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Видатні 
земляки 
з академії

Шановні колеги!
Прийміть найщиріші привітання із 

професійним святом – Днем працівників 
освіти!

Ви обрали для себе дуже нелегку, 
але таку прекрасну долю: постійно 
працювати з молоддю, передавати їй 
знання, вчити професії, готувати до 
самостійного життя.

Ваша щоденна напружена праця 
вимагає від Вас високого інтелекту, 
мудрості, самовідданості, майстерності 
та  те р п і н н я .  А  вз а м і н  В и  м а є те 
можливість отримувати велике моральне 
задоволення від вдало прочитаної 
лекції, від міцних знань Ваших студентів, 
від усвідомлення, що Ви підготували 
висококваліфіковані кадри, виховали 
справжніх громадян України.

Хай же і надалі Вам стачить здоров’я, 
наснаги та енергії на нові плідні успіхи 
на освітянській ниві!

В і д  д у ш і  з и ч у  в с і м  ж и т т є в и х 
перемог та удачі, творчого неспокою 
та кар’єрного зростання, гармонії та 
достатку, сімейного затишку та любові!

Довгих, щедрих і щасливих Вам літ!

У Київському видавництві «Українська 
академія геральдики, товарного знака та ло-
готипу» нещодавно вийшов друком другий ви-
пуск довідково-бібліографічного видання «Хто 
є хто на Сумщині: Видатні земляки», присвя-
ченого 70-річчю утворення Сумської області. 
Видання добре ілюстроване, містить історич-
ний вступ, виготовлене на високоякісному па-
пері, має гарне поліграфічне оформлення.

Приємно, що в цьому виданні поряд із Пре-
зидентом України Віктором Ющенком та ін-
шими відомими людьми України та Сумщини 
представлені і два працівники нашої академії: 
її ректор, доктор  економічних наук, професор, 
академік Анатолій Олександрович  Єпіфанов 
і завідувач  кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін, доктор  філософських наук, про-
фесор  Іван Павлович  Мозговий. У книзі по-
даються їхні біографії, відзначені вагомі до-
сягнення у науковій, виробничій і громадській 
сферах діяльності.

зі сВятом, дорогі Викладачі!
сердечна Вдячність  
за Вашу працю! 

Шановні викладачі!
Вітаємо Вас із Вашим професійним святом – Днем 

працівників освіти! 
У наш непростий час на плечі педагогів лягає від-

повідальність за навчальний процес молодого поколін-
ня українців, а отже, за майбутнє нашої держави.

У день Вашого професійного свята бажаємо Вам 
міцного здоров’я, творчої наснаги, мужності та вели-
кого терпіння, адже виховання та навчання ніколи не 
були легкою справою.

Висловлюємо Вам сердечну вдячність за невтом-
ну працю, за великий талант і покликання сіяти му-
дрість і знання, за любов до молоді та рідного краю. 
Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою і 
милою приємністю.

від імені студентів 
обліково-фінансового факультету

альона сипливеЦЬ, 
студентка групи оа-71

наші другі батьки  
і порадники

Для нас, першокурсників, було важкувато адап-
туватися в новому колективі, далеко від батьків. Але 
вже після першого навчального тижня кожен із нас 
зрозумів, що студенти старших курсів, а також ви-
кладачі академії – дуже щирі, відкриті, люб’язні лю-
ди. Вони завжди готові допомогти першокурсникам 
вжитися у колектив академії та стати частиною вели-
кої дружної студентської родини.

Особливо теплі слова хотілося б сказати на адре-
су наших других батьків і порадників – викладачів 
УАБС НБУ. Кожен з них є особистістю, яка може 
представити свій предмет так, щоб зацікавити кож-
ного першокурсника.

Окреме наше «спасибі» – викладачеві філософії, 
професору І.П. Мозговому, освіченій, кваліфікова-
ній та просто гарній людині. Філософія одразу стала 
найулюбленішим предметом першокурсників. Ми з 
великим задоволенням слухаємо лекції, готуємося до 
семінарів і з завмиранням серця чекаємо на вивчення 
нового цікавого філософського питання.

А загалом, хотілося б побажати всім нашим ви-
кладачам міцного здоров’я, добрих і працелюбних 
студентів і нових творчих перемог!

від імені першокурсників 
крістіна карпенко,

студентка групи Бс-91

ВихоВуєте професіоналіВ  
і особистостей

Шановні викладачі та співробітники академії!
Від імені всього студентського комітету самовря-

дування хочу подякувати Вам за щоденну самовідда-
ну працю, розуміння, турботу, мудрість і терпіння. 
Ми вдячні Вам за те, що Ви виховали багато висо-
копрофесійних фахівців, лідерів та яскравих особис-
тостей і продовжуєте щиро ділитися своїми знаннями, 
любов’ю і теплом.

