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ЗАгАдкові явищА

Міський голова Геннадій Мінаєв, Сумський міський центр дозвілля молоді, 
Благодійний фонд “За чисте місто” оголошують конкурс студентських 
проектів “Суми – 2020. Місто, в якому ми хочемо жити” 

І все-таки весна прийшла! Незважаючи на без-
кінечно довгу, здавалося б, назавжди, зиму – з усі-
ма їй належними атрибутами: тріскучими моро-
зами, постійною ожеледицею, сніговими замета-
ми. Ще зовсім недавно ми потопали в кучугурах, 
а сьогодні від них не залишилося нічого, бо сонце й 
тепло здатні впоратися зі снігом швидше за цілу 
армію вправних двірників. І непомітно все пови-
лазило, зазеленіло, зацвіло…

Напевне, символічно, що тепло завітало на 
нашу землю після Воскресіння Христового. Адже 
саме це свято ми сприймаємо як очищення наших 
душ, перемогу світла над темрявою, добра над 
злом. І в унісон відроджується природа,  розпо-
чинаючи свій новий цикл.

Весна – це юність, ніжність, краса. Не прогав-
те свою весну! А щоб цей заклик не прозвучав кра-
молою з точки зору деканатів, варто нагадати, що 
справжні студенти встигають усе: і намилуватися 
цією дивовижною порою, і в навчанні не відстати. 
Отже, оптимізму вам, успіхів, кохання!

31 березня ввечері я неквапливо повертався 
до гуртожитку. Погода була прекрасна, свіжою 
річковою прохолодою дихало мені в обличчя, ко-
ли я йшов  через міст, що з’єднує вул. Кірова з  
вул. Прокоф’єва.

О 21.58  я помітив на небі горизонтальний пред-
мет витягнутої форми, що світився яскраво-жовтим 
світлом. Об’єктивно оцінивши висоту, на якій він 
знаходився, що, безперечно, перевищувала висоту 
будь-яких наземних будівель, я зацікавився і став 
спостерігати за об’єктом. Він нерухомо світився 
приблизно над територією с. Баси. Через декілька 
хвилин небесне світило почало повільно гаснути, і 
за десять секунд об’єкт зник у темряві. Коли я пе-
рейшов через міст, світло знову з’явилося. І на то-
му ж місці!

На краю дороги стояв автомобіль служби ДАІ. 
Я звернувся до інспектора і вказав на небесний 
об’єкт. Він хотів витягнути відеокамеру, що зна-
ходилася в автомобілі, але об’єкт повільно згас на 
наших очах приблизно о 22.07. Робити висновків 
щодо невідомого небесного світила не насмілюся, і 
пояснити походження даного явища ні я, ні інспек-
тор  не змогли.

владислав ЛЕвчЕнко,
студент групи Ек-92

Весна прийшла!

«Люби життя, і воно 
поЛюбить тебе!»

владислав левченко:

«суми – 2020. місто, в якому 
ми хочемо жити»

Готуємось До 
наукових конференцій

мабуть, нло?

Із року в рік наша славна академія поповнюється цікавими і 
яскравими особистостями. Щоразу першокурсники вражають 
своїми новими здібностями, вміннями і талантами, неповторною 
індивідуальністю. І щоразу дивуєшся: як ніби звичайні, на перший 
погляд, люди можуть бути такими незвичайними? Цього разу при-
ємно здивуватися змусив студент групи ЕК-92 Владислав Левченко. 
Чому? Зрозумієте самі

Маленька Батьківщина Влада 
– сумська земля. Велика ж Бать-
ківщина – Україна, на яку він по-
кладає великі надії і палко любить! 
Але більш за все на світі він любить 
своїх батьків, які є опорою для ньо-
го і найдорожчими в світі людьми. 
Так склалось, що з 14 років Вла-
дислав розпочав самостійне жит-
тя, оскільки навчався в Сумській 
обласній гімназії для обдарованих 
дітей, у гуртожитку якої і прожи-
вав до вступу в академію.

А потім вирішив стати пер-
шим у сім'ї економістом і здобу-
вати освіту саме в академії, адже 
привабливими для Владислава 
стали не тільки матеріально-
технічна база та професійний 
рівень викладачів, а й позитивні 

У тому, що Українська академія банківської 
справи Національного банку України стала центром 
наукової думки, зайвий раз нас переконує і підготов-
ка до цілого ряду представницьких наукових конфе-
ренцій, які незабаром пройдуть у стінах вишу. 

Так, 22 квітня 2010 року відбудеться ХІІІ 
науково-практична студентська конференція “Про-
блеми та перспективи розвитку банківської системи 
України: погляд у майбутнє”. 

29-30 квітня 2010 року на базі Севастопольсько-
го інституту банківської справи Державного вищого 
навчального закладу “Українська академія банків-
ської справи Національного банку України” про-
йде Міжнародна навчально-методична конференція 
“Фінансова освіта: сучасний стан, проблеми і пер-
спективи розвитку”. Програма конференції перед-
бачає обговорення проблем розробки та перспектив 
впровадження національних освітніх стандартів від-
повідно до вимог Болонського процесу.

