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Вітання ректора

Бути здороВим – стильно!

мас-медіа

Зі святом!

олімпійські чемпіони в академії

Дорогі першокурсники! Шановні викладачі, студенти, 
співробітники!

Щиро вітаю вас із початком нового навчального року!
Сподіваюся, що цей рік, як і попередні, принесе нам нові 

успіхи у навчанні та праці, нові перемоги в студентських 
олімпіадах та наукових конференціях, різноманітних конкурсах і 
фестивалях. Ми продовжимо плідно працювати за Болонською 
системою, ще більше зросте кількість викладачів із вченими 
ступенями. І звичайно, й надалі ми будемо розвивати і зміцнювати 
матеріально-технічну базу академії, створюючи всі умови для 
навчання та відпочинку. Так, цими днями ми відкриваємо Наукову 
бібліотеку, рівну якій важко знайти в Україні.

Цього року наш навчальний заклад вже вдруге набрав 
студентів за результатами Всеукраїнського незалежного 
оцінювання. Це здібна молодь, яка, я впевнений, швидко 
адаптується і буде гідно тримати марку академії.

Від  душі бажаю всім міцного здоров’я, відмінних успіхів у 
навчанні та праці, особистого щастя, яскравого, насиченого 
життя! Успішного навчального року!

З повагою,
ректор Української академії 

банківської справи
Національного банку України,

заслужений економіст України,
доктор економічних наук, професор

а.о. ЄпіфаноВ

Знамениті гості зустрілися з ректором УАБС НБУ, 
професором А.О. Єпіфановим, з яким мали розмову 
про розвиток спорту у виші та про можливе подаль-
ше співробітництво.

Гості познайомилися зі спортивною базою ака-
демії, побували в легкоатлетичному манежі. Дирек-
тор  Ю.В. Добровольський розповів їм про функ-
ціональні можливості та використання спортивно-
го закладу, про насичений графік спортивних зма-
гань, тренувань та чемпіонатів, які відбуваються в 
манежі. Знаменитості побачили гуртожиток-готель 
“Олімпійський”, який справив на них особливе 
враження. Побували видатні плавці і в прекрас-
ному басейні, ознайомилися з його можливостями, 
подивилися на юних студентів-плавців, які на той 
час проводили тренування, познайомилися з молод-
дю академії. Зірки спорту залюбки фотографува-
лися зі студентами і роздавали автографи під час 
автограф-сесії. 

Наш басейн сподобався спортсменам. Вони благо-
словили відкриття тут так званої доріжки чемпіонів, 
якою будуть плавати і гартуватися майбутні чемпіони 
світу, а то й Олімпійських ігор. Не випадково ж го-
тель так і називається: “Олімпійський”. Планується, 
що в стіні басейну будуть викарбувані добрі напут-
ні слова, які на папері написали олімпійські чемпіо-
ни для молоді академії. Яна Клочкова: “Будьте до-
сконалими! Любіть спорт! Любіть плавання!”. Денис 
Силантьєв: “Нехай плавання гартує ваш дух! Завжди 
тримайтеся на плаву!”.

Чемпіони створили свій Фонд сприяння молодіж-
ному та дитячому спорту. Власне, зараз вони, подо-
рожуючи Україною, і займаються пропагандою здо-
рового способу життя, сприянням розвитку спорту і, 
зокрема, плавання.

УспіШноГо навчання!

У новому навчальному році редакція газети “Ака-
деМіх” буде рада співпрацювати як із постійними 
своїми дописувачами, так і з новими творчими осо-
бистостями. Особливі сподівання пов’язуємо із пер-
шокурсниками (вони талановиті в усьому) та друго-
курсниками (вони вже навчилися раціонально вико-
ристовувати свій час). А загалом, запрошуємо всіх, 

ЗапроШУємо до співпраці! хто хоче спробувати свої сили в журналістиці.
Впевнені, що є про що розповісти на шпальтах 

газети і нашим шановним викладачам та співробіт-
никам.

