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Новий 
студком

Незабаром (6 червня) Україна відзначатиме День журналіста. Знаковим це свя-
то є і для нашої газети, адже кожен її номер майже на професійному рівні випускає 
ціла команда студентів-аматорів – майбутніх економістів, фінансистів, юристів.  
Я як редактор газети щиро вдячна всім своїм юним кореспондентам за відданість 
журналістиці, за недоспані ночі, жертовність, за вміння поєднувати навчання та 
численні захоплення з редакційними завданнями. Серед «ветеранів» лицарів 
пера і ці три подружки, які вже чотири роки поспіль активно співпрацюють з 
газетою «АкадеМіх», – студентки юридичного факультету Тетяна Старцева, Тетяна 
Гриндак і Олена Балака
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Знай наших!

виЗнання

Українська академія банківської справи НБУ 
давно стала центром наукової думки. Тут звичним, 
хоча й завжди приємним явищем стали захист кан-
дидатських і докторських дисертацій викладачів, 
всеукраїнські та міжнародні конференції. Справж-
нім фестивалем науки – з відзнаками, нагородами, 
демонстрацією наукових досягнень вишів області – 
стали урочистості з нагоди Дня науки, проведені в 
Науковій бібліотеці УАБС НБУ.

Сьогодні академія вже готова приймати учасни-
ків V Міжнародної науково-практичної конференції 
«Міжнародна банківська конкуренція: теорія і пра-
ктика». Теоретики і практики планують обговорити 
питання конкурентоспроможності банківської сис-
теми в контексті розвитку світової та національної 
економік; проблеми державного регулювання ринку 
банківських послуг; питання розвитку корпоратив-
ного управління в банках.

У форумі візьмуть участь учені, науково-педа-
гогічні працівники, фахівці Національного банку 
України, наукових та аналітичних установ нашої 
країни, а також Польщі, Угорщини, Кіпру.

до Наукової 
коНфереНції Готові!

три журНалістки  
з одНієї кімНати

професійНе свято

подяка за Наукову 
експертизу закоНів

Найкраща робота 
всеукраїНськоГо коНкурсу

Пригадую, як впер-
ше завітала до редакції 
першокурсниця Тетянка 
Старцева: «Можна вірша 
в газеті надрукувати?». 
З’ясувалося, що поезія в 
неї гарна: лірична, гли-
бока, як і сама її автор-
ка. «Вірші надрукуємо, а 
чи не хочеш спробувати 
написати більш газетний 
матеріал?» – запитала я 
у відповідь. Тетянка пого-
дилася. І відтоді розпоча-
лося наше співробітницт-
во. Спершу дівчина при-
носила ліричні роздуми, 
есе, а потім все впевнені-
ше розробляла конкретну 
тематику, «вписуючись» 
у газетні жанри: замітки 
про наукові конференції 
та інші події на юрфаці та 
в гуртожитку, інтерв’ю із 
студентами, розповіді про 
цікавих особистостей. З 
кожною публікацією зро-
стала її журналістська 
майстерність. Впевнена, 
що читачам подобається її 
емоційна, щира, толеран-
тна манера письма. А за-
мальовка юної журналіст-
ки «Коли весь світ спі-

ває» про наших вокалістів 
Катерину Павловську та 
Олександра Сіробабу і 
репортаж «Говерла… і ви-
сота пташиного польоту» 
про сходження студентів 
академії на найвищу точку 
України вирізняються осо-
бливою публіцистичністю 
і зрілістю автора.

Якось Таня прийшла 
до редакції зі своєю тез-
кою – Тетянкою Гриндак. 
І друга Тетяна майже по-
вторила шлях у журналі-
стику своєї подруги: вірші 
– лірична проза – «проза 
життя». І так само, дола-
ючи труднощі, з кожною 
новою публікацією сту-
дентка набувала впевне-
ності та відточувала свій, 
часом ліричний, часом 
іронічний стиль. А постій-
на ексклюзивна рубрика 
«Ваша student*ka» вже 
знайшла своїх шануваль-
ників, адже тут подаються 
етюди, в яких дівчина ди-
виться на сірі будні крізь 
призму ліричного світо-
сприйняття. Добре вда-
ються Тетяні інтерв’ю та 
гумористичні публікації 