20-21 травня 2010 року у м. Суми Державний 
вищий навчальний заклад “Українська академія 
банківської справи Національного банку України” 
і відділення релігієзнавства Інституту філософії  
ім. Г.С. Сковороди НАН України проведуть Всеу-
країнську наукову конференцію “Нові виміри ду-
ховності на початку ХХІ століття”.

Українська академія банківської справи Наці-
онального банку України 27-28 травня 2010 року 
проводить V Міжнародну науково-практичну кон-
ференцію “Міжнародна банківська конкуренція: 
теорія і практика”. До участі в роботі форуму за-
прошуються вчені, науково-педагогічні працівники, 
фахівці Національного банку України, наукових та 
аналітичних установ.

14 травня 2010 року на базі академії буде про-
ведено День науки. У святкових урочистостях ві-
зьмуть участь провідні вчені та науково-педагогічні 
працівники області.

відгуки про нашого ректора, про-
фесора А.О. Єпіфанова. 

У свою стихію під назвою «бокс» 
влився ще п'ятирічним хлопчиком, 
а прикладом для нього стали тато, 
дядько і брат, які на той час займа-
лися цим видом спорту і потроху 
привчали до нього Владислава. Ні-
що не радувало Влада більше, ніж 
боксерські рукавички та боксерська 
груша, які допомагали стати тим, 
ким він є зараз. А він уже перемо-
жець Відкритого чемпіонату облас-
ті з боксу у вазі 75 кг, і це не єди-
ний здобуток у його житті. Прийти 
ж хлопцю до успіху допоміг Гри-
горій Федорович  Левченко, який є 
не тільки його тренером, а й рідним 
дядьком.

На думку Владислава, бокс дає 
стимул жити і боротися за життя, 
і найважливіше в цьому не сила, а 
стратегія і координація рухів. Тому 
не можна давати собі відпочинку, 
а варто загартовувати тіло і харак-
тер, адже наполегливість є запору-
кою успіху і позитивного результа-
ту. Влад кожного дня розвиває свої 
боксерські здібності й цілеспрямова-
но йде до поставленої мети.

Крім боксу, Владислав ще полю-
бляє шахи та займається наукою, лю-
бов до яких прищепив батько, адже і 
в тому, і в іншому необхідно думати 

і повністю усвідомлювати, що ти ро-
биш. Також студент на відмінно на-
вчається, багато читає, слухає кла-
сичну музику і цікавиться політи-
кою, публікується в кожному номері 
газети «АкадеМіх», любить успіш-
них людей, які не гають часу, а при-
діляють увагу улюбленій справі.

Здивувало мене те, що Владис-
лав практично до всього у світі ста-
виться позитивно, навіть до зла, 
і вважає, що воно робить людей 
сильнішими і рухає їх уперед. Або 
ось такий цікавий факт: він прин-
ципово не дивиться телевізор  і не 
грає в комп'ютерні ігри, як біль-
шість молоді, оскільки вважає, що 
це негативно впливає на людську 
свідомість. 

Що ж до гумору, то Влад жи-
ве саме за його законами: завжди 
усміхається, переконаний, що жит-
тя досить часто буває несерйозним 
і навіть смішним… Але все ж він 
рухається своїм шляхом під гас-
лом: «Люби життя, і воно полю-
бить тебе!».

Наостанок хочеться побажати 
Владиславу не втрачати своєї ін-
дивідуальності і впевнено йти до 
звершень у навчанні, спорті та осо-
бистому житті! 

олена бАЛАкА,
студентка групи П-61

Мета конкурсу – виявлення, 
підтримка та залучення обдарова-
ної студентської молоді до розроб-
ки стратегії розвитку міста. 

До участі в конкурсі запрошу-
ються студенти I-V курсів і творчі 
студентські групи вищих навчаль-
них закладів м. Суми та Сумської 
області. 

Творчі конкурсні роботи по-
даються до органів студентського 
самоврядування кожного окремо-
го вищого навчального закладу до  
1 червня 2010 р. На підставі поданих 
матеріалів конкурсне журі окремого 
вишу проводить відбір  учасників ІІ 
етапу конкурсу. Три найкращі сту-
дентські роботи кожної номінації за 
вибором конкурсних комісій вузів 
передаються до Сумського місько-
го центру дозвілля молоді не пізні-
ше 15 липня 2010 р. для участі в ІІ 

етапі конкурсу. 
Адреса центру: вул. Леванев-

ського, 26, тел.(0542) 77-50-66, ку-
ратор  проекту – керівник центру 
Ірина Мартиненко. 

Публічне представлення робіт 
учасників ІІ етапу конкурсу “Су-
ми – 2020. Місто, в якому ми хо-
чемо жити” та визначення пере-
можців відбудеться на початку ве-
ресня 2010 р. 

Конкурс проводиться в таких 
номінаціях: “Стратегія образу міс-
та”, “Стратегія економічного роз-
витку міста”, “Стратегія збережен-
ня навколишнього середовища”, 
“Стратегія зайнятості”, “Стратегія 
дозвілля”.

Визначення та оголошення пе-
реможців відбудеться у вересні 
2010 р. 

