
Конференції

Традиційна студентська науково-практична кон-
ференція “Проблеми і перспективи розвитку 
банківської системи України: погляд у майбутнє” 
цього року набрала значно ширших масштабів
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Знай наших!

анонс

Майже тиждень у на-
шому виші тривало Свято 
науки, до якого долучи-
лися більшість студентів 
академії – не лише май-
бутніх економістів та фі-
нансистів, а й юристів. 
Окрім цього, уже з пер-
шого дня до нашої моло-
ді приєдналися студенти 
вищих навчальних за-
кладів та коледжів із різ-
них куточків України, а 
також із курських ВНЗ 
(Росія).

А потім кілька днів 
в академії тривала Між-
народна конференція, на 
яку з ініціативи кафедри 
міжнародної економіки 

були запрошені студен-
ти із багатьох провідних 
ВНЗ України, Росії, Бі-
лорусі, Болгарії. Цікаво, 
що робочою мовою для 
молодих науковців бу-
ла англійська. Загалом 
же, цими днями академія 
прийняла понад 70 гос-
тей із українських вузів 
та навчальних закладів 
інших держав. 

Зацікавлено, а нерід-
ко й по-дорослому вива-
жено обговорювала мо-
лодь наболілі питання 
сучасності, шукала вихід 
із глобальної фінансової 
кризи. Юнаки і дівчата 
сміливо критикували і 

Гарний настрій 
повернувся!

СПортивна зірка Світу

Подарунок 
дитинСтву

Знову ти мене розбудив, новий сонячний день.
На годиннику десята, на обличчі усмішка. Так...  
І що мені робити з цим гарним настроєм? Навіть 
дістала підручник. Фу, чорний! Як чорнокнижниця 
якась, не буду я її читати. Випадково натрапила на 
край рожевого зошита. Старого, пожовклого, з улю-
бленими віршами, написаними від руки. Згадалась 
відома фраза: “рукописи не горять”. Знов усміхну-
лася. Скільки ж у цих 48-ми листочках переживань 
і емоцій! Тут вмістились 5 років першого кохання, 
декілька місяців студентського і ... “трагедія всьо-
го мого життя”. Знов усміхнулась. Таки кожна ді-
вчина 17-20 років, яка себе поважає, повинна пере-
жити любовну трагедію і, звичайно ж, оце: “на все 
життя”, “моє серце розбите назавжди”, “ любові не 
існує”. Та скільки ж я буду усміхатись? Сама та-
ка була!!! Погортала. Гарні речі писала, проймає, 
та, здається, я з цього виросла. Як казала героїня 
мого улюбленого серіалу:”Щоб забути любов, необ-
хідно рівно половину того терміну, протягом яко-
го були разом”. Я себе вітаю – половина +8 днів!  
І пробачила давно, і забула. Я просто вдячна за те, 
що ти був, за те, скільки вистраждала, за те, що 
навчив мене цінувати життя без тебе. За те, що 
при кожній “нашій пісні” навіть не хочу відправи-
ти тобі вивчене напам’ять SMS, за те, що вже не 
шукаю тебе “ВКонтакте” чи “Одноклассниках”. За 
те, що вже нормально ставлюсь до дня 14 лютого, 
не “кидаюсь” на людей, які цікавляться, що я роблю 
ввечері. Спокійно – “святкую з людиною, яку дуже 
поважаю, – з подругою”. За те, що не шукаю тебе 
в натовпі людей, які зі спини так схожі на тебе. 
За те, що, чуючи чиєсь таке, як у тебе, ім’я, вже 
не здригаюся, тамуючи подих. За те, що, згадую-
чи тебе зараз, можу просто усміхнутись. Зараз я 
знаю точно, що вже не повернуся, не заплачу, не по-
кличу. Але чомусь і досі чекаю того моменту, щоб 
сказати тобі це в очі. Та пусте, ще декілька днів 
і – останній симптом хвороби під назвою “траге-
дія всього мого життя” зникне разом із останніми 
прохолодними днями, вітром і теплими светрами. 
А на календарі  весна і ... в старому зошиті ще є 
кілька вільних сторінок. 

Ваша Student*ka

Майже в кожному номе-
рі газети ми повідомляємо 
про блискучі перемоги сту-
дентки академії Віти Семе-
ренко на чемпіонатах світу 
та Європи з біатлону. І ось 
нові досягнення молодої 
спортсменки: на черговому 
етапі Кубка світу з біатло-
ну в м. Ванкувер  (Канада) 
дівчина виборола бронзову 
нагороду в індивідуальній 
гонці на дистанції 15 км.

22 квітня 2009 року Ві-
та Семеренко нагороджена 
як найкраща українська спортсменка березня за 
версією Національного Олімпійського Комітету 
України (НОК). А 23 квітня її разом із іншими 
видатними спортсменами Сумщини, зокрема сту-
дентом академії, знаменитим біатлоністом Сергієм 
Седнєвим, вшанували в обласній державній адмі-
ністрації за особливі досягнення на міжнародних 
змаганнях. Наші спортсмени отримали Подяки від 
губернатора Миколи Лаврика, премії від ректора-
ту та спортивного клубу академії, призи від спор-
тивних товариств. 

На нього будуть запрошені дітлахи одного із ін-
тернатів області, а також діти співробітників ака-
демії. Перед юними учасниками свята виступлять 
дитячі спортивні та творчі колективи міста, відомі 
спортсмени та почесні гості. У рамках проекту ко-
мітет студентського самоврядування проведе благо-
дійну акцію. На зібрані студентами академії кошти 
будуть придбані подарунки для дітей.