(пам’ятаєте «Сонце в ко-
робці не сховаєш!», Тре-
ба вірити у власні сили!», 
«8 заповідей першокур-
сника»?). Цю різнопла-
новість жанрів та доброт-
ність матеріалів і відзна-
чило компетентне журі 
конкурсу «Кращий сту-
дент України-2009» у но-
мінації «Журналістика» і 
в нагороду запропонувало 
Т. Гриндак співпрацювати 
з обласним радіо. Тетян-
ка не лише охоче прий-
няла цікаву пропозицію, 
а й уже встигла на досить 
пристойному рівні підго-
тувати свою першу радіо-
передачу!

Знайомство з Оленкою 
Балакою теж розпочалося 
з віршів. А коли я дізна-
лася, що дівчина серйоз-
но займається легкою ат-
летикою, сама собою на-
креслилася спеціалізація 
початкуючої журналістки: 
спорт, пропаганда здоро-
вого способу життя. Олен-
ка підготувала чимало 
спортивних репортажів 
та замальовок. Напевне, 
багатьом запам’яталися її 

Академія традиційно відзначила своє професій-
не свято – День банківських працівників. УАБС 
НБУ стала справжньою кузнею кадрів для бан-
ківської системи держави. Наші випускники слав-
ляться своїми міцними знаннями і надійною про-
фесійною підготовкою. Вони успішно працюють у 
всіх куточках України задля зміцнення вітчизняної 
економіки. Сподіваємось, що й нинішні студенти 
в майбутньому гідно триматимуть марку академії.

Про це йшла мова на урочистостях з нагоди 
свята. Звучали привітання колегам від керівницт-
ва академії, вручалися нагороди за сумлінну пра-
цю кращим викладачам і співробітникам. Студен-
ти, як завжди, порадували присутніх прекрасним 
концертом.

А за кілька днів до цього студенти відзначили 
День факультету банківських технологій. Цей захід 
ще раз довів: майбутні банкіри не тільки успішно 
навчаються, а й встигають займатися наукою, спор-
том, культурною та творчою діяльністю, активні 
в громадському житті, за що й отримали грамоти 
та подяки. А ще юнаки і дівчата чудово співають 
і танцюють, вони – дотепники і жартівники. Сло-
вом, справжні студенти!

детальніше про свято ми розповімо  
в наступному номері

Академія отримала листа від Центру нормопро-
ектного забезпечення діяльності Президента Украї-
ни Національного інституту стратегічних дослід-
жень, в якому висловлюється подяка завідувачу 
кафедри кримінально-правових дисциплін, докто-
ру юридичних наук, професору Дмитру Микола-
йовичу Лук’янцю за участь у науковій експертизі 
проектів законів України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдосконалення засад 
запобігання та протидії корупції», «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку 
з прийняттям Закону України «Про засади запо-
бігання протидії корупції» та «Про внесення змін 
до Кримінального та Кримінально-процесуально-
го кодексів України щодо вдосконалення процедур 
здійснення конфіскації». У листі висловлюється 
сподівання на подальшу плідну співпрацю з нау-
ковцями Української академії банківської справи 
Національного банку України.

На ім’я ректора академії, професора А.О. Єпі-
фанова, надійшов лист від голови галузевої кон-
курсної комісії Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт зі спеціальності «Банківська 
справа», ректора Університету банківської справи 
НБУ Т.С. Смовженко, яка дякує за участь у кон-
курсі та повідомляє, що «представлену Вашим ВНЗ 
роботу студента Козирєва Вадима на тему «Попит і 
пропозиція на гроші як об’єкти грошово-кредитного 
регулювання» галузева конкурсна комісія нагоро-
дила дипломом І ступеня та рекомендувала Міні-
стерству освіти і науки України до нагородження 
дипломом переможця».

І справді, що може бути актуальнішим за попит 
і пропозицію на гроші? Хіба що попит і пропозиція 
на інтелект молодих науковців. Молодець, Вадиме! 
Нових тобі досягнень і перемог!