Кожен з 5 переможців отримає 

диплом і винагороду в розмірі 2000 
гривень, а також запрошення на 
стажування від Сумської міської 
ради або провідних підприємств 
міста. Лауреати конкурсу отрима-
ють дипломи та можливість ста-
жування. 

Учасники та переможці конкур-
су за бажанням можуть увійти до 
молодіжної експертної групи при 
міському голові для практично-
го втілення проектів-переможців 
конкурсу та інших молодіжних 
проектів. 

З умовами конкурсу можна 
ознайомитися на офіційному сай-
ті Сумської міської ради http://
www.meria.sumy.ua та сайті Сум-
ського міського центру дозвілля 
молоді http://www.molodngo.
sumy.ua електронна пошта: sumy-
cdm@ukr.net 
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В актовій залі студент-
ського гуртожитку № 3 
цього вечора зібрались 
студенти академії, котрих 
об’єднала прекрасна гра 
інтелектуалів, невичерп-
ний заряд енергії і про-
сто розминка для розуму 
та душі. Близько шіст-
десяти найрозумніших 
студентів нашої академії 
об’єдналися в затишній, 
просторій залі, щоб від-
повісти на три, на перший 
погляд, прості питання – 
“Що? Де? Коли?”.

Спочатку пройшла 
«своя гра», під час якої 
всі бажаючі мали змогу 
відповісти на 40 запитань 
різної складності. Питан-
ня були нелегкі, але учас-
ники гідно справилися з 
завданням. Переможця-
ми цього разу стали два 
першокурсники з коман-
ди «Олімпійці» Олексій 
Нарадько та Микола 
Губанов.

Потім дев’ять команд 
продовжили гру в тре-
тьому, заключному етапі 
турніру академії “Що? 

Де? Коли?”. У 
командній грі, 
за сумою балів 
трьох турів, пе-
ремогу одержала 
збірна команда 3 
та 4 курсів юри-
дичного факуль-
тету під назвою 
«Феміда» (ка-
пітан Костян-
тин Кравчук), 
що вистояла жор-
сткі умови кон-
куренції та по-
казала найкращу 
гру. ІІ місце по-
сіла команда “44” 
(капітан Артур 
Храпач) з обліково-
фінансового факульте-
ту. На третьому місці ко-
манда факультету банків-
ських технологій “Кри-
шталева сова” (капітан 
Марія Савченко).

Хочу подякувати за 
організацію такого пре-
красного заходу орга-
нам студентського са-
моврядування академії, 
президенту Сумського 
інтелект-клубу, нашій 

ведучій Галині Олексан-
дрівні Боровик, завідую-
чій гуртожитком “Олім-
пійський” Світлані Іва-
нівні Пустоваловій, ви-
хователям першого та 
другого  гуртожитків Ла-
рисі Миколаївні Пігуль 
і Валентині Миколаївні 

Вороні та  викладачеві-
стажисту  нашої академії 
Марії Павлівні Ткач, а 
також усім, хто допома-
гав  на найвищому рівні 
організувати та провес-
ти гру. 

владислав ЛЕвчЕнко,
студент групи Ек-92

Від редакції. 
1 квітня відбувся інтелектуальний проект “Своя 
гра”, в якій переможцем став скромний автор 
замітки – студент групи ЕК-92 Владислав Левченко. 
Молодець!
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ОтВетьте мне…

Вітаємо з успішним виступом у Чемпіонаті 
України з легкої атлетики Євгена Гуцола, студен-
та групи ЕК-71, який виконав норматив майстра 
спорту України з легкої атлетики, і бажаємо нових 
спортивних перемог!

Слід відзначити також студента групи Ф-52 
Артура Шнітке, котрий зайняв І місце в міській 
спартакіаді з карате-до серед ВНЗ ІІІ-ІV р. а. 

Жіноча програма етапу Кубка світу з біатлону 
в норвезькому Холменколліні закінчилась мас-
стартом Віти Семеренко. У результаті наша сту-
дентка обліково-фінансового факультету зуміла 
піднятися на другу сходинку п’єдесталу пошани.

Збірна команда УАБС НБУ з таеквондо ВТФ 
стала срібним призером у чемпіонаті області серед 
ВНЗ ІІІ-ІV р. а.

Жіноча та чоловіча команди УАБС НБУ взя-
ли участь у міській спартакіаді з баскетболу серед 
ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації та стали бронзови-
ми призерами. 

У м. Харків пройшов Всеукраїнський турнір 
з боксу, присвячений пам’яті заслуженого трене-
ра України з боксу В. М. Мокрова. У змаганнях 
взяли участь більше 250 учасників із різних об-
ластей. Студентка академії Яна Гончаренко (група 
Ф-93) посіла ІІ місце.

У легкоатлетичному манежі жіноча команда 
УАБС НБУ з гандболу стала чемпіоном у ІІ спор-
тивних іграх області. У складі команди змагали-
ся: Юлія Абрамова (група ОА-72), Наталія Гусак 
(група ОА-91), Юлія Кулик (група БС-72), Альона 
Маленко (група П-72), Вікторія Пасенкова (група 
ОА-93), Катерина Пасічник (група ОА-91), Світ-
лана Прасол (група Ф-73), Олена Удовиченко (гру-
па ОА-72), Віра Філісюк (група П-93).