Давайте робити газету разом!
Наші координати: вул. Якіра, 10-а (одноповер-

хова будівля за гуртожитком № 3), кім.18.
Тел.: 619-947, внутр.: 56-84, моб.+38-066-691-01-46.

E-mail: danilenko@academy.sumy.ua

Влітку в Сумах і, зокрема в академії, побували 
видатні спортсмени – чотирикратна олімпійська 
чемпіонка, “золота рибка” Яна Клочкова і 
чотириразовий володар Кубка світу з плавання, 
срібний призер Олімпіади в Сіднеї Денис 
Силантьєв



знай наших!

Болонський процес

перемоги

Відзнаки

ноВоБудоВи
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приЗери 
всеУкраїнської 
олімпіади

академія – джерело 
добрих новин

бібліотека 
напередодні 
новосілля

математикам академії 
немає рівних!

перШі кроки до європи

Щороку студенти ака-
демії здобувають нові пе-
ремоги на Всеукраїнських 
олімпіадах із математики 
та інформатики. Не по-

рушили добру традицію 
учасники інтелектуаль-
них змагань, що проходи-
ли в Севастопольському 
національному технічно-

Ще одну вагому перемогу привезли наші сту-
денти зі Львова, де на базі Львівського інституту 
банківської справи Університету банківської справи 
НБУ проводилася Всеукраїнська студентська олім-
піада зі спеціальності “Банківська справа”. Із 53 
учасників – студентів таких престижних вишів, як 
Київський національний університет ім. Т. Шевчен-
ка, Київський національний економічний універси-
тет ім. В. Гетьмана, Харківський національний уні-
верситет ім. В. Каразіна, Університет банківської 
справи НБУ, Одеський державний економічний 
університет та ін., наші студенти Олексій Качаєв 
та Анна Буряк посіли відповідно 2-ге та 3-тє місця, 
а по групі вищих навчальних закладів – 2-ге місце 
із 29 можливих. Про це повідомляється в листі на 
ім’я ректора академії А.О. Єпіфанова від оргкомі-
тету олімпіади. Окрім цього, оргкомітет висловлює 
подяку кандидату економічних наук, доценту кафе-
дри банківської справи УАБС НБУ О.А. Криклій 
за активну участь у роботі журі олімпіади.

Напередодні Дня журналіста Обласна асоціація 
добрих новин підбила підсумки творчого конкур-
су серед працівників газет, радіо та телебачення за 
підготовку якісних позитивних новин. Журналісти 
ЗМІ області постійно надсилали свої інформації 
на електронну адресу Асоціації, яка, в свою чергу, 
відбирала найкращі і пропонувала для публікації 
в різних виданнях. Переможцем конкурсу визна-
но головного редактора газети “АкадеМіх” Укра-
їнської академії банківської справи НБУ Ната-
лію Даниленко. Її нагороджено Відзнакою Асоціа-
ції добрих новин, Сумської ОДТРК та Сумського 
обласного прес-клубу і присвоєно почесне звання 
“Журналіст – посланець добра-2009”.

На думку переможниці, готувати такі інформа-
ції було нескладно, адже в академії постійно від-
буваються події “немісцевого значення”, що заслу-
говують на увагу широкого кола читачів. Так, були 
написані повідомлення про блискучі перемоги сту-
дентів академії у всеукраїнських олімпіадах, про 
важливі міжнародні конференції, які відбувалися у 
виші, про світові досягнення спортсменів-студентів 
та перемоги молодих аматорів сцени на міжнарод-
них фестивалях, про Почесного професора академії 
з ВНЗ Польщі, про цікаві виставки творів мисте-
цтва, благодійні акції студентів та креативні захо-
ди молоді. Словом, академія виявилася надійним 
“постачальником” цікавих, яскравих інформацій. 
Хотілося б побажати, щоб це джерело добрих но-
вин ніколи не вичерпувалося!