відбулася звітно-виборна конференція органів студентського самоврядування уабс нбу. 
Обрано новий склад молодіжних лідерів. головою студентського комітету став Олексій 
радовіченко, його заступником – андрій таргоній. відтепер станіслав бойко – голова 
бюро факультету банківських технологій, марина сапожнікова – голова бюро обліково-
фінансового факультету, михайло гаркуша – голова бюро юридичного факультету.
вітаємо новообраних активістів і бажаємо їм плідної роботи! сподіваємось, що 
студентське життя в академії стане ще цікавішим і яскравішим!

теплі розповіді про відо-
мих спортсменів академії: 
Вікторію Паливоду, Тетя-
ну Махотіну, Владислава 
Левченка. Дівчина вміє 
показати не просто спор-
тсменів, а цікавих співроз-
мовників, яскравих осо-
бистостей. Приємно, що  
О. Балака теж була відзна-
чена журі обласного кон-
курсу серед кращих сту-
дентів у номінації «Творча 
діяльність».

Цікаво, що ці активні 
дописувачки живуть в од-
ній кімнаті другого гур-
тожитку, успішно навча-
ються на одному курсі, 
захоплюються науковою 
діяльністю, пишуть вірші 
і мають ще багато уподо-
бань. Наприклад, дві Те-
тянки прекрасно танцю-
ють в ансамблі народного 
танцю, Оленка самовідда-
но захищає честь академії 
на різних спортивних зма-
ганнях. Таня Старцева ке-
рує в гуртожитку № 2 лі-
тературним клубом «Хви-
лями слова», а Таня Грин-
дак веде дискусійний клуб 
«Думка». Минулого літа 
разом з іншими нашими 
студентами три подружки 
піднімалися на Говерлу. 
А ще ці дівчатка – пра-
целюбні, відповідальні й 
дуже милі.

Ось яку характеристи-
ку дав своїм колегам по пе-
ру першокурсник Владис-
лав Левченко: «Роль цих 
студенток у житті академії 
важко переоцінити: на-
ші красуні примножують 
культурні традиції Alma-
mater та прославляють 
її високими науковими, 
спортивними й творчими 
досягненнями. Проте за 
сильними, яскравими осо-
бистостями приховується 
жіноча доброта і ласка, 
дівчата дарують лише по-
зитивні емоції друзям і 
рідним. 

Я бажаю вам, дівчат-
ка, сил і натхнення, щоб і 
надалі ви брали найвищі 
вершини й змінювали світ 
на краще!» 

Приєднуюсь до Влада. 
І від себе ще хочу побажа-
ти трьом подругам і своїм 
юним колегам успішної 
кар’єри та щасливої долі!



Фаховість

Здобутки вітаємо!

– Інно Олексан-
дрівно, чим зумов-
лено проведення на-
вчально-методичної 
конференції з такої 
тематики?

– 2010 рік – перехід-
ний період для вищих 
навчальних закладів, 
які готують кадри за Бо-
лонською системою. Цьо-
го року ми здійснюємо 
перший випуск бака-
лаврів «по-новому». У 
зв’язку з цим і у викла-
дачів академії, і в наших 
колег з інших вишів ви-
никає чимало питань 
щодо розробки та пер-
спектив впровадження 
національних освітніх 
стандартів відповідно до 
вимог Болонського проце-
су; раціональної органі-
зації навчального проце-
су при підготовці фахів-
ців фінансово-кредитного 
профілю; інноваційних 
технологій підготовки 
магістрів фінансово-кре-
дитного напрямку; вдо-
сконалення національної 
системи оцінки якості фі-

нансової освіти відповід-
но до вимог Європейської 
мережі з гарантуванням 
якості (ENQA); перспек-
тив розвитку міжнарод-
ного співробітництва і 
забезпечення конкуренто-
спроможності національ-
ної освіти в контексті ін-
теграції української сис-
теми освіти до європейсь-
кого освітнього простору. 
Ці та інші актуальні пи-
тання ми активно обгово-
рювали з колегами.

– Хто ж приїхав 
на конференцію?