Щастя Вам, міцного здоров’я, натхненної праці 
та творчих успіхів!

ілля Черних,
голова студентського комітету самоврядування 

Вітаємо  
найкращих тренеріВ!

У цей святковий день хочеться подякувати всім ви-
кладачам академії за Вашу безцінну працю, за добро 
і витримку. Дякуємо, що Ви вчите нас бути людьми 
і знавцями своєї справи!!!

Також від імені збірної УАБС НБУ з легкої ат-
летики вітаємо кафедру фізичного виховання та най-
кращого тренера Л.П. Пилипея з цим чудовим осіннім 
святом. Тільки завдяки Вам ми досягли тих резуль-
татів, які маємо. Бажаємо міцного здоров’я, наснаги 
і відмінного настрою!!!

олена Балака,
студентка групи п-61

спасибі  
за позитиВну енергію!

Свята – це час, до якого завзято готуються! Це – 
люди, з думкою про яких почуваєш себе щасливим! 
Це – зустрічі, на які завжди чекаєш! Це – безкінечні 
посмішки, які додають сили й бадьорості! Саме тому 
святкові миті – найкращі!

Надзвичайно приємно висловити найщиріші вітан-
ня Вам, шановні викладачі, з нагоди Вашого профе-
сійного свята! Нехай кожен день дарує Вам натхнен-
ня творити, мріяти, жити життям, сповненим усіма 
відтінками приємних хвилювань! Блискучих резуль-
татів, нових досягнень, геніальних ідей Вам! А ще – 
розумних, наполегливих студентів! 

Дякуємо за Вашу позитивну енергію, за численні 
настанови й поради, за цікаві лекції та хвилюючі се-
мінари, за те, що Ви виховуєте в нас цілеспрямова-
ність, упевненість, критичність, допомагаєте нам від-
кривати себе й пізнавати навколишній світ!

Будьте здорові та усміхнені! І нехай кожен день 
стане для Вас святковим!!!

від імені студентів 
юридичного факультету, з безмежною повагою, 

студентка групи п-63 тетяна старЦеваноВих Вам досягнень  
і сВяткоВого настрою!

Щиросердно вітаємо викладачів академії з про-
фесійним святом! 

Бажаємо успіхів і натхнення, здоров’я та ентузіаз-
му, взаєморозуміння і талановитих студентів, нових 
досягнень і святкового настрою!

Багато хто з Вас є наставниками і друзями для сту-
дентів. Ваш досвід і Ваші поради часто є неоціненними 
скарбами як для професійного, так і для особистого 
розвитку молодих людей. Тому Ваш успіх накладає 
відбиток і на нас, студентів. 

Нехай професійні здобутки, творча наснага та 
оптимізм крокують поруч  із Вами з року в рік, а 
невичерпна життєва енергія сприяє здійсненню всіх 
планів та задумів!

Особистого щастя Вам, гарного настрою і талано-
витих студентів!

від імені студентів факультету банківських технологій 
іван лЯшенко,  голова бюро факультету 



партнерство наталія Даниленко

Ми – Завтра

ЗнайоМтесЬ: першокурсники

пораДи Бувалого стуДента тетяна гринДак, студентка групи п-61 
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Готуючись  
До зустрічі  

з роботоДавцем…

мрію написати 
книГу!

1. Запізнюватися.
2. Одягатися у вільному стилі.
3. Вмикати мобільний телефон.
4. Бути скутим і занадто сором’язливим.
5. Нічого не знати про компанію, в яку прийшли.
6. Бути не готовим до співбесіди.
7. Бути багатослівним.
8. Бути зверхнім.
9. Задавати надто багато запитань.
10. Критикувати колишніх керівників.
11. З місця в кар’єр  запитувати про зарплату.
12. Обманювати.
13. Забувати про зворотний зв’язок.
Прощаючись, поцікавтеся і домовтеся про по-

дальші взаємні дії. Зателефонуйте через кілька 
днів, дізнайтесь про результат.

Я була дуже слухняною, мрійливою, 
сором’язливою дитиною. Іноді мені важко підійти 
познайомитися, але потім швидко знаходжу з лю-
диною спільну мову. Приїхала я до Сум із Пол-
тавщини після закінчення Полтавського обласного 
ліцею при Кременчуцькому педагогічному училищі 
(в атестаті високі оцінки, лише дві «дев’ятки»). Я 
дуже вдячна своїм батькам за те, що допомогли ме-
ні в життєвому виборі і порадили вступати саме до 
Української академії банківської справи НБУ. Я 
полюбила цей виш ще на підготовчих курсах і сьо-
годні почуваюся тут досить затишно. Студентські 
роки уявляю веселими і цікавими, сповненими на-
полегливою працею та дружніми стосунками. 

