначенням реєстрації;
 для вступників чоловічої статі – ксерокопію при-  
писного посвідчення або військового квитка;
 6 фотокарток 3х4 см (розрізаних по одній, підписаних   
із зворотного боку і вкладених в окремий файл);
 12 конвертів по Україні, 2 з яких – підписані за-  
адресою проживання абітурієнта.
 За відсутності обов’язкового комплекту докумен-

тів вступник до конкурсу або вступних випробувань 
не допускається. 

Пільги при вступі до академії надаються згідно з 
чинним законодавством.

планова вартіСть 1 року 
навЧання у 2009 роЦі, Грн.

Напрям підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр спеціаліст магістр

Денна форма навчання

Фінанси і кредит 
спеціалізації: 
- Банківські технології  
  і процеси

- Фінанси

6000 6500 7000

6000 6500 7000
Облік і аудит 6000 6500 7000
Економічна 
кібернетика 6000 6500 7000

Міжнародна економіка 8000 6500 7000
Правознавство 8000 8000 9000

заочна форма навчання

Фінанси і кредит 
спеціалізації: 
- Банківські технології і 
процеси

- Фінанси

3500 4000 5000

3500 4000 5000

Облік і аудит 3500 4000 5000
Менеджмент ЗЕД – 4000 5000
Правознавство 5000 5500 6000

заочна форма навчання 
на базі диплома молодшого спеціаліста, а також на базі 

вищої непрофільної освіти 

Фінанси і кредит 
спеціалізації: 
- Банківські технології  
і процеси

- Фінанси

4000 4000 5000

4000 4000 5000
Облік і аудит 4000 4000 5000
Економічна 
кібернетика – – –

Правознавство 6000 5500 6000

При високому рівні освітянських послуг щорічна 
вартість навчання значно нижча в порівнянні з іншими 
вищими навчальними закладами України.

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 вхід-
ною 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 музикан-
тів, а поруч  – лавочки 
для слухачів. У святкові 
дні тут лунають звуки ду-

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

Тут нас зустрічає рос-
линне 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 сту-
дентського «екватора»…

Не тільки студенти, а 
й жителі міста щиро вдяч-

ні всім, хто створив цей 
прекрасний сквер, поді-
бного 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 чудо-
ву можливість поліпши-
ти своє здоров’я, майже 
не відриваючись від за-
нять чи роботи. Медико-
санітарна частина акаде-
мії знаходиться в затиш-
ному дворику, біля на-
вчальних 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 мисте-
цтва займається гале-
рея мистецтв „Акаде-
мічна”. Обдаровані 
студенти із задово-
ленням ві д відують 
студію сучасної піс-
ні, репетиції колек-
тивів сучасного, на-
родного та бального 
танців, команд КВН 
„Жорсткі диски” та 
«Штрафбат». До ре-
чі, «Жорсткі диски» 
стали переможцем на 
Всеукраїнському фес-
тивалі 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 гур-
тожитків, 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 «Олімпій -
ський», 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 визна-
чних успіхів. У ВНЗ 
навчаються 6 майстрів 
спорту міжнародно-
го класу, 26 чемпіонів 
області, 15 чемпіонів 
і призерів України, 
3 учасники Олімпій-
ських ігор. За зна-
чну роботу з розвитку 
фізкультури і спорту 
у 2003 році академію 
нагороджено золотою 
медаллю, а в 2007 ро-
ці – Кубком Комітету 
з фізичного виховання 
і спорту Міністерства 
освіти і науки України 
за пер 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 гур-
тожитків області. Впевне-
ні, що й в Україні такого 
студентського житла зна-
йдеться 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 підготува-
тися до занять. Всі свята 
тут відзначаються вечір-
ками та молодіжними дис-
котеками. А в будні про-
водяться зустрічі-бесіди 
з лікарями, акторами, ін-
шими фахівцями, органі-
зовуються 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 



ArguMeNt
оСобиСтіСть

ДуХовніСть

«треБа Подолати Бар'Єр 
БайдУжості, а не Пливти  
за теЧіЄю»

магіЧна сила 
рідної мови

 – Андрію, на юр-
фак ти вступив від-
разу після школи?