– У роботі конфе-
ренц і ї  взяли участь 
представники Головного 
управління Національ-
ного банку України в 
Автономній Республіці 
Крим, понад 150 пред-
ставників провідних ви-
щих навчальних закладів 
України, що здійснюють 
підготовку фахівців фі-
нансово-кредитного про-
філю (проректори, дека-
ни та завідувачі кафедр), 
партнери академії із за-
рубіжних країн, члени 

асоціації «Кримський 
банківський союз», ро-
ботодавці – представни-
ки банківських установ, 
страхових компаній та 
інших суб’єктів господа-
рювання. 

Серед почесних гостей 
конференції були перший 
заступник Постійного 
представника Президен-
та України в Автономній 
Республіці Крим, доктор 
філологічних наук, про-
фесор Таврійського на-
ціонального університе-
ту ім. В.І. Вернадсько-
го В.П. Казарін, голова 
Севастопольської міської 
державної адміністрації 
В.В. Саратов, голова 
Севастопольської місь-
кої ради Ю.В. Дойніков. 
У роботі форуму також 
взяли участь заступник 
голови НМК з еконо-
міки та підприємницт-
ва Міністерства освіти і 
науки України, прорек-
тор з науково-педагогіч-
ної роботи Київського 
національного економіч-
ного університету імені 

Вадима Гетьмана, профе-
сор Т.Є. Оболенська, го-
лова підкомісії «Фінанси 
і кредит» НМК з еконо-
міки та підприємництва 
МОН України, заслуже-
ний працівник освіти, за-
відувач кафедри фінансів 
підприємств КНЕУ, про-
фесор А.М. Поддєрьогін 
та багато інших відомих 
в Україні особистостей, 
наукових світил. Уча-
сники конференції ма-
ли змогу ознайомитися з 
особливостями розвитку 
вищої освіти зарубіжних 
країн та поспілкуватися 
з колегами з Латвійсь-
к о г о  у н і в е р с и т е т у  
(м. Рига), Московського 
державного університету  
ім. М.В. Ло моносова, 
Курського державного 
технічного університету, 
Фінансової академії при 
Уряді Російської Федера-
ції, Поліського державно-
го університету (Респу-
бліка Білорусь) та ін.

Під час роботи кон-
ференції було проведе-
но засідання підкомісії 

«Фінанси і кредит» на-
уково-методичної комісії 
з економіки і підприєм-
ництва Міністерства ос-
віти і науки України, на 
якому обговорювалися 
актуальні питання, зо-
крема формування на-
вчальних планів підго-
товки бакалаврів з напря-
му «Фінанси і кредит» 
в умовах нових стандар-
тів; практичної підготов-
ки бакалаврів з напряму 
«Фінанси і кредит»; дер-
жавної атестації підготов-
ки бакалаврів з напря-
му «Фінанси і кредит»; 
підготовки підручників 
і посібників з норматив-
них дисциплін ОКР ба-
калавр з напряму «Фі-
нанси і кредит»; концеп-
ція підготовки магістрів з 
фінансів і кредиту. 

На пленарних і сек-
ційних засіданнях ми 
заслухали багато ціка-
вих доповідей, обгово-
рили злободенні фахові 
проблеми. Сподіваюсь, 
що для кожного з уча-
сників ця конференція 

була цікавою і кори-
сною.

– Які враження за-
лишилися в учасни-
ків?

– Усі висловлювали 
нам щиру подяку за ви-
сокий рівень організації 
конференції, професіо-
налізм багатьох виступа-
ючих і, звичайно, за пре-
красні умови для роботи 
і проживання в новост-
вореному інституті. Біль-
шість гостей була просто 
в захваті від багатої ма-
теріально-технічної бази, 
новітніх технологій, пре-
красного побуту. Роботу 
конференції дуже при-
красив виступ духового 
оркестру та виставка кар-
тин севастопольських ху-
дожників. Як бачимо, Се-
вастопольський інститут 
банківської справи УАБС 
НБУ відразу взяв високу 
планку. Сподіваємось, 
що він так триматиме її і 
в майбутньому!

бесіду провела  
наталія даниЛЕнКО

З кожним роком Українсь-
ка академія банківської спра-
ви НБУ все наполегливіше 
доводить, що висока якість 
освіти є для неї безкомпро-
місним орієнтиром. І саме за-
вдяки цьому академія впев-
нено займає своє почесне міс-
це серед титулованих вишів, 
що готують фахівців із бан-
ківської справи.