Днями наша бібліотека відсвяткує новосілля, пе-
реселившись через дорогу – в просторе ошатне примі-
щення Наукової бібліотеки УАБС НБУ. Це – сучас-
на двоповерхова споруда, в цокольному приміщенні 
якої розміститься книгосховище. Бібліотека матиме 
цілий спектр  інноваційних технологій: систему само-
обслуговування читачів, відкритого доступу до всіх 
наявних ресурсів, систему “Клімат контролю” тощо. 
До послуг читачів пропонується: 3 абонементи, 3 чи-
тальних зали, мультимедійний зал, Інтернет-центр, 
великий і малий конференц-зали, творча лабораторія 
студентів, кімната для індивідуальних занять, центр  
освітніх і культурних програм, місце для проведення 
брифінгів, літературна вітальня, в якій будуть про-
водитися зустрічі з письменниками, музикантами, ін-
шими митцями, культурно-просвітницькі заходи та 
презентації, і навіть буфет.

А ще в бібліотеці є два гарних атріуми – внутріш-
ній світловий простір  через два поверхи, засклений 
угорі. Це – затишне місце для відпочинку.

Головні переваги Наукової бібліотеки академії – 
доступність і оперативність в отриманні необхідної 
інформації та комфортні умови для роботи. Подібні 
вузівські наукові бібліотеки важко знайти не те що 
в Україні, а й навіть на теренах СНД.

детальний репортаж про відкриття нової бібліотеки 
академії читайте в наступному номері.

– Тетяно Іванів-
но, нелегко було пра-
цювати по-новому? 

– Незважаючи на те, 
що академія – молодий 
виш, ми відразу високо 
підняли планку, і тому 
вимоги до студентів і ви-
кладачів у нас завжди бу-
ли суворими. Хоча, зви-
чайно, Болонська система 
вимагала від нас нових 
підходів. За основу ми 
взяли напрацювання Ки-
ївського національного 
економічного університе-
ту. Проте ми як самостій-
ний навчальний заклад 
мали право щось зміню-
вати, поліпшувати. 

Робота над удоско-
наленням навчального 
процесу ведеться постій-
но. Ми весь час працю-
ємо над критеріями оці-
нювання, формою про-
ведення індивідуально-
консультативних занять, 
над методичним забезпе-
ченням самостійної робо-
ти студентів. Від чогось 
відмовляємось, щось про-
понуємо нове…

– Як би Ви мо-
гли стисло вислови-
ти суть Болонського 
процесу?

– По-перше, основний 

акцент робиться на само-
стійну працю студента 
– в аудиторії з виклада-
чем, у бібліотеці, в Ін-
тернеті, вдома з підруч-
ником. А по-друге, має 
бути системна робота, а 
не напруга тільки під час 
сесії. Такий підхід не ли-
ше дає глибші знання, а 
й привчає молодь до дис-
ципліни, готує до майбут-
ньої роботи.

– Це що стосу-
ється студентів. А 
до викладачів теж 
висуваються особли-
ві вимоги?

– Безумовно. Перед 
викладачами теж стоять 
нові завдання із само-
підготовки, самовдоско-
налення, самоорганіза-
ції. Ми повинні не лише 
озвучити студентам певну 
інформацію, а й всіляко 
сприяти тому, щоб вона 
була засвоєна. Наші сту-
денти повинні мати мож-
ливість і послухати ці-
каві лекції, і самостійно 
попрацювати з літерату-
рою. До речі, керівництво 
академії постійно націлює 
нас на те, щоб ми повніс-
тю забезпечили студентів 
власними методичними 
розробками і підручни-

ками на всіх етапах на-
вчального процесу. Тому 
викладачі сьогодні напру-
жено працюють над під-
готовкою такої літерату-
ри. Переважна більшість 
її друкується у видавни-
цтві академії.

– Чи дала вже пев-
ні результати три-
річна робота по-
новому?