Ми вже звикли до того, що Банківська академія – провідний економічний ВНЗ України. Часто на-
зиваємо наш виш храмом науки, бо тут пріоритетом завжди була наукова діяльність викладачів та 
студентів. Нерідко академія на рівних змагається зі спеціалізованими фізкультурними навчальними 
закладами, отримуючи призові місця в Україні за спортивну роботу. 
Не буде перебільшенням, якщо назвемо академію ще й осередком культури та мистецтва. Коли 
дивишся найкращі виступи художньої самодіяльності наших студентів, то складається враження, 
що академія – це не економічний, а культурно-мистецький заклад. У цьому переконують і останні 
перемоги наших юних артистів

Наша першокурсниця Анастасія Бабко (гр. ОА-81) 
здобула чергову вагому перемогу

Цього року участь для академії у міському 
фестивалі молодіжної творчості “Студентська 
весна-2009” видалася особливо урожайною

22 травня, за кілька днів 
до Міжнародного дня 
захисту дітей, у спор-
тивному залі головного 
корпусу академії плану-
ється провести велике 
спортивно-культурне 
свято “Вчимося бути здо-
ровими та успішними!”

академія – оСередок 
культури та миСтецтва

Цього разу на Між   -
на родному фестивалі 
вокально-хореографічного 
мистецтва «Ялтинський 
берег» дівчина посіла 3-тє 
місце в номінації “На-
родний вокал”. Студент-
ка виконала дві іспан-
ські народні пісні: одну 
– мовою оригіналу, іншу 
– перекладену на укра-
їнську мову. Нагадаємо, 

що наприкінці минуло-
го року Анастасія вибо-
рола друге місце у Між-
народному фестивалі-
конкурсі вокального мис-
тецтва “Grand-prix of 
Ukraine-2008”, що від-
бувся в Одесі.

Молодець, Настю! Ра-
дуй нас і надалі своїми 
чарівними виступами і 
новими перемогами!

Наші студенти змага-
лися в п’яти номінаціях, 
у чотирьох з яких стали 
призерами, вкотре дові-
вши всім, що в УАБС 
НБУ навчається всебічно 
обдарована молодь.

Самодіяльні артисти 
вибороли такі місця:

Перше місце в номі-
нації “Естрадний танок” 
– танцювальний колектив 
«Фаетон» (керівник Люд-
мила Крамінська). 

Перше місце в номі-
нації “Художнє читан-

ня” –Ольга Гусєва (гр.
БС-72).

Друге місце в номінації 
“Народний танок” – ан-
самбль народного танцю, 
(керівник Ольга Гетма-
ненко). 

Третє місце в номіна-
ції “Вокал – малі форми” 
– дует у складі Катерини 
Павловської та Олексан-
дра Сіробаби. 

Вітаємо переможців і 
бажаємо їм нових творчих 
досягнень!

давали свої рекомендації 
банкірам і міністрам, по-
силаючи свій неупередже-
ний погляд у майбутнє. І 
як знати, можливо, якби 
високопосадовці дослуха-
лися до ділових студент-
ських порад, ми швидше 
змогли б подолати пере-
шкоди і навести лад в 
економіці.

А поки що студенти 

отримали неоціненний 
досвід від перших кроків 
у Науці, від спілкуван-
ня та нових знайомств. 
Безумовно, повезли вони 
додому і приємні, неза-
бутні враження від нашої 
академії.

Детальну розповідь про 
конференцію читайте 
в наступному номері.

Інтерв’ю з талановитою 
студенткою читайте  

на 6-й сторінці газети
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академія чекає  
на гідне ПоПовнення

надія на завтра

Сильний Характер  
у тендітній душі

СПортивні 
доСягнення

турнір юниХ журналіСтів

гуманітарії СПроСтували 
Хибні думки

З 18.03.09 до 11.04.09 
у Сумах проходив благо-
дійний проект «НАДІЯ 
НА ЗАВТРА» зі збору 

Спартакіада з 
легкоатлетичного 
кросу

У парку “Дружба” 
м. Суми 16 квітня відбу-
лися змагання з  легко-
атлетичного кросу в залік 
міської спартакіади серед 
ВНЗ ІІІ-ІV р. а. Недо-
сяжним для суперниць 
виявився результат Те-
Тя ни МахоТіної (гр. ОА-
63), яка першою фінішу-
вала на дистанції 500 м. 
У підсумку змагань лег-
коатлетична збірна ака-
демії виборола бронзові 
нагороди змагань.

Слід відзначити, що 
тижнем раніше у Сумах 
відбувся обласний лег-
коатлетичний пробіг, на 
якому Тетяна не залиши-
ла шансів на перемогу 
суперницям і отримала 
золоту нагороду на дис-
танції 6 км. 

Кілька днів тривали досить напружені змаган-
ня, в яких учні мали можливість продемонструва-
ти теоретичні й практичні знання з журналістики, 
взяти участь у творчому конкурсі, випустити кілька 
інформаційних вісників турніру “Трубадур”. Цього 
разу переможцем стала команда “Четверта влада”  
(м. Луцьк). На другому місці – команда “Post 
Scriptum” (м. Чернівці). Третіх місць було кілька. Їх 
розділили “Лицарі пера” зі Львова та наші команди 
“Nota Bene” (Сумська гімназія № 1) і “Гранослови” 
(м. Шостка). На четвертому місці – команда “Еспа-
да” Сумської спеціалізованої школи № 10.

Вразили ерудиція школярів, їх уміння логічно 
будувати свої думки та толерантно вести дискусії. А 
ще – велике прагнення донецьких і севастопольських 
школярів розмовляти українською мовою. Кинулася 
також у вічі дружелюбність юних журналістів: дві 
донецькі команди, які не пройшли у фінал, вболіва-
ли за львівську команду, а сумчани – за волинську. 
Ось вам неформальний “Схід і Захід разом!”.