Відбулися змагання з плавання за програмою  
ІІ обласних спортивних ігор серед команд ВНЗ ІІІ-
ІV р. а. Анна Гузієнко (гр. П-63) посіла І місце 
на дистанції 50 м в/с і ІІ місце на дистанції 50 м 
на спині. Юлія Мазна (Ф-61) зайняла ІІІ місце 
на дистанції 50 м брасом. Чоловіча команда в ес-
тафеті 4 х 50 м в/с, у складі якої змагалися Ігор 
Гончаров (гр. ОА-73), Віталій Чуйко (гр. Ф-91), 
Дмитро Ступін (гр. Ф-71) і Валерій Озаренко  
(гр. БС-71), стала бронзовим призером.

У спортивному залі академії проведений чем-
піонат області з фітнес-аеробіки серед вищих на-
вчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Наша 
команда стала бронзовим призером.

Збірна команда академії зі спортивної та 
фітнес-аеробіки взяла участь у Всеукраїнських 
змаганнях, які проходили у м. Запоріжжя. У но-
мінації “Степ-аеробіка” виступило 18 команд із 
різних областей. Наша команда у номінації “Хіп-
хоп” увійшла до складу фіналістів.

Протягом лютого-березня 2010 року проходила 
академіада з баскетболу серед юнаків. 22 березня 
2010 року відбувся фінал, в якому змагалися 4 ко-
манди. Із них переможцем стала команда «Спарта» 
(П-61;62;63) у складі таких студентів: Артем 
Градун, Богдан Монастирук, Валентин Жуков, 
Юрій Огорілко, Тарас Безпалий  (кращий гравець 
команди), Євген Мазяр, Анатолій Шпаков, Дми-
тро Дем’яненко. 

Увага! 29 квітня 2010 року відбудеться ІV турист-
ський зліт УАБС НБУ. До участі запрошуються ко-
манди студентів і викладачів академії. Із заявками 
звертатися на кафедру фізичного виховання.

тетяна вЕрХогЛяд,
старший лаборант 

кафедри фізичного виховання

Світлана Богомаз,
студентка групи БС-92

Ответьте мне: зачем любовь?..
От нее только страх и боль.
А без нее ни мук, ни боли,
Идешь по жизни, как по воле.

Да просто ей он говорил,
Что верит, знает, ждет,
Что будет… 
Что девушку он не забудет.

Вдруг обрывается она…
Но для людей любовь жива.
Не понимаю все же. Но
Любить, наверно, не дано!

візит професора з бєлГраДа

Добрі справи суханових

Українську академію банківської справи Націо-
нального банку України відвідав віце-декан Бєл-
градської академії банківської справи, професор 
Предраг Дедеїч

Сербський вчений дав-
но мав ділові контакти з 
доктором економічних на-
ук, професором кафедри 

міжнародної економіки 
УАБС НБУ Олексан-
дром Костюком. Науков-
ці плідно співпрацювали 

Таку назву має експо-
зиційна виставка, що від-
крилася 26 березня 2010 
року в Науковій бібліо-
теці Української академії 
банківської справи НБУ. 
На ній представлені ма-
теріали, пов’язані з жит-
тям і благодійницькою 
діяльністю відомих під-

приємців і меценатів Су-
ханових. До останнього 
часу, на жаль, про пред-
ставників цієї славної 
родини майже нічого не 
було відомо, в той час як 
Дмитро Іванович, а за-
тим його племінник Ми-
кола Олексійович надзви-
чайно багато зробили для 

в галузі корпоративного управління. Згодом Олек-
сандр  Миколайович  запропонував адміністрації ака-
демії запросити пана Дедеїча до Сум, на що отримав 
згоду. І ось іноземний гість в академії.

Бєлградський професор  вперше побував в Україні. 
Суми йому сподобалися як миле, спокійне місто. Та 
особливо його вразила Банківська академія з її велич-
ними, ошатними корпусами, з потужним науковим по-
тенціалом. Іноземець познайомився з роботою кафедр  
банківської справи, фінансів, міжнародної економіки, 
з науковою діяльністю та навчальним процесом вишу. 
Він мав професійні бесіди з колегами і високо оцінив 
напрацювання сумських викладачів.

Під час візиту було обговорено напрямки співпраці 
та підписано договір  про співробітництво між двома 
академіями (проведення спільних наукових конферен-
цій, семінарів, написання статей для спеціальних жур-
налів, у подальшому – обмін делегаціями викладачів 
і студентів, організація цікавих проектів тощо).

Предраг Дедеїч  залишився задоволеним своїм пер-
шим візитом до Сум. Він переконаний, що дві бан-
ківські академії з Бєлграда і Сум незабаром стануть 
надійними партнерами, їх поєднає плідне, обопільно 
вигідне співробітництво.

розвитку Сум у другій половині ХІХ  – на початку 
ХХ  століть. 

Представники родини були удостоєні численних 
звань і титулів за вагомий вклад у розвиток Сум. Зо-
крема, Дмитро Іванович  мав звання почесного гро-
мадянина міста, одержав похвальний лист за відмінне 
служіння міській громаді, право іменуватися степен-
ним громадянином і у відставці носити мундир. А Ми-
колі Суханову за відмінну працю «по закладах імпера-
триці Марії» 1 січня 1892 року «височайше даровано» 
звання потомственного почесного громадянина. 