– Звичайно. Поліпши-
лася якість знань, зміц-
ніла дисципліна, значно 
зросла кількість перемож-
ців всеукраїнських олім-
піад та студентських на-
укових конференцій. За-
провадження Болонської 
системи в академії високо 
оцінюють і викладачі з ін-
ших навчальних закладів, 
у тому числі й зарубіж-
них. Так, наш проректор  
Б.О. Дадашев взяв участь 
у Міжнародній науково-
практичній конференції, 
яка відбулася у Високих 
Татрах (Словацька Рес-
публіка) і присвячувала-
ся проблемам підготовки 
фахівців у контексті Бо-
лонської декларації. Там 
Борис Олександрович  
був нагороджений дипло-
мом переможця у номіна-
ції “Краща наукова допо-

му університеті, й цього року. Більше того – студен-
ти академії посіли відразу перших три місця серед 
торговельно-економічних та фінансових ВНЗ. Отже, 
Олексій Качаєв (група БС-52) знову (вже вчетвер-
те!) виборов перше місце, першокурсник Роман Бо-
ровський (ЕК-82) – друге місце, а на третьому – сту-
дент групи ЕК-72 Олексій Радовіченко. Звичайно, 
у такій блискучій перемозі заслуга як талановитих, 
працелюбних студентів, так і не менш талановитого 
викладача – кандидата фізико-математичних наук, 
доцента В.М. Долгих.

Успішно виступив у ІІ етапі Всеукраїнської студент-
ської олімпіади з інформатики, що проходила в Харків-
ському національному університеті ім. Г.С. Сковороди, 
і Артем Самченко (група МЕК-41). Студент посів ІІІ 
місце у номінації “Економічні та гуманітарні науки”, вже 
вдруге ставши призером такої представницької олімпіа-
ди. Підготував А. Самченка завідуючий кафедрою вищої 
математики та інформатики, кандидат технічних наук, 
доцент В.В. Яценко.

Освіта чи не перша з усіх сфер суспільного життя України розпочала реформи 
і рух в європейському напрямку. Навчання за Болонською системою 
повинно дозволити нашим випускникам мати високоліквідні дипломи і бути 
конкурентноздатними на світовому ринку праці.
Уже три навчальних роки УАБС НБУ напружено відпрацювала в рамках 
Болонського процесу. Які підсумки можна підбити за перші кроки “в 
європейському стилі”? Про це у нас відбулася розмова з деканом факультету 
банківських технологій Т.І. Гончарук

відь”. Схвально відгуку-
ються про нашу роботу 
в цьому напрямку і зару-
біжні партнери з Польщі, 
Німеччини, Росії, які при-
їздять до академії з метою 
обміну досвідом. До речі, 
сьогодні ми ведемо перего-
вори про можливість отри-
мання так званих “подвій-
них” дипломів із Чеським 
банківським інститутом 
вищої школи і Москов-
ським державним універ-
ситетом. Це означає, що 
випускники УАБС НБУ 
будуть отримувати не тіль-
ки диплом свого вищого 
навчального закладу, а й 
диплом одного із зазначе-
них вишів.

– У студентів із 
переходом на Болон-
ську систему збіль-
шилося навантажен-
ня. Чи вистачає в 
них часу на занят-
тя спортом, худож-
ньою самодіяльністю 
чи просто на відпо-
чинок?

– Згодна, що вільного 
часу в молоді не так уже 
й багато. І все-таки справ-
жні студенти встигають 
усе. Ви ж знаєте, скіль-
ки в нас переможців се-
ред самодіяльних артис-
тів, спортсменів, поетів, 
скільки молоді займаєть-
ся в різних гуртках і сек-
ціях. Тож важливо мати 
бажання і вміння себе ор-
ганізувати.