Дуже люблю читати і мрію написати книгу (іро-
нічний детектив). А також бачу себе в майбутньому 
висококласним спеціалістом.

Я спокійна, врівноважена людина, люблю фан-
тазувати і дарувати людям радість. Ціную кожен 
шанс, даний мені життям. Ціную кожну людину, 
яка зустрічається на моєму шляху. Буду старанно 
навчатися, щоб не підвести академію!

Яна кліМова,
студентка групи Бс-91

Отже, на зустріч із майбутнім шефом вам  
не вартО:

Втретє академія 
приймала єВропарламент

8 заповідей 
першокурсника

Уже втретє наша ака-
демія гостинно прийма-
ла представників Євро-
пейського молодіжного 
парламенту. Цього року 
вперше національний від-
бір  «ЄМП-Україна» про-

водився не в столиці, а в 
регіоні, тобто в Сумах. І 
знову академія (адміні-
страція, студентське са-
моврядування, студенти-
активісти і, звичайно ж, 
головний організатор  – 

студентка групи МЕ-62 
Катерина Кондруніна) 
стала партнером цього 
представницького моло-
діжного форуму.

100 делегатів з усі-
єї України, з 9 європей-

1. Дім
Вступили. Перевели 

дух. Можна згортати «ві-
йну» з батьками на те-
му: «Пора дорослішати», 
«Куди будеш вступати?», 
«Та я в твої роки»…і 
починати:»Ось поїду від 
вас і не буду приїжджати 
місяць, ні – два, ні –  вза-
галі не буду!». ЗАСТЕ-
РЕЖЕННЯ – говорити, 
що не приїжджатиму за 
провіантом, усе-таки не 
слід. На всяк випадок.  
2. Суми

Приїхали. Сонце ще 
не встало (проти мами-
ного – «Ми ж не встиг-
немо!», «А як не посе-
лять?» і « Ти ще нічого 
не розумієш» – не ви-
ступиш). Перевели дух. 
Вистояли дві черги, які, 
як вам здалося, почали-
ся ще на в’їзді до Сум, 
але на ногах тримаєтесь. 
ПОРАДА – з максималь-
но щирою усмішкою ви-
слуховуйте слізні історії 
сусідів по черзі. 90 % зі 
100, хтось із них у май-
бутньому стане або ж ва-
шим найкращим другом, 

або найзлішим ворогом, 
тому всі свої «якості та 
особливості» матимете 
змогу продемонструвати 
пізніше.
3. Гуртожиток

Заселились. Переве-
ли дух. Занесли речі. 
ПАМ’ЯТАЙТЕ – всі «ра-
дісні обличчя» навкру-
ги теж пройшли баталії 
з поселенням, тому сво-
їми емоціями поділитесь 
пізніше. Значно пізніше. 
Сусід по кімнаті – ваш 
найкращий друг, навіть 
був ним ще до того, як 
ви його чи її не знали. 
Майте на увазі – пересе-
лять вас не раніше, ніж 
через місяць-другий. Це 
точно. Робіть висновки 
відразу.
4. ДвнЗ «УаБС нБУ»

Перший день пар. За-
йшли в аудиторію. Пере-
вели дух. ЗНАЙТЕ: од-
ногрупники – теж ваші 
найкращі у світі друзі. То-
му що: а) вам з ними вчи-
тися 5 років (дай Боже),  
б) шпаргалки робити само-
му досить невигідно, в) тут 
вже точно нікуди не пере-

ведуть і не переселять. 
5. Пари

Семінар. Перший. 
Глибоко вдихнули. Дух 
переводити навіть не на-
магайтеся – не вийде. Го-
ловне, щоб коліна і зуби 
тряслись і цокотіли не 
дуже помітно. ПОВІР-
ТЕ: пари – це святе! За-
вжди. Тому прогулюван-
ня пар…не менш святе, 
але рідко… і не на першо-
му курсі, тому швидко пе-
реходимо до наступного 
пункту (і хай пробачать 
мене мої викладачі). 
6. відпочинок для душі

Ух!! Спокій нам тіль-
ки сниться! Після другого 
тижня по 5 пар  – ТРИ-
МАЙТЕСЯ! Не плаче-
мо, додому не просимо-
ся (див. пункт 1). Я вас 
ощасливлю – на 4 курсі 
не легше, але звикнете, 
це вже я вам гарантую. 
Бо є друзі, які, повірте, 
дійсно стають найдорож-
чими і найріднішими, є 
незнайоме місто, якому 
можна довірити і поганий 
настрій, і втому, є диско-
теки (але, ЗВИЧАЙНО 

ських держав (Німеччи-
ни, Нідерландів, Польщі, 
Австрії, Білорусі, Грузії, 
Румунії, Великобританії, 
Словаччини), представни-
ки делегації Європейської 
комісії в Україні та влад-
них структур  Сумщини 
зібралися в актовій залі 
УАБС НБУ на урочисту 
церемонію відкриття наці-
онального відбору «Євро-
пейський молодіжний пар-
ламент – Україна». 