Учасники турніру побували на екскурсії в на-
шій академії, познайомилися з роботою молодіжної 
студії “Академ-TV”, та й проживали вони в ком-
фортабельному готелі “Олімпійський”. Академія 
їх вразила своєю красою і гостинністю.

наталія даниЛенКо,
член журі V Всеукраїнського 

турніру юних журналістів

Студенти могли віль-
но поспілкуватися з тими 
жінками, з яких вони бе-
руть приклад, на яких рів-
няються і які справді захо-
плюють своєю активною 
діяльністю, впевненістю 
і, звісно ж, красою. Гос-
тями були: Ярова Алла 
Григорівна – проректор  
з виховної роботи акаде-
мії, кандидат філологіч-
них наук, доцент, депутат 
міської ради; Завгород-
ня Владислава Микола-
ївна – кандидат юридич-
них наук, доцент кафедри 
державно-правових дис-
циплін; Даниленко Ната-
лія Василівна – головний 
редактор  газети «Акаде-
Міх», член Національної 
спілки журналістів; Гет-
маненко Ольга Євгеніїв-

Об’єктом уваги учасників семінару були різно-
манітні аспекти інтертекстуальності українсько-
го художнього дискурсу. У роботі семінару взя-
ли участь і виступили доктор  філософських наук, 
професор  Вандишев В.М. (СумДУ), доктор  філо-
логічних наук, професор  Швачко С.О. (СумДУ), 
доктор  філологічних наук, професор  Ткаченко О.Г. 
(СумДУ), кандидат філологічних наук, доцент 
Брага І.І. (СДПУ), кандидат філологічних наук, 
доцент Бойченко Л.М. (УАБС), кандидат філо-
логічних наук, доцент Переломова О.С. (СумДУ) 
та ін. Теоретичні положення і концепції, викладе-
ні учасниками семінару, спростували поширювану 
сьогодні думку про те, що престиж і популярність 
гуманітарних наук, особливо літератури, лишили-
ся в минулому.

Людмила бойченКо, 
доцент кафедри сгд

коштів для онкохворих 
дітей, які перебувають 
на лікуванні в Сумській 
обласній дитячій лікар-

ні. Організатори проек-
ту – Сумський міський 
центр  дозвілля моло-
ді, СМГО «Мистецько-
про с в і т ницьк а  с т у -
дія «СВІТОЧ», РНГО 
«Центр  соціального парт-
нерства», СМГМО «Со-
ціальна організація сту-
дентів».

Організаційну під-
тримку надало самовря-
дування УАБС НБУ, ін-
формаційно-видавничий 
відділ та рок-гурт „Арит-
мія”, які виступили на за-
ключному етапі проекту – 
концерті.

Дякуємо студентам, 
викладачам та співробіт-
никам академії, які до-
лучилися до акції та зро-
били благодійний внесок! 

Ми зібрали 896 грн! Це 
дуже добрий результат, 
адже він перевищує по-
передній, що було досяг-
нуто півроку тому на ана-
логічній акції, утричі! До 
речі, збір  коштів та при-
дбання на них медикамен-
тів проводилися під суво-
рим контролем.

Загалом у рамках про-
екту було зібрано 9593,40 
грн! Медикаменти були 
переданні в онкологіч-
не відділення дитячої лі-
карні. Разом ми зробили 
дуже велику справу: по-
дарували хворим дітям 
надію на завтра. Лікар-
ські препарати, придбані 
на зібрані кошти, продо-
вжать дітям життя. 

іван ЛяшенКо,
 голова бюро факультету

банківських технологій

У гуртожитку № 3 відбувся вечір-зустріч з успішни-
ми жінками академії під назвою «Сильний характер 
у тендітній душі»

на – художній керівник 
ансамблю народного тан-
цю академії.

Кожна з цих жінок є 
по-своєму особливою, і 
кожна з успіхом це до-
вела. Вони чесно розпо-
відали свої кумедні жит-
тєві історії, давали пора-
ди, ділилися досвідом. 
Студенти на знак поваги 
і симпатії дарували їм ху-
дожні номери – співали, 
танцювали, читали автор-
ські вірші і навіть поді-
лилися (!) листуванням 
закоханих юристів.

Зустріч  видалася ці-
кавою, веселою і дуже 
теплою. А проводилася 
вона студентським дис-
кусійним клубом «Дум-
ка» за участі всіх трьох 
гуртожитків. Щиро за-
прошую всіх бажаю-
чих до співпраці, а всіх 
сором’язливих або дуже 
зайнятих чекаю як гос-
тей на наших щомісяч-
них зустрічах.

тетяна гриндаК,
голова дискусійного клубу 

“думка”

Чемпіонат із туризму

У с. Лука-Мелеш ків-
ська Вінницького райо-
ну (урочище Городище) 
відбувся ХVІ відкритий 
Чемпіонат Вінницької 
області з техніки пішо-
хідного туризму. Метою 
чемпіонату є патріотич-
не виховання шкільної 
і студентської молоді, 
пропаганда і популяри-
зація туризму, вдоскона-
лення туристської май-
стерності, визначення 
кращих команд, оздо-
ровлення молоді. Турис-
тична команда академії, 
до складу якої увійшли 
Ігор Глядчишин (гр. БС-
81), Світлана Глущенко  
(гр. ЕК-51), Сергій Та-
таренко (гр. БС-51) та 
Андрій Ткаченко (гр. 
БС-51), показала гідні 
результати. Студенти ака-

демії вибороли треті місця 
на дистанціях “Командна 
смуга перешкод” і “Крос-
похід” (обидві дистанції 
ІV класу складності).