Бесіду провела  
наталія даниленко
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бУдУється севастопольський 
банківський інститУт

львівські враження цей сУперечливий

У м. Севастополь на 
будмайданчику напру-
жено ведуться будівель-
ні роботи, що зумовлено 
достроковим введенням 
у дію першого пуско-
вого комплексу банків-
ського інституту – філії 
ДВНЗ “Українська ака-
демія банківської справи 
НБУ”. До пуску залиша-
ється обмаль часу, а зро-
бити ще треба багато. На 
об’єкті працюють близь-
ко півтори тисячі чоловік, 
які є представниками два-
дцяти підрядних органі-
зацій. Це жителі різних 
міст, серед яких: Суми, 
Кривий Ріг, Дніпропе-
тровськ, Севастополь, 
Київ та інші. Будівництво 
даного об’єкта соціально 
значуще для Севастопо-
ля і географічно розши-
рює можливості академії 
розбудовувати майбутнє 
України за рахунок за-
безпечення Кримського 
півострова новими бан-
ківськими кадрами. Вра-

ховуючи відповідальність 
перед Національним бан-
ком України, який фі-
нансує це будівництво, 
ректор  академії, профе-
сор  А.О. Єпіфанов, осо-
бисто контролює стан 
його виконання: прово-
дить наради, виступає 
з роз’ясненнями перед 
мешканцями південного 
міста стосовно навчання 
в новому вузі, займається 
як стратегією, так і такти-
кою розвитку нашої ака-
демії, у складі якої після 
закінчення будівництва 
у Севастополі з’явиться 
вищий навчальний за-
клад зі своїм стадіоном і 
студентським сквером на 
чудовому березі Чорно-
го моря, розташованому 
практично на території 
Парку Перемоги, площа 
якого становить більш 
ніж 50 га.

Це все має відбути-
ся у вересні наступно-
го року. А сьогодні пе-
ред будівельниками теж 

У перші літні дні ас-
пірантам академії Ка-
терині Жулінській (ка-
федра міжнародної еко-
номіки), Яні Кривич (ка-
федра менеджменту), 
Любові Чернявській та 
Інні Остапенко (кафе-
дра бухгалтерського об-
ліку і аудиту) випала 
нагода виступити на ІV 
Міжнародній науково-
практичній конференції 
«Інтеграція України в 
Європейський та світовий 
фінансовий простір», що 
проходила на базі Львів-
ського інституту банків-
ської справи Універси-
тету банківської спра-
ви Національного банку 

України.
З огляду на зростання 

рівня престижу конфе-
ренції географія її учас-
ників із кожним роком 
розширювалася. Ось і 
цього літа у старовин-
не місто – осередок на-
укової думки – з’їхалися 
гості не тільки з вищих 
навчальних закладів, На-
ціонального банку Украї-
ни, представники банків-
ської еліти, чиновники із 
різних куточків України, 
але й делегати із сусідніх 
держав: Польщі, Білору-
сі, Росії.

У ході конференції на 
чотирьох секційних засі-
даннях обговорювались 

актуальні питання вхо-
дження України до світо-
вої фінансової спільноти, 
шляхи подолання еконо-
мічної кризи, підтриман-
ня стабільності банків-
ської системи нашої дер-
жави та її подальшого 
розвитку.

Крім насичених і плід-
них наукових дискусій 
і знайомства з відомими 
науковцями, масу пози-
тивних емоцій аспірант-
ки академії отримали від 
самого Львова, який по 
праву вважається одним 
із найкрасивіших міст 
України та Європи.

інна остапенко,
аспірантка

Сергій Жадан – мо-
лодий український по-
ет постмодерністського 
напрямку. Він акцентує 
увагу на «виразках» на-
шого життя: наркоманії, 
проституції, нелегалах, 
в'язнях, «важких» підліт-
ках. Звідси – і відповідна 
лексика, далека від вишу-
каного мистецтва. Його 
вірші – це окремі балади 
зі своїм сюжетом і зміс-
том, написані досить май-
стерно і талановито.