 – Останнім часом усе 
частіше говорять про по-
требу нашої країни в но-
вій, прогресивній еліті. 
Хочеться вірити, що саме 
в цій аудиторії сьогодні 
сидять молоді люди, які 
завтра можуть стати та-
кою елітою, котра здатна 
зробити Україну цивілізо-
ваною європейською дер-
жавою, – сказала у своє-
му привітанні проректор  
академії Алла Ярова.

 – Такі молодіжні спіл-
кування для партнерства і 

співробітництва між кра-
їнами дають більше, ніж 
якісь офіційні «дорослі» 
заходи, – впевнений на-
чальник управління мо-
лоді та спорту Сумської 
облдержадміністрації Ві-
ктор  Бобиренко. – Вони 
вкотре всіх переконують, 
що Україна не може існу-
вати без Європи, так само 
як і Європу неможливо 
уявити без України.

Упродовж чотирьох 
днів школярі та студенти 
віком від 16 до 20 років 
із різних куточків Євро-
пи серйозно працювали на 
сесії Європарламенту «По-
шук шляхів подолання 
економічної кризи в Укра-
їні». Під керівництвом до-
свідчених модераторів із 
європейських країн вони 
дискутували про майбут-
ній розвиток України та 
Євросоюзу. Ось лише де-
які напрямки роботи комі-
тетів сесії: комітет з питань 
зайнятості населення та со-

ціальних справ; комітет із 
питань закордонних справ, 
прав людини, спільної по-
літики безпеки та оборони; 
комітет з питань економіч-
ної та валютної політики; 
з питань культури, молоді, 
освіти, засобів масової ін-
формації та спорту.

А ще юнаки і дівча-
та змагалися за місця у 
двох делегаціях, які пред-
ставлятимуть Україну на 
двох міжнародних сесіях 
– у м. Гельсінкі (Фінлян-
дія) восени 2009 року та в  
м. Тромзе (Норвегія) на-
весні 2010 року.

Окрім офіційної про-
грами, молодь мала також 
і неформальні заходи, на-
приклад, «Гангстерську» 
вечірку та вечірку «Бугі-
вугі», приємне спілку-
вання.

Особисто я вже втретє 
зустрічаюсь з учасниками 
Європейського молодіжно-
го парламенту і не перестаю 
захоплюватися їхнім розу-
мом, креативністю, вмінням 
вільно спілкуватися англій-
ською мовою і, незважаючи 
на різні національності та 
віросповідання, почуватися 
єдиною дружною родиною. 
Якщо це – наше майбутнє, 
то воно досить обнадійливе 
і симпатичне.

Ж, тільки у вихідні, з до-
зволу коменданта і бать-
ків і…(ледь не забула )– 
тільки до 23.00).
7. відпочинок для 
розуму і тіла

Коли ви вже зрозу-
міли, що від пар  тре-
ба випускати пар, тоді 
СЛУХАЙТЕ: для непо-
сидючих – діє гурток 
народного, естрадного і 
бального танцю, де вам 
допоможуть розкрити 
свій талант на повну силу  
(з власного досвіду). Як-
що з цим не склалося – 
легкоатлетичний манеж. 
Тут вже – гуляй душа, 
місця досить. Відпочинок 
від пар  точно гарантова-
ний (з досвіду близького 
оточення). А ще – нау-
кові, театральні, диску-
сійні, літературні клуби. 
Можна спробувати себе 
у ролі журналіста, гумо-
риста, керівника Студ-
кому. Словом, все, чого 
душа бажає. Шукайте 
своє, бо, можливо, саме 
ця справа стане основною 
в житті. 
8. Студентство

Все-таки студентство 
– це найкраща пора в 
житті. І хай ви поки що в 
це не вірите. Хай поки що 
тільки сльози, нулі й го-
ри непрочитаного матері-
алу. Хай 5 пар, фізкуль-
тура о 19.00 на манежі і 
порожній холодильник, 
але ж Ви ВСТУПИЛИ 
у найкращий вищий на-
вчальний заклад Украї-
ни, ПОЧАЛИ абсолют-
но нове доросле життя і 
день за днем БУДУЄТЕ 
своє майбутнє. Ну як, 
звучить? Отже, ВІРТЕ в 
себе, НЕ ВІДСТУПАЙ-
ТЕ від своєї мети, чого 
б це вам не коштувало, і 
ЗНАЙТЕ, що життя од-
не, тож проживіть його 
гідно!!!!!!
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PRYZMA
СтУДквеСт

ЗнайОмтеСь: ПершОкУрСники

у пошуках пригод 

мій шлях 
до академії

хочу бути 
щаслиВою!