Ці та десятки інших фактів роками скрупульозно 
збирав керівник банку ERSTE, краєзнавець, худож-
ник, колекціонер  Григорій Петренко. Накопичив-
ши матеріал, він вирішив подарувати його бібліоте-
ці академії. 

Як розповіла проректор  вишу Алла Ярова, від-
тепер  у нашому навчальному закладі найповніше зі-
брання матеріалів про відому родину, представники 
якої поховані на сумському цвинтарі. Експозицію до-
повнили копії історичних документів, що зберігаються 
в Державному архіві Сумської області. Під час пре-
зентації виставки їх передав керівник цієї установи 
Геннадій Іванущенко. 

Детальніше про збір матеріалів для експозиції 
ми розповімо в наступних номерах газети.

«що? Де? коли?»
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АкАдемія чекАє нА поповнення

21 березня Українська академія бан-
ківської справи Національного банку 
України гостинно відчинила двері для 
майбутніх студентів, які прибули не ли-
ше із Сум та області, а й з різних регіо-
нів України. Багатьом порекомендували 
вступати саме до академії старші брати і 

сестри, друзі, земляки, які навчаються 
або вже закінчили цей навчальний за-
клад. А така реклама, що називається, 
із перших вуст, найбільш цінна. Напри-
клад, школярки Юлія Таран та Ірина 
Синиця багато чули позитивних відгу-
ків про академію від старшої подруги, 

– Подруго, я без нього не можу! – 
почала свою розповідь Марина.

– Зрозуміло, – ніби нічого дивного 
не почувши, промовила я.

– Ні! Цього разу по-справжньому! 
Його Володимиром звуть! Він – такий 
милий! А головне – мене кохає! Навіть 
острів у Середземному морі обіцяв по-
дарувати!

– Що? – здивувалася я. – Такого 
ще не було! І за чий рахунок, якщо не 
таємниця?

– Здається, за батьків... А взагалі, 
мене це мало хвилює... О! Хочеш, фо-
то острова покажу? – не дочекавшись 
відповіді, подруга почала щось квапли-
во шукати у своїй сумочці. – Знайшла! 
Дивися! 

– А ти його кохаєш? – не звернула 
я увагу на знімки. 

– Острів? Чи що?
– Милого свого!
– А, його... – вередливо зморщила 

ніс Марина. – Та дурниці це все!
– Що саме?
– Кохання, що ж іще... У наш час 

стосунки будуються зовсім за іншими 
принципами. І, взагалі, якщо розкласти 
твоє кохання на складові, то отримає-
мо конкретні почуття: вдячність, дові-
ру, звичку врешті-решт!

– А як пояснити те, що серце почи-
нає швидше битися тільки при згадці 
про нього?

– Те, про що ти говориш, – усього-
то хімічна реакція мозку, – компетентно 
запевнила подруга. – Давно доведено: 
таламус із гіпоталамусом активуються, 
гормон грає  – ось і все!

– Він хоч  симпатичний? – схопила-
ся я за останню соломинку.

– Острів!!!! – нагадала подруга.
– Аргумент…
А потім вона пішла, думаючи про ви-

бір  країни для літніх канікул. А я за-
лишилася. Сиділа в своїй кухні й уяв-
ляла величний острів, піщаний берег, 

зелені пальми.  Гаряче сонце зависло 
над горизонтом. Море синє-синє... Я 
йду по воді, хвилі омивають мої босі 
ноги, прохолодний вітер  лагідно дме в 
обличчя. І ось десь далеко з’являється 
чоловіча постать. Вона рухається мені 
назустріч. Я придивляюся і бачу... Ма-
рининого Володимира... Ні! Не хочу.  
І, взагалі навіщо мені острів? В оренду 
його здавати чи що?

Я не вірю в щастя без кохання! Не 
хочу розкладати його на складові, ви-
вчати формулу хімічної взаємодії. Я ві-
рю в силу взаємного притягання, часом 
невигідного, абсолютно ірраціонально-
го і зовсім нелогічного. Я не засуджую 
Марину – їй видніше. Просто в мене 
все по-іншому...

...Ми зустрічаємося в парку. Моє 
серце б’ється швидко-швидко. Він обі-
ймає мене і говорить, як сильно суму-
вав без мене. Я вдихаю його аромат і 
відчуваю, як втрачаю свідомість. М’яка 
хвиля щастя розтікається від маківки до 
п’ят, зірки над головою кружляють, не-
мов навіжені. За ці хвилини я, не роз-
мірковуючи, віддам будь-які скарби. 
Ми сідаємо на відкритій терасі в кафе 
над річкою. У темно-синій воді мерех-
тять вогники мого містечка. Лимонний 
місяць пропливає по горизонту.

– Ти міг би подарувати мені острів? 
– запитую я.

– Острів? Звичайно! – усміхається 
він. – Та що там острів, хочеш материк? 
Чи планету? Он ту!

Ми разом піднімаємо голови і вдив-
ляємося в зоряне небо.