До вечірньої зустрічі 
в академії я ще побувала 
на прес-конференції для 
журналістів в обласно-
му прес-клубі. Для ме-
не того дня відкрилося 
ніби два образи в одній 
особистості. Перший – 
молодий епатажний по-
ет, жорсткий і цинічний, 
який працює на публіку 
і дешеву популярність, 
переслідуючи насамперед 
комерційний інтерес (до 
речі, може собі дозволи-
ти, на відміну від бага-
тьох письменників, жити 
лише з гонорарів, більше 

ніде не пра-
цюючи). З 
іншого боку, 
це – розум-
ний чоловік 
( к андида т 
філолог іч -
них наук), 
небайдужий 
до проблем 
сьогодення, 
який спілкується інтелі-
гентно, гарною україн-
ською мовою. Таланови-
тий, постійно перебуває 
у пошуку, щось змінює 
у своїй творчості. Мож-
ливо, з віком дорослішає 
не лише сам, а і його по-
езія, адже в останній збір-
ці «Ефіопія» значно мен-
ше ненормативної лек-
сики, аніж у попередніх 
творах.

Сьогодні 35-річний 
Сергій Жадан – чи не 
найпопулярніший сучас-
ний український поет, 
автор  багатьох поетич-
них збірок («Цитатник», 
«Пепсі», Історія куль-
тури початку століття», 
«Балади про війну і від-

будову» та ін.), прозових 
творів та перекладів. До-
бре знаний за кордоном, 
його власні тексти пере-
кладались німецькою, 
англійською, польською, 
сербською, хорватською, 
російською та іншими 
мовами. Майже щороку 
твори письменника визна-
валися найкращими кни-
гами року, він був лауре-
атом престижних поетич-
них фестивалів. Сьогод-
ні творчість С. Жадана 
вивчається за шкільною 
програмою (хоча сам ав-
тор  категорично про-
ти цього, вважаючи, що 
учнів потрібно виховува-
ти все-таки на класичній 
літературі).

наталія даниленко

жадан

стоїть нелегке завдання: 
спорудження навчально-
го корпусу, гуртожитку, 
котельні та стовідсотко-
ве інженерне забезпечен-

ня – газ, вода, каналіза-
ція, електричне живлен-
ня тощо. 

Красно дякуємо всім 
будівельникам, які не 

так давно відзначили своє 
професійне свято, за що-
денну напружену працю і 
за красу, що перетворює 
мрію в дійсність.

Віталій прочухан,
начальник відділу 

капітального будівництва
дВнз “уаБс нБу”

СПОрТ

Щорічно обласною громадською радою з фізич-
ної культури і спорту та провідними спортивними 

журналістами проводиться рейтинг “Спортивна осо-
бистість Сумщини”. За підсумками спортивного сезо-
ну 2008 р. у номінації “Краща спортсменка” перемо-
гла майстер  спорту України з біатлону, член збірної 

країни, студентка академії Віта Семеренко. У номі-
нації “Кращий спортсмен” перемогу святкував член 
збірної України з біатлону, також студент академії 
Сергій Седнєв.

спортивні особистості сУмщини

олександр петренко
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Біля входу в академію впала у вічі 
химерна пара: у нього – волосся 
до плечей, у неї – голова яскраво-
синього кольору. “Мабуть, прийшли 
“на Жадана”, – зафіксувала про себе 
і не помилилася
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У праЗі високо оцінили 
наШих стУдентів

чарівний острів – 
стУдентський клУб

Цього літа вперше студенти академії побували на семінарі в Празі. Про 
поїздку ми попросили розповісти керівника групи – доцента кафедри 
фінансів УАБС НБУ Л.Б. рябушку

Тут буквально живуть найталановитіші студенти академії, які мають іскру 
Божу і люблять дарувати свято іншим. Існує клуб творчої молоді чи не з 
перших днів створення академії, бо як же може обходитися студентство без 
цікавих вечорів та веселих заходів? з кожним роком стає різнобарвнішою 
палітра студій, творчих гуртків та об’єднань, що працюють у клубі. Усе 
впевненіше виступають і перемагають наші студенти на престижних міських, 
всеукраїнських і навіть міжнародних конкурсах та фестивалях

відповідальність за свій 
навчальний заклад.