Відгриміли традиційні 
весняні «бої» на наукових 
студентських «фронтах», 
стих запал суперечок журі 
– і академія отримала чер-
гові медалі.

До 2010 року три роки по-
спіль студенти УАБС НБУ 
посідали призові місця на 
Всеукраїнській студентсь-
кій олімпіаді зі спеціально-
сті «Банківська справа». У 
2007 році Михайло Ребрик 
у м. Київ (КНЕУ) здобув 
ІІI місце, а у 2008 – ІI місце. 
Естафету перейняли студен-
ти Олексій Качаєв та Ан-
на Буряк, які в 2009 році у  
м. Львів (УБС НБУ) зай-

няли ІI та ІІI місця. Од-
нак з різних причин студен-
там академії ніяк не вда-
валося дістатися вершини 
п’єдесталу… І ось у квітні 
2010 року у м. Львів (УБС 
НБУ) Олексій Качаєв та 
Марина Мішеніна здобули 
блискучу перемогу – посіли І 
та ІІ місця! За таку честь до-
велося наполегливо поборо-
тися з представниками про-
відних економічних вишів 
України. Однак за результа-
тами трьох турів олімпіади 
наші переможці залишили 
конкурентів далеко позаду.

Ім’я студента академії 
Вадима Козирєва 8 квітня 
2010 року прозвучало серед 
переможців Всеукраїнсько-
го конкурсу студентських 
наукових робіт із природ-
ничих, гуманітарних і тех-
нічних наук зі спеціаль-
ності «Банківська справа»  
(м. Харків). Наш студент 
здобув перше місце з допо-
віддю на тему «Попит і про-
позиція на гроші як об’єкти 

29-30 квітня 2010 року на базі Севастопольського інсти-
туту банківської справи Української академії банківської 
справи Національного банку України відбулася Міжнародна 
навчально-методична конференція «Фінансова освіта: су-
часний стан, проблеми та перспективи розвитку». 

Вдруге наша академія «замахнулася» на проведення саме 
навчально-методичних конференцій, які загалом не так 
часто проводяться в Україні, оскільки підготувати їх досить 
нелегко. Вперше таку конференцію було проведено кілька 
місяців тому на базі Наукової бібліотеки УАБС НБУ. Основ-
ним її організатором стала наша кафедра бухгалтерського 
обліку і аудиту. І ось тепер кафедра фінансів «на виїзді», у 
Севастополі, не менш успішно виконала складні завдання. 
З цього приводу ми вирішили поспілкуватися з однією з 
головних організаторів конференції – завідуючою кафе-
дрою фінансів, доктором економічних наук, професором 
І.О. Школьник

грошово-кредитного регулю-
вання» (наукові керівники – 
старші викладачі К.Ф. Чер-
кашина і Д.Л. Лобода).

Студенти академії також 
традиційно беруть участь у 
роботі секції «Банківська 
система» Міжнародної нау-
ково-практичної конференції 
аспірантів і студентів «Про-
блеми розвитку фінансової 
системи України в умовах 
глобалізації» (м. Сімферо-
поль, ТНУ). У 2010 році пе-
реможним виявився виступ 
Андрія Ойстрика, який зай-
няв почесне ІI місце з допо-
віддю «Оцінка ефективності 
діяльності банків з інозем-
ним капіталом в Україні» 

(науковий керівник – доцент 
Н.Г. Маслак.).

Такі блискучі перемоги, 
безперечно, є результатом 
синергетичного поєднання 
таланту студентів і копіткої 
праці викладачів кафедри 
банківської справи, які вкла-
дали всю свою майстерність у 
підготовку переможців.

Вітаємо студентів та ви-
кладачів академії з високими 
результатами! І нехай ці успі-
хи слугують нескінченним 
джерелом натхнення для на-
ступних поколінь студентів 
академії. Так тримати!