– Чи краще – ту?
– Яку? Маленьку жовту? Хочу!
– Вона – твоя! – робить він широкий 

жест, і ми голосно сміємося!
Я не буду розповідати Марині про 

нього. Навіщо? Шкода її. У неї усього-на-
всього острів, а в мене – ціла планета!

Альона ЗАкутняя,
студентка групи оА-82

Під такою назвою у затишній ат-
мосфері літературної вітальні Науко-
вої бібліотеки УАБС НБУ відбувся 
філософсько-літературний захід, при-
свячений великому коханню Михайла 
Булгакова, яке надихало геніального 
письменника на творчість. Майстер  і 
Маргарита – так, іменами головних ге-
роїв однойменного роману, за життя на-
зивали Михайла Опанасовича та його 
кохану жінку – третю дружину Олену 
Сергіївну. Ця жінка справді залиша-
лася вірною супутницею письменника 
і під час його злетів, і під час творчої 
кризи та депресії, під час тяжкої хво-
роби і навіть після смерті. Вона вміла 
кохати, прощати і завжди підтримувати 
свого чоловіка. І невідомо, що б зали-

студентки-третьокурсниці Юлії Сизо-
вої. У майбутньому дівчата теж бачать 
себе фінансистами. А одинадцятиклас-
ники Сергій Яковенко та Сергій Пе-
дич сьогодні навчаються на підготовчих 
курсах академії, щоб згодом вступити 
на спеціальність «Міжнародна економі-
ка». Вони вже встигли переконатися в 
тому, наскільки це сучасний виш.

Спершу старшокласникам показали 
відеоролик про досягнення молодого, 
але вже відомого в Україні та за її межа-
ми ВНЗ, а потім запросили до актової 
зали. Проректор  академії Б.О. Дада-
шев розповів про переваги навчального 
закладу (міцні знання, висока фахова 
підготовка, прекрасна матеріальна база, 
стовідсоткове працевлаштування), на-
прями підготовки та умови прийому.

– Відразу скажу, що навчатися в 
академії нелегко, і тому нам не потріб-
ні випадкові люди, – підкреслив Бо-
рис Олександрович. – Ми чекаємо на 
обдаровану, працелюбну молодь, яка 
зможе успішно здобувати тут профе-
сію, а потім бути конкурентноздатною 
на ринку праці.

Від гостей мав слово заступник на-
чальника територіального управління 

НБУ в Автономній Республіці Крим 
М.Я. Денисевич:

– Ми давно знайомі з випускниками 
академії, які працюють висококваліфіко-
ваними фахівцями у банках Криму. Сьо-
годні я вперше побачив ваш заклад і був 
вражений чудовою матеріальною базою і 
тим порядком у всьому, який тут панує. 
Приємно, що в Севастополі відкрилася 
філія академії – Севастопольський інсти-
тут банківської справи, який уже зараз 
приваблює молодь і, сподіваємось, стане 
провідним економічним вишем не лише 
Криму, а й України.

Майбутні абітурієнти також мали 
можливість того дня отримати компе-
тентні консультації щодо вступу на ту чи 
іншу спеціальність, походити корпусами 
академії, побачити сучасні аудиторії, ди-
лінговий клас, «АкадемБанк», відвіда-
ти музей, унікальну наукову бібліотеку, 
легкоатлетичний манеж, готель «Олім-
пійський» з басейном і тенісним кортом, 
побувати в прекрасних гуртожитках. А в 
тому, що в академії навчається таланови-
та молодь, гостей переконав чудовий кон-
церт художньої самодіяльності, в якому 
взяли участь студенти – переможці пре-
стижних фестивалів.

подАруй мені острів! вірнА супутниця мАйстрА
шив нам у спадок письменник, якби не 
палке коханя і жертовність його Музи. 
Про це розповіли у своїх літературних 
розвідках, повідомленнях та інсцену-
ваннях студенти академії Каміла Мо-
хаммад, Дар'я Радченко, Олена Бара-
новська, Олена Литвин, Юлія Бондар, 
Дар'я Давиденко, Василь Братушко, 
Денис Погорілий, Крістіна Карпенко, 
Луїза Калініченко, Олександр Макси-
менко, Оксана Гавриш, Злата Прохо-
ренко, Марк Логінов, Тетяна Теслик. 
Уже самі назви виступів – «Моя земля! 
Сум, насолода, тривога!». «Майстер  і 
його Ангел-охоронець», «Крізь біду і 
сльоту. Листи Майстра», «Навіки ра-
зом. Містичний зв'язок Майстра і Мар-
гарити» – свідчать про те, що студенти 
академії разом зі своїм наставником – 
кандидатом філологічних наук, доцен-
том кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Л.М. Бойченко підготували 
надзвичайно романтичну й задушевну 
композицію.

Підключилися до неї і колеги Люд-
мили Михайлівни. Так, відкрила захід 
коротким виступом «Творчість – іс-
тинний знак громадянства» проректор  
академії, кандидат філологічних наук, 
доцент А.Г. Ярова. Про «феномен лю-
бові в грецькій філософії» цікаво роз-
повів завідувач  кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін УАБС НБУ, 
доктор  філософських наук, професор  
І.П. Мозговий. У тому, що саме «любов 
і біль народжують Майстрів», змогла 
переконати присутніх своїм поетичним 
виступом кандидат філологічних наук, 
доцент СумДУ О.С. Переломова.