Туристичну команду 
академії підготувала тре-
нер  з туризму спортивно-
го клубу академії Рудо-
мет Тетяна Анатоліївна.

Призери з футзалу

У легкоатлетичному 
манежі академії відбуло-
ся урочисте нагороджен-
ня призерів чемпіонату  
м. Суми з футзалу. Сріб-
ними медалями і Кубком 
за друге місце в чемпіо-
наті була нагороджена 
команда академії. Крім 
цього, в нашій команді 
особисто був відзначений 
Андрій Пацюк, який за 
підсумками чемпіонату 
сезону 2008-2009 років 
виявився недосяжним за 
кількістю забитих м’ячів 
і був нагороджений при-
зом як кращий бомбар-
дир  змагань. 

олександр ПетренКо

8 квітня 2009 р. відбувся міжкафедральний 
науковий семінар при Сумському державному 
університеті

Краще невелика допомога,  
ніж велике співчуття...

28 березня у дВНЗ “Українська академія банківської 
справи Національного банку України” відбувся 
день відкритих дверей

У Сумській гімназії № 1 відбувся V Всеукраїн-
ський турнір юних журналістів, в якому 
взя  ли участь 13 команд старшокласників із 
різ них куточків України 

Актова зала не могла 
вмістити всіх, хто хотів би 
більше дізнатися про ака-
демію та про умови всту-
пу до ВНЗ. Проректор  
УАБС НБУ Б.А. Дадашев 
розповів майбутнім абіту-
рієнтам та їхнім батькам 
про основні переваги ака-

демії як провідного еконо-
мічного вищого навчально-
го закладу України, який 
готує висококваліфікова-
ні кадри, про потужний 
науковий колектив, міцну 
матеріально-технічну базу, 
прекрасні умови, створені 
в академії для навчання 

та відпочинку. На уро-
чистостях були відзначені 
кращі слухачі підготовчих 
курсів. Виступи студентів 
– учасників художньої са-
модіяльності – зайвий раз 
підкреслювали, що у виші 
навчається справді обдаро-
вана молодь.

– Ми з'їхалися сюди з 
різних регіонів України, бо 
знаємо, що тут можна отри-
мати міцні знання і пре-
стижну спеціальність. Ми 
мріємо навчатися в акаде-
мії! – сказала від імені слу-
хачів підготовчих курсів 
Ярослава Терещенко.

А потім випускники 
шкіл мали можливість по-
ходити навчальними кор-
пусами, отримати необ-
хідну інформацію в де-
канатах, відвідати музей, 
мистецьку галерею, Сту-
дентський сквер, разом із 
активістами студентського 

самоврядування пройти-
ся центральними вулиця-
ми міста. Співробітники 
та студенти академії вла-
штували для майбутніх 
абітурієнтів екскурсію до 
легкоатлетичного мане-
жу, готелю, басейну, гур-
тожитку №1. Тут школя-
рі побували в житлових 
кімнатах та кімнаті від-
починку, на кухнях та в 
комп'ютерному класі. Усе 
побачене їм просто не мо-
гло не сподобатися. А уве-
чері гості завітали до гур-
тожитків на вул. Якіра. В 
актовій залі для них орга-
нізували не просто диско-
теку, а знайомство з кра-
щими творчими колектива-
ми академії. 

Додому більшість ви-
пускників шкіл повезли 
багато яскравих вражень 
і мрію – навчатися саме в 
академії.
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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 з кваліфікацією молодшого спеціаліста 
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 з 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 кваліфіка-  
ції спеціаліста економічного профілю за спеціаль-
ностями: «Фінанси і кредит», «Банківська спра-
ва», «Фінанси, «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 диплому 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
ОБГОВОрюєМО ПрОеКт

НАшА  іСтОрія 

академічний кодекС чеСті

великий гетьман

СтАтУт
(або збірник основних засад, або зведення правил, 
кодекс). для тих, хто хоче бути гідним звання 
студента і мати честь примножувати авторитет 
нашої академії не тільки в межах міста Суми, 
України, а й в усьому світі

СтУдеНте,
якщо ти мрієш про найкращі перспективи в профе-
сії для себе після закінчення нашого престижного 
(завдяки праці і зусиллям кожного з нас) навчаль-
ного закладу, то вже сьогодні починай удосконалю-
вати себе на основі вказаних порад, які пропонують 
авторитетні, успішні люди тим, хто починає своє 
самостійне життя:

1. Вчись ставитись до будь-якої справи в сфері 
економіки, а особливо до банківської справи, відпо-
відально, а тому постійно розвивай свої професійні 
здібності через наполегливе навчання. Виховуй у со-
бі ощадливість, економність. Витрачай гроші лише на 

Цієї весни виповню-
ється 370 років з часу на-
родження славного геть-
мана України Івана Ма-
зепи (1639-1709), який 
залишив потужний слід 
в історії України, але 
викликав суперечливі 
оцінки в сучасників і на-
щадків. Одні, з позицій 
імперської пропаганди, 
оголошують його зрадни-

те, що може бути корисним тобі або іншим. Словом, 
не будь марнотратцем.

2. Пам’ятай про необхідність і корисність для се-
бе за будь-яких умов бути ввічливим, з повагою ста-
витися до людей навколо тебе. Хай таке ставлення і 
до товаришів по групі, і до тих, хто забезпечує тобі 
(в тому числі батьки) навчання в цьому вузі, стане 
для тебе повсякденною нормою. Ввічливість означає 
вміння проявляти делікатність, тактовність, доброзич-
ливість до всіх, готовність надати допомогу кожному, 
хто її потребує і здатний її зрозуміти та оцінити.