Юлія рЕбриК,
викладач-стажист

кафедри банківської справи

Вітаємо студентів юридичного факуль-
тету, учасників ІІ етапу Всеукраїнської олім-
піади з правознавства: Анну Славко (П-63), 
Тетяну Старцеву (П-63), Дмитра Ткаченка 
(МП-51), які вибороли 5 місце у командному 
заліку серед 71 команди, представників 
вищих навчальних закладів України, та 
ввійшли до двадцятки найкращих знавців 
права, зайнявши в індивідуальному заліку 
такі позиції: Дмитро Ткаченко– 10 місце; 
Анна Славко– 12 місце; Тетяна Старцева 
– 19 місце!

Попереду нові перемоги!

Із VІІ Всеукраїнської науково-практич-
ної конференції молодих учених, аспірантів 
і студентів «Актуальні проблеми фінан-
сової системи України», що проходила в 
Черкаському державному технологічному 
університеті, наші викладачі – к.е.н., доцент, 
завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
і аудиту Ю.Б. Слободяник і к.е.н., доцент 
О.В. Кравченко привезли додому грамоти 
за активну участь і найкращі доповіді на 
цьому форумі.

Спільною грамотою нагороджений 
також колектив кафедри обліку і аудиту 
академії «за активну участь у семінарі з 
підвищення педагогічної майстерності 
«Методика викладання облікових дисци-
плін», який проводився в Житомирському 
державному технологічному університеті». 
Підписав грамоту головний редактор 
газети «Все про бухгалтерський облік»  
П.М. Кричун.

Як бачимо, студентам є з кого брати 
приклад!

Висока планка 
сеВастопольської конференції

академія – на Вершині 
п’єдесталу!

5 місце із 71!

нагороди 
Викладачам
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Пам’ять

Гуртожиток альона ЗаКутняя, студентка групи Оа-82

сПОрт

* * *
20-23 квітня 2010 року в м. Хар-

ків відбувся міжнародний турнір з 
панкратіону. Студент групи Ф-72 
Олег Андрущенко став срібним при-
зером у ваговій категорії до 90 кг.

* * *
27-29 квітня 2010 року відбувся 

фестиваль із фітнес-аеробіки серед 
ВНЗ НБУ в м. Львів. За підсумка-
ми змагань наша команда дівчат у 
номінації «Степ-аеробіка» зайняла 
І місце. Підготували команду стар-
ший викладач кафедри фізичного ви-
ховання Н.В. Петренко та асистент 
О.П. Пархоменко. Також проводив-
ся ІІ науково-практичний семінар 
«Студентська молодь за здоровий 
спосіб життя». Студенти групи БС-
62 Денис Цикуров та Андрій Ойс-
трик отримали диплом за зайняте  
І місце за темою доповіді «Оптимі-
зація системи професійно-приклад-
ної фізичної підготовки студентів 
банківської справи». Уже другий рік 
поспіль вони найкращі!

* * *
29 квітня 2010 року в районі 

міського парку на березі р. Псел 
у напруженій та чесній боротьбі 
9 команд  найактивніших та най-
спритніших студентів змагалися у 
спортивній і конкурсній програмах  
ІV туристського зльоту УАБС НБУ. 
У загальному підсумку зльоту  
І місце посіла команда «Фаворит»  
(П-73), на ІІ місці – команда «Стор-
чки» (П-71;72), ІІІ місце посіла ко-
манда «Карабін» (ЕК-92). Далі міс-
ця розподілилися так: «Мы согла-
сны» (БС-81), «БС-93», «БС-71», 
«Капитан-очевидность» (БС-73), 
«Юго-Восток» (Ф-92), «Оло-ло» 
(ЕК-81;82). 

* * *
29.04.-01.05.2010 року в м. Любо-

тин студенти академії взяли участь  
у Міжнародному турнірі з боксу, 
присвяченому 65-річчю Перемоги.  
І місце у ваговій категорії 50 кг по-
сіла Яна Гончаренко (Ф-93), ІІ міс-
це у ваговій категорії 75 кг – Вла-
дислав Левченко (ЕК-92), також  
ІІ місце у ваговій категорії 64 кг 
зайняв Олег Скиба (Ф-73). 

* * *
9 травня 2010 року відбулася 

легкоатлетична естафета, присвяче-
на 65-річчю Перемоги серед вищих 
навчальних закладів, технікумів, 
шкіл, підприємств. Збірна коман-
да академії традиційно стала пе-
реможцем. 