Минулих вихідних був 
організований студквест, 
у якому взяли участь ко-
манди УАБС НБУ та 
СумДУ. Представниками 
академії були такі коман-
ди : «Хороводоводоведы» 
(капітан Артем Давиден-
ко, ЕК-32), «Киберпузи-
ки» (капітан Олександра 
Пустогвар, ЕК-71).

Команди від СумДУ: 
« Четыре танкиста» (капі-
тан Ярослав Білик), «Без 
рамы» (капітан Роман Пе-
тренко). Міська команда 
–– «Заочники» (капітан 
Дмитро Єлізаренко).

Поспілкувавшись з 
організаторами, ми краще 
зрозуміли мету проведен-
ня цих змагань.

– Конкурс проводить-
ся для того, щоб розши-
рити уяву та мислення 
учасників, відчути смак 
пригод, отримати вели-
ке задоволення, – своїми 
думками з нами поділив-
ся Олексій Радовиченко 
(ЕК-72), який уже про-
тягом трьох років орга-
нізовує студквест.

Нам особливо пощас-
тило, оскільки особисто 
мали нагоду побути учас-

Ніби ще недавно навчався в гім-
назії – і ось я вже студент академії, 
сповнений бажань, мрій, енергії.

А почалася моя історія із сіль-
ської школи, куди малим шибеником 
прийшов у перший клас. У восьмо-
му класі моя вчителька, теплий по-
гляд і добрі поради якої я не забуду 
ніколи, запропонувала мені перейти 
до гімназії для подальшого погли-
бленого вивчення математики. Так 
я потрапив до Сумської обласної 
гімназії для талановитих та творчо 
обдарованих дітей. Там я навчався 
і жив три з половиною роки під опі-
кою та контролем професійних педа-
гогів, яким усе життя буду вдячний 
за добру науку і виховання. Гімна-
зія стала моєю другою родиною з до-
брою мамою Ольгою Миколаївною 
Дрозденко – директором славного 
закладу. Авторитетом у нашій гімна-
зії користувалися не ті, що курять і 
п’ють, а ті, хто має гарні знання та 
творчі здібності.

Після написання тестів Зовніш-
нього незалежного оцінювання (а 
писав з усіх п’яти предметів) я по-
став перед вибором: куди йти вчи-

тися? Пройшов я на бюджетні міс-
ця в київські та сумські виші. Але 
обрав саме Українську академію 
банківської справи НБУ, бо ще з 
дитинства мав потяг до фінансових 
та економічних дисциплін. І, зви-
чайно ж, великим плюсом для мене 
були чудові викладачі та прекрасна 
спортивна база академії, що дасть 
мені змогу успішно навчатися і за-
йматися спортом.

Перші враження про цей на-
вчальний заклад у мене, безпере-
чно, дуже позитивні. Викладачі-
професіонали, могутня матеріаль-
на база, успіхи студентів нашої 
альма-матер  у різних сферах – 
усе це дає мені підстави пишатися 
академією. Наш ректор  Анатолій 
Олександрович  Єпіфанов прослав-
ляє академію та Сумщину не лише 
в Україні, а й за її межами, постій-
но дбає про благоустрій студентів 
і викладачів.

Хочу побажати всім міцного 
здоров’я, нових успіхів у навчан-
ні та праці!

владислав левЧенко, 
студент групи ек-92

ЗДоБутки

Бути ЗДоровиМ – стилЬно!

лірика

никами студквесту. Вра-
ження – незабутні. Бо ж 
як чудово активно провес-
ти день у колі цікавих лю-
дей, відчути силу згуртова-
ності та підтримки! Кожен 
із учасників передусім мав 
на меті отримати задово-
лення від змагань, а потім 
уже перемогу.

Перше  завдання , 
яке ми отримали, було 
пов'язане зі шматком тка-
нини та зображеними на 
ній півкулями. Спочатку 
ми вирішили  прямувати 
до магазину «Магеллан», 
але, як потім з'ясувалося, 

ми мали знайти магазин 
«Атлас». Ось такими за-
гадковими бувають за-
вдання. 

Незважаючи на запе-
клу боротьбу та конку-
ренцію, ми відчували  ли-
ше повагу та дружбу. У 
кожній грі є переможці, і 
цього разу ними стали ко-
манди «Киберпузики» та 
« Четыре танкиста». Ми 
щиро вітаємо призерів і 
бажаємо всім командам 
удачі та наснаги!