3. Намагайся уникати проявів пихатості, погорди, 
зазнайства, грубості, осуду, лицемірства, чванства і 
цинізму як зневажливого ставлення до культури і мо-
ралі. Людина взагалі має свободу для власного воле-
виявлення та вибору. Тому свобода має бути метою 
нашого життя, а не засобом досягнення успіху. Ро-
би так для інших, як ти б вважав бажаним, щоб для 
тебе робили.

4. Реагуй на критику та оцінку власних дій спокій-
но і помірковано. Будь стриманим і скромним, спра-
ведливим і великодушним під час критики.

5. Формуй у собі активну життєву позицію, при-
вчайся самовіддано долати в житті будь-які перешко-
ди, сміливо, без зайвих вагань вирішуй проблеми.

6. У спілкуванні з людьми проявляй зацікавле-
ність, готовність іти назустріч, готовність поважати 
думку інших, толерантність. Не слід у розмові тор-
катися неприємних тем і зневажливо говорити про 
відсутніх. Відомо, що не помиляється лише той, хто 
нічого не робить.

7. Хай кожна твоя річ  буде на своєму місці; кож-
ну справу роби своєчасно, із задоволенням і акурат-
но. Будь організованим сам і здатним організувати 
інших для виконання поставлених завдань.

8. Розподіляй свій час так, щоб вистачило його 
і на добрі справи, і на відпочинок із задоволенням. 
Завжди займайся чимось корисним; відмовляйся від 
непотрібних справ.

9. Тримай своє тіло в чистоті, дотримуйся охай-
ності в одязі, в житлі. Хай чистими будуть також твої 
думки і почуття.

10. Демонструй людям найкращі свої риси. Будь 
ініціативним, рішучим, наполегливим.

так уже останнім часом склалося, що атмосфера 
і порядки, які панують у вищій школі України, 
далекі від ідеальних. Корупція, цинізм, прагнення 
до наживи, зверхнє ставлення до студентів – у 
цьому молодь різних вишів звинувачує викла-
дачів. У свою чергу, викладачі закидають сту-
дентам: невиховані, байдужі до навчання, надто 
прагматичні…
Проте миритися з такою ситуацією, схоже, не 
хочуть ні більшість студентів, які вступили до 
університетів, щоб здобувати міцні знання, ні 
передові викладачі, для яких честь – не по-
рожній звук. тому в Україні поширився рух щодо 
розробки стандартів академічної етики і кодексу 
честі для студентів та викладачів. Значну роль у 
цих заходах беруть на себе органи студентського 
самоврядування. Подібний проект почав діяти 
у ВНЗ Сумщини та Полтавщини. Уже проведено 
кілька “круглих столів” з актуальної тематики. 
Обговорювалися ці важливі проблеми і в стінах 
академії. У майбутньому ми плануємо інформу-
вати на сторінках газети про хід обговорення і пу-
блікувати найважливіші проекти кодексу честі.
А сьогодні ми пропонуємо вам уважно ознайоми-
тися з проектом Статуту студента академії, який 
підготувала викладач етики, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін Світлана 
Ніколаєнко, і висловити свої думки з цього при-
воду. Світлана іванівна переконана, що студенти 
академії готові сприймати усе найкраще, що їм 
пропонують, і постійно працювати над собою, 
щоб у майбутньому стати високоосвіченими, 
інтелігентними людьми. 

ОліМПіАди

МилОСердя

5-те міСце із 34

крок назуСтріч мрії

Досить успішно виступили студенти юридич-
ного факультету академії Юлія Кравченко, Юрій 
Огорілко та Дмитро Ткаченко у ІІ етапі Всеукраїн-
ської студентської олімпіади зі спеціальності «Пра-
вознавство», що відбулась на базі юридичного фа-
культету Одеської національної юридичної академії 
15-17 квітня 2009 року.

Тестові завдання, що виносились на олімпіа-
ду, передбачали знання матеріалу з 20 дисциплін.  
Із 410 можливих балів наші студенти набрали 358  і  
в командному заліку посіли 5-те місце з 34, пропус-
тивши вперед Одеську національну юридичну акаде-
мію, Національний університет «Києво-Могилянська 
академія», Дніпропетровський національний універ-
ситет та Донецький національний університет. 

А ось які показники студентів в індивідуальному 
заліку: Ткаченко Дмитро – 184 бали, 9-те місце 
(науковий керівник – канд. юрид. наук, доцент  
В.М. Завгородня), Кравченко Юлія – 182 бали, 
10-те місце (науковий керівник – старший ви-
кладач кафедри державно-правових дисциплін  
І.В. Тимошенко), Огорілко Юрій – 177 бали,  
15-те місце (науковий керівник – канд. іст. наук, 
доцент А.О. Ткаченко).

ірина тимошенКо,
старший викладач кафедри 

державно-правових дисциплін

На адресу адміністра-
ції Української академії 
банківської справи Наці-
онального банку Украї-
ни надійшов лист із про-
ханням допомогти хво-
рій дитині. Шестирічний 
Андрій Жарко половину 
свого життя провів у лі-
карні. Хлопчик страждає 
на гострий лімфобласт-
ний лейкоз. Врятувати 
Андрійка може тільки пересадка кісткового мозку. 
Цю складну операцію готові зробити в одній із ні-
мецьких клінік. Проте для простої української сім’ї 
вона коштує нереальну суму – 218  тисяч  євро. 