Ми дуже задоволені 
організацією відряджен-
ня та прийомом, побуто-
вими умовами і, звичай-

но, дозвіллям. Ми мали 
культурну програму іс-
торичною та сучасною 
Прагою, а також побува-
ли у Кракові, Карлових 
Варах і навіть у Відні! 

Це була незабутня поїзд-
ка, яку подарувала нам 
академія.

У майбутньому плану-
ється продовжувати спів-
робітництво між вузами.

62 студенти, які поділе-
ні на три групи. Заняття 
проводяться в легкоатле-
тичному манежі та в ІІІ 
корпусі УАБС.

„Фаетон” працює у 
напрямку сучасного тан-
цю. Цей колектив – лау-
реат міського і обласного 
фестивалів молодіжної 
творчості „Студентська 
весна”. Прекрасна ма-
теріальна база дозволяє 
“Фаетону” демонструва-
ти глядачам яскраві хоре-
ографічні композиції.

У студії сучасної пісні 
(вокальний ансамбль, ду-
ети, тріо, солісти) налічу-
ється 25 студентів. Пра-
цює зі студією художній 
керівник студентського 
клубу Сергій Тарасенко. 
Студію відвідують обда-
ровані студенти, серед 
яких – лауреати конкур-
сів та фестивалів „Зоря-
ний шанс”, „Зірки надії”, 
„Студентська весна”. Є 
серед виконавців і учас-
ники  відбіркових турів 
Всеукраїнського конкур-
су „Червона рута”. У ро-
боті студії із задоволен-
ням беруть участь автори-
виконавці власних пісень. 
Високий рівень виконав-
сьої майстерності підтри-
мується найсучаснішою 
озвучувальною та звуко-
записувальною апарату-

 – Ще в січні мину-
лого року було укладено 
угоду про співробітни-
цтво між УАБС НБУ та 
Банківським інститутом 
вищої школи м. Прага, 
в рамках якої вперше 
для наших студентів ор-
ганізовано практичний 
семінар “Особливості 
функціонування кредит-
них і фінансових установ 
Чеської Республіки”. Я 
активно займалася цим 
проектом, у минулому 
році їздила до Чехії на 
стажування. Звичайно, 
ця поїздка була б немож-
ливою без підтримки ке-
рівництва академії і, зо-
крема, проректора Б.А. 
Дадашева.

До Праги їздило чет-
веро кращих майбутніх 
фінансистів – Анна Кор-
нелюк, Анатолій Лав-

ренко, Ірина Науменко 
та Артур Храпач і два 
студенти зі спеціальнос-
ті “Банківська справа” 
– Олексій Качаєв та Іри-
на Клюшник. Вони мали 
можливість прослухати 
лекції провідних спеці-
алістів професорсько-
викладацького складу: 
проректора з науки, про-
ректора з навчальної ро-
боти та інших досвідче-
них викладачів Банків-
ського інституту вищої 
школи. Лекції за бажан-
ням викладачів читали-
ся англійською та росій-
ською мовами. 

Окрім цього, студенти 
ознайомилися з діяльніс-
тю Комерційного банку 
(провідного банку краї-
ни) та пройшли коротень-
ку виробничу практику в 
Ощадному банку, що вхо-

дить в австрійську групу 
банків ERSTE-банк. На-
ші студенти прекрасно 
почувалися за кордоном. 
Вони досить компетентно 
сприймали почуте і поба-
чене, ставили багато фа-
хових запитань, порівню-
вали українське та чеське 
законодавства. Їм надали 
зразки оформлення угод, 
платіжок та інших доку-
ментів.