 – Ні, спершу я за-
кінчив технікум, точні-
ше, відділення підготов-
ки молодших спеціалістів 
Сумської філії МАУП за 
спеціальністю “Соціальна 
робота” з дипломом з від-
знакою. Захотів заочно 
продовжити навчання в 
МАУП. А водночас все 
більше почав поєднувати 
своє майбутнє з право-
знавством, тому вступив 
на юрфак УАБС НБУ. 
Чим довше тут навчаюся, 
тим більше переконуюся 
у правильності власного 

Відкрив свято віталь-
ний виступ студентів у ви-
гляді поетичного поліло-
гу, в якому вражаючі ме-
тафори, яскраві епітети і 
порівняння, неповторні й 
оригінальні рими заново 
демонстрували присутнім 
магічну силу і чудодійну 
красу рідної мови.

Охоче поділився сво-
їми думками щодо істо-
ричних коренів україн-
ського етносу та його мо-
ви доктор філософських 
наук, професор, завіду-
вач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін 
І.П. Мозговий. Дослі-
джуючи дану проблему, 
учений переконався, що є 
всі підстави стверджува-
ти, що наш родовід сягає 
такої глибокої давнини, 
що ми можемо вважати-

вибору.
 – А як тебе знай-

шов “Молодий На-
родний Рух”?

 – А це не він мене, 
а я його знайшов! Ще зі 
школи я захоплювався 
історією, був призером 
районних олімпіад, при-
хильно ставився до па-
тріотичних сил.  Якось 
мені, тоді ще 14-річному, 
трапилася на очі листівка 
Народного Руху України. 
Я зв’язався з головою ра-
йонної організації НРУ, 
він порадив мені вступити 
до  Молодого Народного 
Руху. Коли переїхав до 
Сум, активно долучився 

до громадської діяльнос-
ті, підтримував демокра-
тичні сили на виборах 
2004 року, брав участь у 
Помаранчевій революції.

Згодом мене обрали 
заступником голови, а 
потім і головою обласної 
організації. З моєї ініці-
ативи ми почали видава-
ти газету “Час молоді”. 
Також ми провели моло-
діжні конкурси творчих 
робіт про життя і твор-
чість В’ячеслава Чорно-
вола та Василя Стуса. 
Ще робимо все можливе 
для перейменування сум-
ських вулиць, проводимо 
антикомуністичні акції, 
випускаємо патріотичні 
листівки і наліпки. За 
сприяння Молодого На-
родного Руху в гурто-
житку №3 відбувся по-
каз фільму “Голод-33”, 
який справив хвилююче 
враження на студентів. 
А головною нашою метою 
є згуртування патріотич-
ної, не байдужої до долі 
України молоді. 

 – Ти згадував про 
Помаранчеву рево-
люцію, чи не зміни-
лося в тебе ставлен-
ня до цих подій крізь 
призму часу?

 – Можна розчарову-
ватися в деяких політи-

ках, але не в самій По-
маранчевій революції. Не 
варто чекати чиєїсь допо-
моги, а кожен на своєму 
місці повинен працювати 
задля України. Саме це 
має усвідомити сучасна 
молодь, яка, на мою дум-
ку, сьогодні значно про-
гресивніша, ніж попере-
дні покоління. Головне 
– треба вміти подолати в 
собі бар’єр  байдужості, 
бути активним, а не плив-
ти за течією. Це стосуєть-
ся не лише політики, а й 
загалом життя.

 – Чула, що ти 
підробляєш?..

 – Так, чергую зде-
більшого ночами та на ви-
хідних. По-перше, хочу 
бути менш залежним від 
батьків, по-друге, для са-
моствердження.

 – Як відпочиває 
Андрій Рибалко?

 – Люблю подорожу-
вати. Подобається екс-
тремальний туризм. Осо-
бливо запам’яталася літ-
ня подорож у Карпати, 
де ми з молодими рухів-
цями підкорили вершину 
Говерли. Впевнений, що 
напружений ритм жит-
тя не дає розслабитися 
та дозволяє триматися в 
формі.

бесіду провела 
наталія ДаниЛЕнКО

поговорити з андрієм збиралася давно. і все ніяк 
він не міг виділити часу на зустріч. та й не дивно, 
адже хлопець одночасно успішно навчається 
на юридичному факультеті академії та заочно 
– на IV курсі Мауп (спеціальність “Соціальна 
робота”), очолює обласну організацію “Молодого 
народного руху”, редагує газету “Час молоді”, 
іноді пише жартівливі статті в “акадеМіх” та ще 
й у вільний час (?!) підробляє…

андрій рибалко:
анонС

Музи

уСМіХниСь!