інна та світлана 
пеДЧенко,

студентки групи ф-92

олена Балака,
студентка групи п-61

Приїхала до Сум із мальовни-
чого міста Лебедин. У школі була 
постійною ведучою свят, закінчила 
музичну школу. Вважаю, що мені 
властиві почуття гумору і доброта. 
Я контактна людина, при знайом-
стві намагаюсь дарувати людям по-
зитив, гарний настрій. 

Ще з підліткового віку хотіла 
стати студенткою Банківської ака-
демії, і ось на початку серпня цьо-
го року моя мрія здійснилась. Я 
була дуже щасливою, бо вважаю, 
що в цьому навчальному закладі 
отримаю міцні знання, а після його 
закінчення зможу знайти престиж-
ну роботу. Академія відразу стала 
мені рідною, адже тут я навчалася 
ще на підготовчих курсах. 

Насолоджуюся кожним днем 
свого життя. Завжди рада новим 
знайомствам. Я пишаюся своєю 
країною, сім’єю та друзями. Дуже 
хочу самоствердитися в цьому жит-
ті, допомагати своїм батькам і рід-
ним і просто бути щасливою, адже 
кожна людина заслуговує на це.

анастасія ДенисЮк,
студентка групи Бс-92
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вітаємо!

спортивні 
перемоГи

сон

Кафедра міжнародної економіки щиро вітає 
доцента Костюка Олександра Миколайовича з 
блискучим захистом дисертації на здобуття нау-
кового ступеня доктора економічних наук на тему 
«Методологічні засади корпоративного управлін-
ня в банку». 

міська спартакіада
Протягом 2008-2009 навчального року в Сумах 

тривала міська спартакіада з 15 видів спорту серед 
команд вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації. За підсумками спартакіади команда 
академії виборола третє місце і урочисто була на-
городжена грамотою відділу у справах сім’ї, молоді 
та спорту Сумської міської ради.

Легкоатлетична естафета
Нещодавно вулицями нашого міста пройшла 

легкоатлетична естафета, присвячена Дню фізичної 
культури та спорту. Як завжди протягом останніх 
п’яти років, ці змагання завершилися перемогою 
спортивного клубу академії. Наша команда, яка 
складалася з 5 юнаків і 5 дівчат, найшвидше по-
долала дистанцію з 10 етапів і з пристойним від-
ривом фінішувала непереможною, залишивши у 
себе за спиною понад 40 команд міста, серед яких 
були досить серйозні суперники, такі як Інститут 
фізичної культури, СумДУ та інші. У підсумку 
змагань команда академії була нагороджена Куб-
ком абсолютних переможців, який поповнив уже 
досить солідну колекцію Кубків академії, завойо-
ваних у міських естафетах.

академіада з легкої атлетики
У стінах легкоатлетичного манежу 13 жовтня 

2009 р. відбулася академіада з легкої атлетики, 
яка зібрала понад 200 учасників змагань. На цих 
змаганнях було розіграно 8 комплектів нагород у 
таких видах: 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, стрибки у 
висоту з розбігу, стрибки у довжину з розбігу, ес-
тафетний біг 4 х 200 м. Кожен переможець і при-
зер  змагань був нагороджений грамотами і меда-
лями. У запеклій боротьбі переможцями змагань за 
кількістю набраних балів у кожному виді змагань 
стала група ЕК-71, яка набрала 187 очок. Друге 
місце посіла команда групи Ф-73, здобуток якої 
становив 131 очко. Бронзу змагань виборола гру-
па П-61 із 123 очками.

олександр петренко

Наснився сон одної ночі,
Що я блукаю в чужині,
Й не вірять рідні мої очі,
Й думки кричать слова лихі.

Я там ходжу і тихо плачу.
Я не далеко і не тут.
Людей своїх ніде не бачу,
В руці грошей тримаю жмут.

Я враз проснулась, усміхнулась:
Це сон,  це просто тільки сон...
До сонця тихо повернулась,
Взяла до рук старий альбом...

Все ж думка знову та злетіла,
Вона й літала навкруги.
І раптом все я зрозуміла, 
Що за кордоном ті думки.

Та ні, Вкраїно, не продамся,
Бо ти найкраща, ти ж моя!
Чужій країні не віддамся,
Вросту у тебе всіма «Я»!

Бо ти – це кисень мій,
І ти – моя країна.
Ти – скарб, який  ціную я.
Й ти звешся УКРАЇНА!!!