Того дня органічно переплелися 
грецька філософія, булгаковська лю-
бов і сучасні погляди на кохання, без-
смертні рядки української та російської 
лірики. Напевне, сам прихід весни про-
диктував цю одвічну і невичерпну тему 
– тему любові й кохання. 
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мАйстЕр-кЛАс

Усім з дитинства відомо, що писанка є атри-
бутом чи то навіть символом Великодня. Тому 
напередодні Пасхи, у Чистий четвер, в малому 
конференц-залі Наукової бібліотеки УАБС НБУ 
відбувся майстер-клас із розпису писанок. Його 
проводила Тамара Андріївна Ісайкіна, яка займа-
ється цим мистецтвом вже близько 20 років і веде 
гурток писанкарства у Палаці дітей та юнацтва у 
неділю, о 14.30, у кабінеті № 9. Тамара Андріївна 
запрошує усіх бажаючих.

Нам майстриня розповіла багато цікавих історій 
та легенд про писанку. Виявляється, перша писанка 
з’явилася ще до нашої ери і лише з часом стала атри-
бутом Великодня. Навіть в Україні яйце часто згаду-
ється у легендах. Символи ж, які зазвичай зображу-
ються на писанках, ідуть корінням до наших далеких 
пращурів. Кожен символ особливий і неповторний, має 
своє значення і зміст, а кожному регіону притаманна 
своя стилістика виконання та нанесення малюнка. На-
приклад, рибка символізує Христа, хвилі, спіралі та 
сосонки – вічність, а квіти – родину. Легенди розпові-
дають: якщо жінка намалює на писанці квіточку, то в 
неї обов’язково народиться дитина.

Потім Тамара Андріївна показала, як розпи-
сувати писанку, і дала спробувати нанести хоча б 
по одному символу кожному з присутніх. Це та-
ке дивне відчуття, коли ти тримаєш у руках най-
простіше писальце, воском наносиш ледве поміт-
ні знаки, які після фарбування розквітають у всій 
красі! Нашу писаночку на згадку залишили для 
музею академії.

марія сАвчЕнко,  
студентка групи бс-82

писанка До великоДня
«ми зАвжди рАзом!»

А я собі господиня: 

– Чи дружні ви?
– Взагалі-то, так. Ін-

коли виникають деякі 
непорозуміння, і ми мо-
жемо посперечатися. Та, 
незважаючи на це, ми за-

вжди підтримуємо один 
одного.

– У вас спільне коло 
друзів?

 – Ще з дитинства у 
нас були і спільні друзі, 

Надзвичайно затишну ат-
мосферу створили орга-

нізатори конкурсу молодих 
господарок, у якому брали 
учать дівчата, котрі прожива-
ють у гуртожитках №1 та № 2 
УАБС НБУ. Серед багатьох 
хазяйновитих студенток для 
участі в конкурсі було обрано 
чотири: Інну Яковенко (ОА-
82), Ольгу Гусєву (БС-72), 
Олену Терещенко (БС-93) 
та Аліну Васенко (ОА-82). 
Змагалися господарочки в  
9 конкурсах. Як сказала одна 
з учасниць: «Хазяйка не тіль-
ки готує, а й безліч  талантів 
має», тому завдання, які про-
понувалося виконати, були 
найрізноманітнішими. Най-
більший шквал емоцій і задо-
волення викликали конкурси: 
«Візитка», «Приготування бу-
тербродів», «Художня самоді-
яльність». Надзвичайно ціка-
во було спостерігати за тим, 
як дівчата чистили картоплю, 
запрошували гостей до столу, 
частували смачним варенням, 
згадували прислів’я про їжу 
та страви з капусти. 

Організатори не забули й 

про глядачів: щоб останні не 
сиділи пасивно, їм загадували 
загадки, а за правильну від-
повідь давали смачний пирі-
жок, який був доречним після 
п’ятої пари. Досить цікавим 
було змагання «З’їж яблуко із 
зав’язаними руками», в якому 
брали участь два юнаки – Ві-
талій і Максим. Хлопці проде-
монстрували спритність і зни-
щили яблука! Швидше це зро-
бив Максим, за що, власне, й 
отримав ще один пиріжок.

Щодо конкурсанток, то всі 
показали високий рівень під-
готовки до заходу. Журі було 
надзвичайно складно визна-
чити переможницю. Із відри-
вом лише в один бал від Ін-
ни Яковенко перемогла Оль-
га Гусєва. 

Дякуємо організаторам 
заходу за подарований гар-
ний настрій, глядачам і вбо-
лівальникам – за активність і 
посмішки на обличчях. Скажу 
без перебільшення – задово-
лення отримала величезне!