Ректорат та профспілковий комітет академії звер-
нулися до викладачів і співробітників із проханням 
долучитися до цієї благородної і дуже необхідної 
справи. Колектив вузу не залишився байдужим до 
людського горя. Спільними зусиллями було зібрано 
6 тисяч 689 гривень. Безперечно, ця сума та кошти, 
зібрані іншими добрими людьми України, наблизять 
Андрійка та його сім’ю до заповітної мрії – подолати 
недугу і відчути радість життя.

У березні-квітні в академії пройшла декада, при-
свячена 370-річчю з дня народження великого 
гетьмана України івана Мазепи. У рамках святку-
вання ювілею для студентів була організована 
поїздка до лебединського художнього музею, де 
юнаки і дівчата ознайомилися з портретом нібито 
Мазепи відомого художника Сергія Васильків-
ського. Проте згодом вияснилося, і сьогодні вже є 
підтвердження, що на портреті зображений інший 
чоловік і що цей твір не що інше, як містифікація. 
Окрім цього, наша молодь взяла участь у мис-
тецькому вечорі з нагоди ювілею, що відбувся 
в Сумському художньому музеї, та в науковій 
конференції “іван Мазепа – видатний державник, 
політик, меценат”, яку організували завідувач 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 
професор і.П. Мозговий, доцент кафедри СГд 
В.Г. троян та доцент цієї ж кафедри А.і. Зякун.
Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі статтю про-
фесора івана Мозгового “Великий гетьман”.

ком і анафематствують, 
інші, вболіваючи за до-
лю України, величають 
його великим сином сво-
єї землі. Народна тради-
ція порівнювала Мазепу 
з Хмельницьким, наголо-
шуючи, що “від Богдана 
до Івана немає гетьмана”. 
А якби гетьман переміг 
(що було цілком можли-
вим), то літописці й па-

негіристи теж зобразили 
б його не похмурими, а 
сяючими фарбами…

Гетьман (1687-1709) 
Іван Мазепа прожив ди-
вовижне життя, яке стало 
сюжетом для багатьох тво-
рів істориків (Костомаров, 
Грушевський) і письмен-
ників (Байрон, Гете, Рилє-
єв, Пушків), композиторів 
(Чайковський) і художни-
ків (збереглося більше 30 
портретів) тощо. Він мав 
складнощі й проблеми, 
але ніколи не втрачав віри 
й надії, не ламався перед 
ворогами, не чинив підлос-
ті й насильства. Навпаки, 
відзначаючись християн-
ською набожністю (вплив 

матері-ігуменії), зводив 
монастирі й храми (більше 
40), жертвував на школи 
й сирітські заклади, нама-
гався провести реформи й 
пом’якшити суспільні від-
носини в Україні. За його 
часу – доби мазепинсько-
го бароко – Гетьманщина 
досягла кульмінації свого 
розвитку.

То був досить складний 
період у нашій історії, ко-
ли Москва прагнула оста-
точно поглинути Україну, 
і ця тенденція посилилася 
за часів Петра І – царя-
тирана, самодура й сино-
вбивці. Високоосвіченому 
гетьману, який закінчив 
кілька навчальних закла-
дів, навчаючись навіть у 
Сорбонні, який був вихо-
ваним і толерантним, бо 
свого часу перебував на-
віть при королівському 
дворі, й володів 8 -ма мова-
ми, було дуже складно від-
стоювати інтереси краю, 
до якого пхалися сатрапи 
Петра, багато з яких (на-
приклад, князь О. Менши-
ков) не вміли ні читати, ні 
писати. Адже при царсько-
му дворі панували дикість 
і свавілля, що так контра-
стувало, за словами іно-

земців, із шляхетськими 
звичаями в гетьманській 
резиденції в Батурині.

За 20 років свого прав-
ління І. Мазепа зміцнив 
політичне становище Геть-
манщини, здійснивши де-
сятки походів проти татар  
і турків. Він відірвав від 
Польщі Правобережжя і 
приєднав його до Гетьман-
щини. Виступаючи спочат-
ку на боці Росії в Північній 
війні, гетьман сподівався, 
що цар  віддасть належне 
заслугам козаків, збереже 
їх права й вольності. На-
томість непрогнозований 
північний деспот готовий 
був перетворити Україну 
на пустку в ім’я торжества 
своїх амбітних планів. Тож 
коли постала загроза лік-
відації автономії України, 
гетьман перейшов на бік 
шведського короля Карла 
ХІІ, щоб спільно вибороти 
волю України. Ареною ві-
йни стала й Сумщина.

На жаль, доля була 
немилостивою до союз-
ників. Шляхом шаленої 
лжепропаганди й репре-
сивних заходів цар  на-
магався дискредитувати 
гетьмана. Звірства мос-
ковської армії в Батури-

ні й на Січі, викручуван-
ня рук церкві, щоб вона 
прокляла гетьмана, який 
натомість не порушував 
ніяких канонів, зірвала 
плани гетьмана про все-
народний виступ за сво-
боду. Під Полтавою, де 
поранений король не міг 
керувати битвою, а Ма-
зепа з козаками був за-
лишений у резерві, вдві-
чі більша за чисельністю 
російська армія перемо-
гла шведів, які, змучені 
голодом, холодом і пе-
реходами, зрештою, ка-
пітулювали на Дніпрі. І 
надовго закотилася зірка 
України, кращих борців 
за волю якої проклинали 
не тільки їхні вороги, але 
й зомбовані їхніми ідея-
ми доморощені яничари 
й безбатченки. Треба бу-
ло, щоб минули століття, 
аби нове покоління, ви-
ховане на патріотичних 
ідеях великого гетьмана, 
підняло прапор  боротьби 
за свободу й процвітання 
рідного краю. 

іван моЗгоВий,
завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних 
дисциплін
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особистість

отКроВенно русЛана

бути ЗдороВим – стиЛьно!