готУЄмось до 
наУкових конференцій

зУстріЧ із хУдожником

стУдентські анекдоти

Восени-взимку минулого року на високому рів-
ні в академії були проведені традиційні науково-
практичні конференції – ХІ Всеукраїнська “Про-
блеми і перспективи розвитку банківської системи 
України” та ІІІ Міжнародна конференція студен-
тів, аспірантів та молодих учених “Права людини 
в умовах сучасного державотворення: теоретичні 
та практичні аспекти”. Академію відвідала наукова 
еліта не лише України, а й світу, щоб обговорити 
актуальні проблеми сучасності.

Сьогодні в навчальному закладі ведеться ак-
тивна підготовка відразу до двох наукових фору-
мів. 23 квітня планується провести ХІІ студентську 
науково-практичну конференцію “Проблеми та 
перспективи розвитку банківської системи Украї-
ни: погляд у майбутнє”, а 21-22 травня – ІV Між-
народну науково-практичну конференцію “Міжна-
родна банківська конкуренція: теорія і практика”. 
Організатори та учасники наукових форумів спо-
діваються, що конференції в стінах академії, як 
завжди, пройдуть успішно.

У гуртожитку  
№ 1 відбулася зустріч  
із Володимиром Але-
нінським – постійним 
учасником виставок на-
родних майстрів Сум-
щини, які організовує 
відділ декоративно-
прикладного мистецтва 
Сумського обласно-
го художнього музею  
ім. Н.Х. Онацького. 

Основне заняття 
майстра – скульптури 
з дерева і каменю, які 
вміщуються на долоні. 
“Вони точні і лаконіч-

ні, наче снайперський постріл”, – так написав про ці 
роботи сумський журналіст А. Сікорський.

Володимир  Михайлович  постійно з вдячністю зга-
дує творчу атмосферу, яка панувала в Абрамцевсько-
му художньо-промисловому училищі ім. Васнецова на 
Брянщині, свого викладача В.П. Синявина. Сьогодні 
Володимир  Михайлович  працює охоронцем у гурто-
житку № 1. На зустрічі в актовій залі було представ-
лено кілька десятків художніх робіт, зокрема картин, 
виконаних олівцем та аквареллю. Дивлячись на них, 
мимоволі захоплюєшся красою природи, архітектури.

А тепер  ми чекаємо на нові виставки робіт художни-
ка. Творчої наснаги Вам, Володимире Михайловичу!

альона СиПЛивЕцЬ,
студентка групи Оа-71

* * *
Пустелею іде людожер  і несе на плечах люди-

ну. Назустріч  інший:
– Кого спіймав?
– Студента.
– А як приготуєш?
– Та зварю юшки.
– Е ні, краще випусти, бо я вчора теж тако-

го варив, то поки він закипів, із дна всю карто-
плю виїв.

* * *
Потрапили німець, француз та українець на 

острів. Їх негайно схопили людоїди, привели до 
вождя. Той, подумавши, вирішив:

 – Німця і француза нагодувати, а цього чоло-
віка (вказав на українця) – засмажити.

 – За що?! – почав умовляти українець.
 – Ага, Іване Івановичу, я вас теж благав не по-

силати мене за розподілом у цю глушину.

* * *
На іспиті викладач  запитує переляканого сту-

дента:
 – Прізвище?
 – Чиє?
 – Ну, не моє ж!

українська академія банківської справи 
національного банку україни по праву 
вважається не лише провідним навчальним 
закладом, а й справжнім осередком науки 

в атмосфері високої людяності й 
інтелектуальності відбувся святковий захід з 
нагоди Дня рідної мови. його учасниками були 
студенти, викладачі, співробітники академії

ся одним із найдавніших 
європейських етносів з 
прадавньою культурою 
та мовою, які творилися 
тисячоліттями.

Про риси української 
мови в історичних писем-
них пам’ятках розповіла 
учасникам заходу сту-
дентка Марина Якуб. 
У її повідомленні були 
представлені переконли-
ві приклади самобутніх, 
властивих лише україн-
ській мові фонетичних, 
лексичних, граматичних 
мовних явищ, які збере-
гли слов’янські книги.