Альона ЗАкутняя, 
студентка групи оА-82

Весняного вечора 24 березня 
в актовому залі гуртожитку 

№ 3 відбулося свято краси і та-
лантів. Студентки різних кур-
сів академії змагалися за звання 
найкращої господарочки гурто-
житку. У конкурсі взяли участь 
4 учасниці: Інна Яковенко, Оль-
га Гусєва, Олена Терещенко та 
Аліна Васенко. Оцінювало ді-

вчат компетентне журі: фахівець 
відділу з організації виховної та 
позанавчальної роботи Анна Сер-
гієнко, буфетниця їдальні гурто-
житку № 2 Вікторія Матюха та 
директор  компанії “Оріфлейм” 
Вікторія Грищина. Всього бу-
ло запропоновано 9 конкурсів 
на різну тематику. У них кожна 
з учасниць могла проявити всі 

і в кожного свої. Проте 
часто я спілкуюся з Ко-
линими друзями, а він – 
з моїми.

– Чому ви обрали са-
ме академію і свої спеці-
альності?

– Якщо чесно, то нам 
порадила наша старша 
сестра Тетяна, яка вже 
закінчила академію. Тож 
і ми вирішили вступа-
ти сюди разом із нашим 
спільним творчим дру-
гом, учасником тріо Іри-
ною Неваленною. Коля 
навчається за спеціаль-
ністю “Економічна кі-
бернетика”, а я – “Об-
лік і аудит”. Нам осо-
бливо приємно те, що в 
академії дають студентам 
можливість творчо розви-
ватися. 

– Чим ви займаєтесь 
у вільний час?

– Знаємо, що негарно 
хвалитися, але ми – твор-
чі особистості. Ще з ди-
тинства почали захоплю-
ватися музикою. У себе 
вдома, у Верхній Сиро-
ватці Сумського району, 
ми з шести років виступа-
ли дуетом. Брали участь 
у різних конкурсах, фес-
тивалях… Десь із п’ятого 
класу почали також ви-
ступати як тріо разом зі 
своєю землячкою Іриною 

Неваленною. З того часу 
ми завжди разом. Також 
ми є учасниками гурту, 
який заснували в 2006 ро-
ці. Саме тоді почали ре-
алізовуватися вірші Ми-
коли як пісні. Сьогодні в 
нашому альбомі 23 тво-
ри. Ми пишаємося тим, 
що ансамбль висунуто на 
присудження звання на-
родного. В академії ж ми 
більше відомі як тріо.

– Яке значення у ва-
шому житті має успіх?

– Звичайно, успіху 
прагне кожний. Потріб-
но стрімко прямувати до 
здійснення своєї мети, бу-
ти впевненим у собі. На 
нашу думку, немає недо-
сяжної мрії. Можливо, 
не завжди вистачає сил 
боротися за неї.

– Що ви побажаєте 
нашим читачам?

– Насамперед – не 
втрачати мрію, адже са-
ме вона інколи рятує ду-
шу. Вірити в себе, у до-
сягнення успіху, бути ак-
тивними, радіти життю. 
Якщо є якесь захоплен-
ня, обдарування, розви-
вайте його, незважаючи 
на обмаль часу. І ви все 
встигнете!
розмову записали інна та 

світлана ПЕдчЕнко,
студентки групи Ф-92
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Академія може по праву пишатися не лише 
розумними студентами, а й талановитими осо-
бистостями. Майже в кожному номері “АкадеМіх” 
знайомить нас із такими людьми. Цього разу нам, 
сестрам, особливо було цікаво поспілкуватися з 
Оксаною та Миколою Шкарупами, які є не тільки 
учасниками відомого в академії тріо, а ще й двійня-
тами – сестрою і братом. розмова видалася досить 
цікавою. Щоправда, на запитання здебільшого 
відповідала Оксана…

Конкурс молодих господарочок, який відбувся 24 березня  
в гуртожитку № 3, дуже сподобався і учасникам, і глядачам. 
редакція газети отримала відразу два відгуки про цю подію 
від своїх юних журналістів. Пропонуємо їх вашій увазі в 
дещо скороченому варіанті

в мене хата, в мене скриня!
таланти, показати свою індивіду-
альність та оригінальність, а най-
головніше – довести журі, що саме 
вона найкраща господарочка, яка 
вміє і привітно зустріти гостей, і 
почастувати їх смачними страва-
ми, і знає багато рецептів. 

Під час заходу нікому не до-
велося сумувати. З глядачами 
були проведені цікаві конкурси, 
учасниці дивували своїми ви-
ступами. У залі панувала гар-
на, дружня атмосфера, в якій 
не відчувалася конкуренція. І 
ось проведено останній конкурс, 
журі підрахували бали, і наста-
ла мить, на яку всі так чекали, 
– оголошення переможниці. Усі 
учасниці були досить яскравими і 
виклались на всі сто, але, на дум-
ку компетентного журі, «Най-
кращою господарочкою-2010» 
стала Ольга Гусєва з результа-
том 39 балів. Усі інші учасниці 
нагороджені дипломами. Кожна 
конкурсантка отримала подарун-
ки від рад гуртожитків та косме-
тичної фірми «Oriflame», а пере-
можниці, окрім цього, вручили 
солодкий подарунок – торт. Цей 
конкурс знову довів, що у нас в 
академії навчається талановита, 
активна молодь.

Анастасія дЕнисЮк,
студентка групи бс-92