Усе більшої  й більшої популярності набуває 
аматорське спортивно-інтелектуальне 
змагання, основою якого є послідовне 
виконання заздалегідь підготовлених 
завдань командами або окремими гравцями. 
У сучасному житті відоме за назвою квест 
(пошук, пошуки пригод). Під час гри команди 
вирішують логічні завдання, здійснюють 
пошук на місцевості, створюють маршрути 
переміщень, шукають оригінальні рішення 
й підказки. Після завершення чергового 
завдання команди переходять до виконання 
наступного. Перемагають ті, хто виконає 
завдання швидше за інших
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твої вершини тетяна старЦева, студентка групи п-63

МистеЦтво

4
Газета 

ДержавноГо  вищоГо  навчальноГо  заклаДу

«украЇнська  акаДеміЯ  банкiвськоЇ  справи

нацiональноГо   банку  украЇни» 

¹ 8 (71)  
29.09.2009 MixER

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 5767 
від 18  січня 2002 року видане 
Державним комітетом інформаційної 
політики, телебачення та радіомовлення 
України

Головний редактор: 
Наталія Даниленко
Комп’ютерна верстка: 
Юрій Хижняк

Номер  набраний і зверстаний 
у редакції газети «Акадеmix»
Адреса редакції: 
м. Суми, вул. Якіра, 10-а.
Тел. 619-947

Газета віддрукована в 
ПВП «Видавничий будинок «Еллада»:
м. Суми, вул. Кірова, 25/1, оф. 1,
тел./факс (0542) 78-18-25, 78-14-25
Тираж 1000 пр. 

Засновник:
Державний вищий навчальний заклад
«Українська академія банківської справи 
Національного банку України»¹

 8
 (7

1
)  

2
9

.0
9

.2
0

0
9

гоВерла... і Висота 
пташиного польоту
особливо приємно писати про це напереДоДні 
професійноГо свята – Дня юриста, аДже цьоГо 
літа наші стуДенти Довели, що вони сильні не 
лише в ауДиторіях

Selva oScura
Біля загальної ватри: яскраво і тепло!

найяскравіший час – той, 
що захоплює відчуттям 
щастя! найкращі друзі 
– ті, які ділять разом 
радості й печалі! най-
рідніша земля – та, що 
називається Україною!!!

9 вересня у галереї мистецтв «академічна» відкрилася четверта персональна 
виставка члена національної спілки художників України, доцента кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін академії Сергія Побожія, присвячена 
25-річчю його творчої діяльності

Щорічне таборуван-
ня біля підніжжя гори 
Говерла збирає свідому 
молодь з усіх куточків 
нашої держави. Ті, хто 
гордо називає себе «РУ-
Хівцями», і цього року 
(з 16 до 20 липня) скла-
ли велике коло на зем-
лях Івано-Франківщини, 
щоб поєднати свої друж-
ньо налаштовані гарячі 
серця! 

...Намети, спальні 
мішки, рюкзаки за де-
кілька годин перетво-
рилися на акуратний та 
симпатичний табір, а 
стомлені дорогою молоді 

У комфортну, затиш-
ну галерею, у світ мис-
тецтва і краси запросив 
співробітників та сту-

дентів академії талано-
витий мистецтвознавець 
і художник Сергій Іва-
нович  Побожій. Мене, 

першокурсника, одразу 
ж зачарувала незвичай-
на атмосфера, що пану-
вала тут: прекрасні тво-

анекДоти

патріоти – на бадьорих, 
усміхнених, активних йо-
го мешканців. Урочисте 
відкриття, величний Гімн 
України, вітання відомих 
поважних гостей... Так 
почався кількаденний 
відпочинок активістів 
Молодого Народного Ру-
ху з Дніпропетровська, 
Полтави, Одеси, Кірово-
града, Львова, Калуша та 
багатьох інших міст біля 
найвищої гори України. 

Делегацію м. Суми 
предсталяли 15 чоловік, 
в основному – студенти 
нашого юрфаку. Під умі-
лим керівництвом Андрія 
Рибалка, Голови Сум-
ської організації Молодо-
го Народного Руху Укра-
їни, свою завзяту вдачу 
та неабиякий потенціал 
показали: Олег Колєс-
ніков, Максим Паляни-
ця, Андрій Лозовиць-
кий, Олександр Лазо-
ренко, Костянтин Крав-
чук, Юлія Бойко, Олена 
Балака, Тетяна Гриндак, 
Тетяна Старцева, Андрій 
Соловей, Олександр Му-
корез, Ярослав Гераси-
менко, Володимир При-
хожай, Володимир Яре-
менко.

Цікаво, що за такий 
короткий час (всього 
кілька сонних ранків, на-
сичених днів та не менш 
захоплюючих вечірніх 
годин) ці молоді люди 
стали не лише згуртова-
ною та дисциплінованою 
командою, а й чудовою 
дружною компанією! І, 

взагалі, всі майже 450 
учасників таборування 
за час, проведений разом, 
підтвердили справжню 
єдність України – єдність 
людей, які люблять свій 
рідний край!