У виступах студентів 
Любові Ніколенко, Ка-
терини Радостєвої, Яни 
Лук’яненко висвітлюва-
лися питання про мову 
як генетичний код нації, 
україномовну символіку, 

основні джерела мовної 
стійкості. Слушною була 
думка про те, що рідна 
мова, «володіючи безліч-
чю живих нервових за-
кінчень», не перестає за-
хоплювати своєю здатніс-
тю об’єднувати всіх нас у 
єдине ціле.

Досить актуальною 
стала презентація рома-
ну письменниці україн-
ської діаспори Докії Гу-
менної «Золотий плуг», 
виданого в Нью-Йорку 
коштом української гро-
мади, в якому дивовиж-
но поєдналися правда й 
ілюзія щодо походження 
українського народу та 
його мови.

Оригінальним було 
питання студентів – учас-
ників заходу – про ре-
альність зведення рукот-
ворного пам’ятника, який 
уславлює нашу мову як 
мову титульної нації, адже 
є пам’ятники, що славлять 
звитяжну працю. Серед 
фантазійних проектів сту-
дентів, які дозволили б ма-
теріалізувати у скульпту-
рі найкращі якості рідної 
мови, найліпшим виявив-
ся запропонований проект 

Катерини Шеруділової, 
гостра експресивність та 
метафорична насиченість 
якого презентувала справ-
жній образ-символ мови.

На святковому заході 
студенти прочитали влас-
ні поетичні твори про рід-
ну мову, в яких прагнули 
виявити багатющі можли-
вості української мови, її 
всевиразність та доско-
налість.

Як священне дійство 
присутніми була сприйня-
та молитва до мови – му-
дрої Берегині українсько-
го роду, яку при освяче-
них у церкві й запалених 
свічках прочитали сту-
дентки Дар’я Гончарук 
та Ліля Селецька.

Мимоволі з дивовиж-
ною ясністю приходить 
думка про те, що на-
ша мова благородніша й 
довговічніша за золото. 
Адже «усе розвіється з ві-
ками, і тільки слово, що в 
собі мовчить,   переживе 
і папір, і камінь».

Людмила бОйЧЕнКО,
кандидат філологічних 

наук,
доцент кафедри СгД
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Мабуть, немає прекраснішої пори року, ніж весна! 
весною пробуджується природа від зимового сну, 
прилітають пташки і все розквітає. навіть люди 
– і ті змінюються... Стають привітними, більше 
посміхаються і, звісно, – закохуються!

парубоцький конкурс “козацькі розваги” давно 
полюбився студентам академії. адже він ніби 
відкриває наших юнаків, яких звикли бачити 
серйозними на заняттях в аудиторіях, з іншого боку. 
виявляється, вони і сильні, і спритні, і кмітливі,  
і розумні. Словом, справжні козаки! 

упродовж канікул група студентів-туристів української 
академії банківської справи національного банку 
україни подорожувала по одному з найчарівніших 
місць україни – карпатах

козацькі розваги

ПраПор академії – 
на говерлі! 

нас ПоЄднала 
весна!!!

Так і ми однієї весни не помітили, як наша 
дружба преросла у щось більше, романтичне й не-
повторне, мрійливе і ніжне, щось таке, що перехо-
плювало подих і змушувало червоніти. 

…Познайомились ми задовго до того прекрас-
ного моменту, як я почула слова освідчення. Були 
хорошими друзями і, мабуть, жоден з нас не міг 
навіть уявити, що колись ми станемо парою. Але 
доля творить дива, і цієї весни ми святкуємо вже 
третю річницю нашого кохання. 

За ці три роки сталося чимало. Було багато при-
ємних і романтичних моментів, чимало посмішок і 
сюрпризів, а найголовніше – всі ці 1099 днів я від-
чувала себе щасливою, кохала і була коханою!!!  
А хіба може бути щось краще?!

Мабуть, назавжди у моєму серці залишаться 
приємні спогади про мить освідчення, про те, як 
перехоплювало подих, і шалено стукотіло серце, 
немов хотіло вирватись із грудей і полетіти високо-
високо в небо. Про те, як губилися слова у стрім-
кому потоці емоцій, і відбирало мову від хвилю-
вання. Про те, як тремтіли руки, тримаючи червону 
троянду, і блищали очі сльозами радості. Спасибі 
тобі, що ти подарував мені ці незабутні хвилини, 
що зміг зробити перший крок (хоча не без моєї до-
помоги) і відкрити своє серце. 