моб

Прес-КЛуб натаЛія даниЛенКо

«важкий клієнт»
Неймовірно важко по-

вертати наркозалежних 
людей до нормального 
життя. Клуб “Шанс” на-
дає таку можливість, ре-
алізуючи успішні проек-
ти. Цього разу завдяки 
громадській організації 
35 споживачів наркоти-
ків щодня отримують за-
місні препарати на базі 
обласного наркологічного 
диспансеру. Люди здобу-
вають шанс працювати, 
створювати сім’ї, лікува-
ти інші хвороби. Проте 
коли ці хворі потрапля-

ють до стаціонару ліку-
вальних закладів (адже 
в них зазвичай цілий “бу-
кет” різних хвороб), во-
ни втрачають можливість 
відвідувати пункти видачі 
замісної підтримуючої те-
рапії. Як же вирішити ці 
питання, як простягнути 
руку допомоги “важким 
клієнтам”? – ці проблеми 
обговорювали на засідан-
ні обласного прес-клубу 
голова громадської ор-
ганізації “Клуб “Шанс” 
Олексій Загребельний, 
голова правління БО 

“Вибір” та Сумського об-
ласного відділення ВБО 
“Всеукраїнська мере-
жа людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІД”, Ольга Ло-
хоня, клієнт програми за-
місної терапії Олександр  
Сусіденко, заступник го-
лови обласної ради з пи-
тань протидії туберкульо-
зу та ВІЛ-інфекції, керів-
ник благодійного фонду 
“Крок назустріч” Олек-
сандр  Гапієнко, психо-
лог Сумського обласного 
наркологічного диспансе-
ру Тетяна Рева та сумські 

журналісти.
...Після зустрічі з нар-

козалежними людьми, 
які у свій час добровіль-
но навісили на себе без-
ліч  складних проблем, 
хочеться не те що ска-
зати – прокричати кож-
ній молодій людині: “Не 
пробуйте, не проводьте 
експерименти над своїм 
організмом! Один легко-
важний крок може при-
звести до краху не лише 
здоров’я, а й усього вашо-
го життя”.
Наталія ДАНИЛЕНКО
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«Сонце в коробці 
не СХоваєш!»

легко разрушить…

в академії  
народивСя… гоголь!

аСоціація добриХ новин

1 квітня об 11.32 (саме на великій студентській 
перерві) у провулку Академічному було особли-
во гамірно. Студенти поглядали на вікна головно-
го корпусу академії і кричали: “Хто народився?”, 
“Юлю, хто народився?”. До вікна підійшла жі-
ноча постать, показала сповите “немовля”. Потім 
на балконі з’явилася дівчина і радісно вигукнула: 
“Народився!!!”

“Хто, хто ж народився?” – з нетерпінням за-
питували люди під вікнами. 

“Гоголь народився!” – голосно сповістила всьо-
му загалу дівчина.

“Ура, ура-а-а!” – присутні  радісно почали обі-
йматися і вітати один одного з цією історичною 
подією!

Таку жартівливу міні-виставу (а точніше, модну 
в молодіжному середовищі гру під назвою “моб”) 
начебто біля пологового будинку студенти Укра-
їнської академії банківської справи Національно-
го банку України підготували на честь 200-річного 
ювілею великого Гоголя та Дня сміху.

Організували це веселе дійство активіст сту-
дентського самоврядування Олексій Радовіченко 
(ЕК-72), студенти Юлія Ратникова (МЕ-61), Олек-
сандра Пустогвар  (ЕК-71), Олександр  Циндренко 
(П-80) та інші їхні друзі.

 – Ми хотіли у цікавій, лаконічній формі нага-
дати всім про сьогоднішню важливу дату – ювілей 
Миколи Васильовича Гоголя, – розповів Олексій 
Радовіченко. – Збираємось і надалі радувати лю-
дей своїми акціями.

Отже, поки українські та російські літерату-
рознавці й політики сперечаються, кому Гоголь 
рідніший, майбутні банкіри, економісти та юристи 
по-студентському оригінально вшанували пам’ять 
свого улюбленого письменника.

Коли життя переповнене негативізмом, кризою 
та суцільними негараздами, душа мимоволі тягнеть-
ся до чогось світлого й доброго. Тому й не випадко-
во у журналістів радіо “Слобода-FM” та Сумської 
обласної державної телерадіокомпанії народилася 
ідея – створити Асоціацію добрих новин.

На презентації Асоціації, що відбулася в облас-
ному прес-клубі, її координатор  Андрій Тарнаруць-
кий наголосив на тому, що журналісти зобов’язані 
об’єктивно висвітлювати події. Звичайно, без по-
ганих новин не обійтися. Але при цьому не варто 
витісняти позитивні факти на задній план. Адже це 
може призвести до порушення балансу не лише в 
діяльності журналістів, а й у самому житті. Тому 
мета новоствореної організації – співпраця місце-
вих ЗМІ, журналістів, зацікавлених громадських 
організацій та громадян задля спільного пошуку 
добрих новин, їх оприлюднення та обміну.

Першими добрими новинами для Асоціації по-
ділилися з присутніми Микола Таранюк – пред-
ставник Національної ради з питань телебачення 
та радіомовлення на Сумщині, Олена Ткаченко 
– завідувачка кафедри журналістики та філології 
гуманітарного факультету Сумського державного 
університету та Алла Ярова – проректор  Україн-
ської академії банківської справи Національного 
банку України. Зокрема, повідомивши свої добрі 
новини, Микола Таранюк виконав приємну місію: 
вручив Подяку Національної Ради України з пи-
тань телебачення і радіомовлення Аллі Яровій “за 
організаційну допомогу в проведенні заходів Між-
народного фестивалю аудіовізуальних мистецтв 
“Кришталеві джерела” у 2008 році”.