Смачний Фестиваль 
борщу, найяскравіша ва-
тра, футбольний турнір, 
влучні презентації деле-
гаціями результатів ді-
яльності, загальні обгово-
рення та дискусії зробили 
свою справу й згуртували 
молодорухівців для най-
головнішого – довгоочі-
куваного підйому на най-
вищу точку України! 

Та хіба дощ завадить 
прямувати вгору і досяга-
ти високої мети?! Тільки 
не тим, хто РУХається 
пліч-о-пліч, надійно під-
тримуючи один одного! 
Тому погода на підйомі 
створила всі умови для 
перевірки сильного укра-
їнського духу і подарува-
ла рясний дощик. Проте 
похмуре небо не затьма-
рило радості, коли до 
вершини залишався один 
крок. І ось ти на висоті 
пташиного польоту разом 
із однодумцями співаєш 
найкращу в світі пісню – 
ГІМН УКРАЇНИ!

Так зустріла Говер-
ла. Вона залишила нам 
безцінний подарунок – 
відчуття приналежності 
до своєї країни, гордої і 
сильної, масу приємних 
і хвилюючих спогадів та 
нових друзів!

ри мистецтва, чудові бі-
лі квіти, віртуозна гра 
на фортепіано студента 
нашої академії Олексія 
Кравченка…

Зібралися всі: друзі, 
колеги-викладачі, худож-
ники, письменники, музи-
канти, студенти, знайомі 
та просто ті, кому не бай-
дуже мистецтво. Того дня 
на адресу «винуватця» 
заходу прозвучало чима-
ло теплих, зворушливих 
(а головне – заслужених) 
слів. Виступаючі високо 
оцінювали С. Побожія як 
мистецтвознавця і відзна-
чали, що з кожним роком 
зростає його професійна 
майстерність як художни-
ка. А загалом, Сергій Іва-
нович  – яскрава творча 
особистість, окраса не ли-
ше академії, а й Сумщини. 
Голова профспілкового ко-
мітету академії Л.І. Гонча-
рова сказала: «Ви робите 
велику справу у вихован-
ні наших студентів, адже 
в академії вони на лише 
отримують міцні знання, 
а й зростають духовно. І 
дуже приємно, коли ви-
пускники згадують наші 
академічні виставки».

На цій виставці С. По-
божій представив пасте-
лі та малюнки, викона-
ні протягом останніх 10 
років. Твори художника 
милують око і відразу ж 
зацікавлюють своїм гли-

бинним змістом і таєм-
ничістю. Кожна деталь 
розповідає нам свою іс-
торію, оживаючи на очах, 
ніби так і хоче вирватися 
на волю, підкорити світ. 
«Selva oscura» («Похму-
рий ліс») – на мою думку, 
провідний, один із най-
цікавіших творів автора, 
який і дав назву вистав-
ці. Ці слова взяті з «Бо-
жественної комедії» Дан-
те і означають алегоричне 
зображення життя, повне 
помилок і пристрастей. 
Сповнені філософського 
звучання і твори «Нічні 
птахи», «Симфонія лісу», 
«Листатий ліс», «Седнів-
ські яблука», «Семиро-
тівські ритми». Мабуть, 
кожен глядач  їх сприй-
має по-своєму, у кожного 
вони викликають свої дум-
ки та емоції. А особливо 
мені сподобалися варіації 
на тему картин О. Волос-
кова «Садиба» та К. Вла-
совського «Літній день у 
Малоросії».

Пастель, акварель та 
олівець у поєднанні з та-
лантом Сергія Івановича 
дають нам змогу милу-
ватися загадковими пей-
зажами митця. Про що 
вони? Краще прийдіть і 
подивіться, адже твори 
мистецтва самі розпові-
дають про себе.

владислав левЧенко, 
студент групи ек-92

На екзамені із права.
– Професоре, між ін-
шим, шпаргалка є моєю 
власністю, а ви її вилу-
чили без дотримання від-
повідної процесуально-
правової процедури.
– Ех, хлопче! Я ж викла-
дач, а не міліціонер. Не 
можу ж я вас, справді, 
лупити по нирках перед 
тим, як забрати шпар-
галку!

* * *
Іде іспит. Викладач  го-
ворить студенту:
 – Питання на «п’ять». 
Як мене звати?
 Студент червоніє, блід-
не, дивиться у стелю і 
відповідає:
– Не знаю…
– Питання на «чотири». 
Якого кольору підруч-
ник?
Ситуація аналогічна по-
передній.
 – Добре. Питання на 
«три». Що ми здаємо?
Студент, зрозумівши усю 
безнадійність ситуації, 
виходить із аудиторії, а 
про себе думає: «Ох, не-
гідник, і валить!»