Ти знаєш, я часто думаю, що було б сьогодні, 
якби тоді, 18  березня 2006 р., стріла Амура проле-
тіла повз наші серця. Чи писала б я зараз ці рядки 
з посмішкою на вустах та із задоволенням на ду-
ші? Мабуть, ні. Але все сталося так, як сталося, а 
отже, це не випадково!

А почалось все так...
17 березня 2006 р. після напруженого робочого 

тижня я прийшла з академії пізно, щось там пере-
кусила і попрямувала до своїх друзів поспілкува-
тися і просто відпочити у їхній компанії. Вечір  ні-
чого надзвичайного не обіцяв, але, прокинувшись 
зранку, я зрозуміла, що він був особливим.

Не знаю, що на нас тоді вплинуло, чи фільм, 
який ми дивились, чи в печиво з шоколадом хтось 
підсипав любовного зілля, а може, просто двом са-
мотнім серцям  набридло бути одинокими?

З тієї пори все вмить змінилось. Тепер  я вже 
не самотня! У моїй голові роїлися незвичні думки 
та запитання, а по тілу якимсь незрозумілим від-
чуттям розливався солодкий трунок любові. Мені 
катастрофічно почало не вистачати часу, адже з 
кожним днем ми все частіше були разом. Знаєш, 
на початку такі стрімкі зміни навіть лякали мене. 
Я немов собі більше не належала, адже ти, наче 
магніт, притягував мене, і я нічого не могла з собою 
вдіяти. Але однієї миті я відчула, що вже не зможу 
без цього. Я постійно думала про нас, мені хотіло-
ся дивувати тебе, радувати сюрпризами, і раптом я 
відчула, що закохалася по самісінькі вуха. 

Я дякую долі за те, що вона поєднає нас, за 
те, що в моєму житті були романтичні прогулян-
ки парком, солодкі хвилини першого поцілунку, 
хвилюючі моменти знайомства з батьками і літній 
відпочинок на узбережжі Чорного моря, шашлики 
під дощем та ще багато цікавого. 

Памятаєш, як я боялась щось змінювати у своє-
му житті, впускати тебе у своє серце? Тепер  я бо-
юсь іншого – боюсь, що ти розлюбиш мене, адже 
без тебе я не уявляю свого життя. Ти – моє щаст-
тя, моя радість і мій промінчик сонця. Дякую тобі 
за те, що ти є, за твою любов і підтримку, за до-
броту і ніжність. Я тебе дуже кохаю!

Змагалися між собою 
три команди, а точніше, 
три курені, представлені 

здебільшого мешканцями 
гуртожитків: “Козацька 
воля”, “Хортиця” і “Які-

Спортивна програма 
почалася з моменту ви-
садки з величезними важ-
кими наплічниками з по-
тяга біля села Лазещина. 
До місця, де ми збирали-
ся зупинитися на наступ-
ні три дні, необхідно бу-
ло йти пішки. Піднімаю-
чись по похилому схилу 
слизькою дорогою, ми 
споглядали чудові, ніби 
графічні малюнки, кра-
євиди зимових гір, хвой-
ного лісу, гірської річки. 
Таким чином, з болем у 
спині та плечах від на-
плічника ми здолали 10 
кілометрів і дісталися 
туристичного притулку 
серед гір   – „Козьме-
щик”. Ніби величезни-
ми стінами його оточував 
сосновий ліс. Три вечори 
пролетіли дуже весело і 
швидко. Вдень ми мали 
насичену програму. 

Так, наступного дня о 
восьмій ранку ми вируши-
ли в перший похід, метою 
якого було дістатися ниж-
ніх колиб гори Петрос. 
Це – одна з найвищих 
гір  українських Карпат, 
висота якої 2020 м над 
рівнем моря. Її особли-
вість у тому, що вона до-
сить важка для підйому 
через дуже круті схили. 
Це мав бути тренувальний 
похід. Ми проходили до-
сить легкі, а також небез-
печні ділянки, з крути-
ми схилами, з кам’яними 
глибами, з оледенілим, 
покритим снігом камін-
ням. Приблизно за пів-
тори години ми дісталися 