Алла Ярова подякувала за нагороду і повідоми-
ла журналістам, що й цього року УАБС НБУ зби-
рається стати партнером “Кришталевих джерел”. 

Саме такою я її собі 
і уявляла: весела, бала-
куча, життєрадісна. Я 
вирішила дізнатись про 
Настю все, адже вона 
лише на першому курсі, 
а, виходячи з мого міні-
опитування, знає про неї 
кожен другий студент. А 
оскільки сонце в коробці 
не сховаєш, будемо ним 
пишатися! 

Настя Бабко – 17-річ-
на сумчанка, навчаєть-
ся на першому кур -
сі обліково-фінансового 
факультету. Жоден кон-
церт, жоден захід в ака-
демії не відбувається без 
цієї голосистої дівчинки. 
Мені стало цікаво, звідки 
такий талант. Настя мене 
просто здивувала...

 – Голос у мене від 
народження (на за-
здрість всім, хто го-
ворив, що він штуч-

ний чи спеціально по-
ставлений – Т.Г.), 
хоча серйозно займатися 
почала віднедавна, – роз-
повідає Настя. – Спочат-
ку, як і всі, підспівувала 
всьому, що чула, а два 
роки тому почала відві-
дувати заняття в Палаці 
дітей та юнацтва.

 Тут я аж засороми-
лася: думала, такий голос 
треба плекати роками.

– А ще я танцями за-
ймаюсь, східними. І це 
захоплення виникло од-
ночасно зі співом, при-
чому одне іншому не за-
важає, – посміхнулась і 
здивувала мене ще біль-
ше Настя. 

– А як же навчання? 
– це питання мене ціка-
вило аж надто, бо самій 
дуже важко завжди все 
встигати.

 – Та всього буває, але 

А вы никогда  не 
задумывались, как на 
самом деле ЛЕГКО раз-
рушить человеческую 
жизнь? Чужую (и по-
тому ту, о которой не 
волнуешься) гармонию. 
Ту, которая создавалась, 
может, годами и далась 
кому-то очень большим 
трудом. Чей-то маленький 
и такой хрупкий мир…

Необдуманным сло-
вом, невзвешенным по-
ступком… Просто вор-
ваться без спроса, или, 
еще хуже, по приглаше-
нию в чужую душу и… 
напакостить. Да не со 
зла, а воспитания ради, 
или, более того, просто 
так – от плохого настро-
ения. 

Обидеть человека, раз-

справляюся, головне, що 
це все разом мені прино-
сить задоволення!

... «От щаслива!» – 
пронеслось у думках.

– Як же така творча 
натура могла вибрати со-
бі серйозну економічну 
професію? – не відсту-
паюся. – Може, це бать-
ки примусили чи обста-
вини так склалися? 

– Ні, – твердо відпо-
віла дівчина, – сама ви-
брала і не шкодую, впев-
нена, що і в майбутньо-
му, ставши спеціалістом 
у своїй галузі, зможу ви-
діляти час для своїх за-
хоплень. 

...От молодець, такий 
талант не можна прихо-
вувати – просто гріх! У 
мене як від серця відля-
гло. А пісні, до речі, в неї 
іспанською, які сама пе-
рекладає і розучує. І по 
секрету зізналася, що є 
навіть авторські, але по-
казувати їх на суд слуха-
чів поки не наважується. 
Що ж до перемог, то їх 
у Насті вже ціла колек-
ція і, чесно кажучи, во-
на їх таки заслужила. 
Одна з останніх серед 

них – 2-ге місце в Між-
народному фестивалі-
конкурсі вокального мис-
тецтва “Grand-prix of 
Ukraine-2008” , що від-
бувся в Одесі.

І наостанок я задала 
Анастасії вже несерйозне 
питання :

 – Охарактеризуй од-
ним словом – “люблю” 
і ”ненавиджу”. 

Вона задумалась... 
Відповіла просто: 

 – Мабуть, я не мо-
жу пригадати щось таке, 
що б я ненавиділа (див-
лячись на це усміхне-
не обличчя, я чомусь 
так і думала – Т.Г.), 
хоча... дуже не люблю, 
коли мене порівнюють із 
Шакірою, – пішла на від-
вертість моя співрозмов-
ниця. – А от люблю я спі-
вати й танцювати, а ще – 
не повіриш – манго!

 І наче на підтвер-
дження цього, спитавши 
мене, чи люблю я соки, 
купила в буфеті манго-
вий сік.

бесіду провела
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рушить отношения, убить 
стремления, поселить не-
гатив и комплексы. Бо-
же, да как это просто и 
как… глупо, бесцельно и 
бестолково!

Знаете, ОНИ – тоже 
личности, которые, меж-
ду прочим, еще формиру-
ются, тоже учатся и тоже 
много чего знают и уме-
ют, многому еще научат-

ся и даже смогут в чем-то 
быть умнее и опытнее… 
Не стоит им делать боль-
но сейчас. Может, лучше 
их поддержать, помочь, 
понять, объяснить, про-
стить в чем-то?…

И вместе строить наш 
светлый, гармоничный 
общий учебный мир?!

– давай зустрінемось у святая святих – 
студентській їдальні! – відправляю SMS.
– добре”, – відповіла Настя. 
і назавтра я, озброївшись купою запитань, бігла 
до неї на зустріч. Впізнала я її, звичайно ж, по 
золотавій, гарно завитій зачісці. «Завжди про таку 
мріяла!» – подумала я і посміхнулась. 
– Привіт. Сідай. то я тебе знаю. я – Настя. 