Великий інтерес у 
чеських викладачів ви-
кликала презентація сту-
дентів нашої академії осо-
бливостей розвитку бан-
ківської, податкової та 
бюджетної систем Укра-
їни. Загалом, викладачі 
високо оцінили знання і 
підготовку наших студен-
тів. Я теж вважаю, що ми 
можемо пишатися такою 
молоддю, яка відчуває 

Сьогодні в студент-
ському клубі творчої мо-
лоді, яким керує Сергій 
Борисович  Тарасенко, 
активно діють такі твор-
чі колективи: хореогра-
фічна студія, студія су-
часної пісні, вокально-

інструментальний ан-
самбль, команди КВН, 
клуб інтелектуальних 
ігор, DJ-студія. Порів-
няно недавно в академії 
створено два нових ко-
лективи: ансамбль на-
родного танцю (керівник 

О.Є. Гетманенко) та ан-
самбль бального танцю 
(керівник О.В. Бобра-
кова). 

Найпотужніша в клубі 
хореографічна студія під 
керівництвом Л.Г. Кра-
мінської. Тут займаються 

рою, з якою професійно 
працює Віталій Володи-
мирович  Ященко.

У  клуб і  д і є  д в а 
вокально- інстру мен-
тальних ансамблі – «Ілю-
зія свободи» та «Арит-
мія». 4 роки існує DJ-
студія. Зараз у ній за-
ймаються 4 студенти, які 
виступають на студент-
ських дискотеках. 

Клуб інтелектуальних 
ігор  – відомий у місті та 
серед українських команд 
своєю прекрасною грою і 
численними перемогами в 
турнірах та змаганнях різ-
них рівнів. Починаючи з 
2005 року в академії грають 
2 команди КВН: «Жорсткі 
диски» та «Жорсткі дис-
ки-2». Особливо просла-
вили Альма-матер  “вете-
рани” веселого настрою. У 
2008  році “Жорсткі диски” 
перемогли у змаганнях за 
Кубок губернатора, вибо-
роли Кубок КВН України 
і на Всеукраїнському фес-
тивалі команд КВН АКУ 
виграли Суперкубок КВН 
України!

Усього в клубі твор-
чої молоді займається 
близько 170 активних 
студентів. Проте виступи 
та напружені репетиції – 
це не лише кілька годин, 
які вдалося викроїти в 
щільному студентському 
графіку. Для активних, 
творчих особистостей – 
це щось значно більше… 
Ось як про це говорять 
самі студенти.

Ольга Гусєва, сту-
дентка гр. Б-72:

 – Студентський клуб 
– це частинка нашого жит-
тя. Ми сюди прийшли пер-

шокурсниками, яким ще 
треба було багато вчитися. 
Тут нас тепло прийняли, 
допомогли, підтримали. 
Тут ми виросли в творчому 
плані, багато чого досягли. 
Я, наприклад, посіла пер-
ше місце в міському фести-
валі молодіжної творчості 
“Студентська весна”. У 
цьому велика заслуга Сер-
гія Борисовича та Віталія 
Володимировича. Для ме-
не творчий клуб – це ча-
рівний острів, на якому ми 
живемо великою, друж-
ною родиною.

Вікторія Конвісар, 
студентка гр. БС-61,  
Лілія Євсюкова, сту-
дентка гр. Ф-83, Анас-
тас ія Четверикова,  
студентка гр. МЕ-82, 
Дмитро Аніщенко, сту-
дент гр. ОА-72:

– Ми займаємось у 
колективі “Фаетон”. Для 
нас танець – це життя. 
Дуже вдячні творчому 
клубу і нашому керівни-
кові Людмилі Геннадіївні 
за можливість займатися 
улюбленою справою і да-
рувати свято іншим.

Катерина Павловська, 
студентка гр. П-51:

– 90 відсотків мого 
вільного часу пройшло в 
цьому клубі. Тут я творчо 
зростала, тут шліфувався 
мій талант. Я, випускни-
ця, мабуть, однаково бу-
ду згадувати з вдячністю 
як свій рідний юрфак ака-
демії, так і цей клуб. 

А тим студентам, які 
ще не встигли розкри-
ти свої таланти, радимо 
звертатися в актову залу 
(аудиторія 346), що в на-
вчальному корпусі № 2.