вершини і зробили остан-
ні кроки з криками радо-
щів! Емоційний підйом, 
враження від безмежної 
панорами: погляд ні в що 
не упирається, лише пли-
ве по колу, зосереджую-
чись на дивовижних гір-
ських пейзажах. Чарівна 
Говерла, вкрита снігом, 
– навпроти, знизу – ліс, 
верхівки сосен утворю-
ють зубчасті смуги, най-
свіжіше повітря. Хтось 
вітає з вершини близьких 
по телефону. Нарешті 
можна було перекусити. 
Ми мали гарячий чай у 
термосах та бутерброди. 
Потім – фотографуван-
ня з прапором академії, і 
вже потрібно було спус-
катися. Ми ще раз поди-
вилися навколо і почали 
спуск. 20 хвилин на вер-
шині пролетіли, мов од-
на мить. Для більшості з 
нас це було перше в жит-
ті сходження на вершину 
гори, і ці враження, ма-
буть, стали незабутніми 
для кожного.

Наступного дня ми 
вийшли о шостій годині 
ранку і розпочали свій 
шлях у темряві з ліхтаря-
ми. Наша мета – найви-
ща точка України – вер-
шина Говерли, 2061 м над 
рівнем моря. Після подо-
лання довгого слизького 
підйому ми продовжили 
рухатися нічним лісом і 
згодом вийшли на вер-
шину хребта. Разом із 
сонцем ми піднімалися 
на найвищу точку Украї-
ни. Сонце зі сходу, а ми 

рівські стрільці”. Біль-
шість конкурсів – веселі, 
жартівливі, однак вима-
гали від учасників фізич-
ного гарту, витривалості 
та волі до перемоги. Так, 
юнаки змагалися, хто 
першим з’їсть нехитру 
козацьку їжу – цибули-
ну зі шматком хліба, хто 
найшвидше подолає всі 
перепони і дострибає в 
мішку до фінішу, хто пе-
реможе в козачому дво-
бої, в кого найсильніша 
рука, хто швидше пере-
несе рогачем макітру з 
варениками чи перевезе 
“на конях” дівчат, хто 
найкраще знає козацькі 
звичаї та ін. Особливий 
інтерес викликало в гля-
дачів домашнє завдання: 
заздалегідь підготовлений 
музичний кліп, в якому 

– із західної сторони. Та-
ким чином, ми постійно 
були в тіні від гори, але 
раптом ми здолали один 
зі схилів і зустрілися з 
сонцем! Воно привіта-
ло нас яскравим промін-
ням, а ми його –щасливи-
ми усмішками. Долаючи 
кам’янистий засніжений 
схил, ми підібралися до 
вершини. Останні кроки 
і – вершина! Радісні кри-
ки, перемога сили волі, 
усвідомлення людських 
можливостей, шампан-
ське. Казка, що назива-
ється „Найвища точка 
України”, досягла свого 
апогею і тепер  закінчу-
валася спуском і знов ка-
танням сидячи.

Всі отримали посвід-

чення, що підтверджува-
ло успішне сходження на 
г. Петрос та г. Говерла. 
Всі – це студенти Світла-
на Глущенко (група ЕК-
51), Марина Кульбачна 
(ЕК-62), Іван Ляшенко 
(БС-71), Сергій Татарен-
ко (БС-51), Андрій Тка-
ченко (БС-51).

Отже, канікули ви-
далися дуже змістовни-
ми та цікавими. І це за-
вдяки роботі та органі-
зації секції “Туризм”, 
якою керує тренер  спор-
тивного клубу академії  
Т.А. Рудомет. 

Запрошуємо всіх ба-
жаючих до туристич-
ної секції щосереди і 
щоп’ятниці о 15.00 у лег-
коатлетичний манеж!

студенти від душі проя-
вили свої режисерські та 
артистичні таланти.

Вболівальники бурх-
ливо реагували і всіляко 
підтримували “свої” ку-
рені. Перше місце вибо-
роли “Якірівські стріль-
ці”, друге – “Хортиця”. 
На третьому – курінь 
“Козацька воля”. А кос-
метична фірма “Оріф-
лейм” підготувала приз 
для “Суперкозака”. Ним 
став член куреня “Хорти-
ця” Артем Градун.

У ці дотепні козацькі 
конкурси органічно вплі-
талися номери художньої 
самодіяльності студентів 
академії та гостей з Ви-
щого училища культури 
та мистецтв. Справді: ко-
зацькому роду нема пе-
реводу!