* * *
9-10 травня 2010 року в легкоат-

летичному манежі відбувся чемпіо-
нат Сумської області з футзалу се-
ред жінок. Переможцем стала наша 
команда студенток.

* * *
11-13 травня 2010 року збірна 

команда з футболу серед чоловіків 
стала бронзовим призером ІІ об-
ласних спортивних ігор серед ВНЗ 
ІІІ-ІV р.а.

тетяна вЕрхОгЛяд,
старший лаборант 

кафедри фізичного виховання

В УАБС НБУ відбулася 
традиційна, ХІІІ студентсь-
ка науково-практична конфе-
ренція «Проблеми і перспек-
тиви розвитку банківської 
системи України: погляд у 
майбутнє». Мета конферен-
ції – виявлення та реалізація 
здібностей студентів, стиму-
лювання творчої праці обда-
рованої молоді, підвищення 
якості підготовки фахівців, 
інтенсифікація та вдоскона-
лення навчального процесу 
відповідно до плану науко-
вої роботи академії.

До наукової діяльності 
долучилася більшість сту-
дентів академії: не лише май-
бутні економісти та фінанси-
сти, а й юристи. Тематично 
робота форуму була органі-
зована в межах кафедр ака-
демії і проводилася в 13 сек-
ціях, кожна з яких мала по 
2-3 підсекції. Наприклад, у 
першій секції обговорюва-
лися питання: «Конкурен-
тоспроможність та модерні-
зація банківської системи в 
контексті розвитку світової 
та національної економік» 
(керівник секції – завідувач 
кафедри банківської спра-
ви, д.е.н., професор І.В Са-
ло). Друга секція мала назву: 
«Проблеми та перспективи 
розвитку фінансової системи 
України» (керівник секції – 
к.е.н, доцент кафедри фінан-
сів Н.А. Дехтяр). Проблеми 
менеджменту та маркетингу 
в банківській системі сту-
денти обговорювали разом із 
керівником секції – завідува-
чем кафедри менеджменту, 
д.е.н., професором Т.А. Ва-
сильєвою. Інформаційно-ма-
тематичним методам та моде-
лям в економіці присвятили 

свої дискусії студенти під 
керівництвом завідувача ка-
федри вищої математики та 
інформатики, к.т.н., доцента 
В.В. Яценка. До правових 
проблем розвитку банківсь-
кої системи України була 
прикута увага майбутніх 
юристів та керівника їхньої 
секції – декана юридичного 
факультету, к.ю.н., професора 
В.В. Сухоноса. Не залиши-
лася молодь байдужою і до  
філософських та культуро-
логічних проблем сучасності 
(керівник секції – к.філос.н., 
доцент кафедри соціаль-
но-гуманітарних дисциплін  
О.П. Бойко). Словом, кожна 
секція була по-своєму ціка-
вою. Юнаки і дівчата серй-
озно обговорювали актуальні 
проблеми сучасності, дискуту-
вали, пропонували свій вихід 
зі складної ситуації.

За результатами допові-
дей та проведених дискусій із 
проблем майбутнього та сьо-
годення банківської системи 
України були визначені пе-
реможці – по 3 кращих сту-
дентських робіт (доповідей) 
у кожній секції (підсекції). 
Переможці нагороджені гра-
мотами.

Цього року студентська 
конференція радо приймала 
гостей – студентів Курського 
інституту менеджменту, еко-
номіки і бізнесу Світлану 
Биканову, яка виступила з 
цікавою доповіддю на тему 
«Роль і місце студентського 
самоврядування в підвищен-
ні громадянської активності 
молоді» в секції «Суспіль-
ство, культура, людина» 
(підсекція «Психолого-пе-
дагогічні аспекти комуніка-
ції у навчанні»), та Павла 

У межах загальної теми 
студентської наукової конфе-
ренції працювала секція ка-
федри соціально-гуманітар-
них дисциплін «Суспільст-
во, культура, людина», яка 
акцентувала увагу на філо-
софських, історико-політич-
них, культурологічних та 
мовних аспектах соціально-
гуманітарного знання.

У роботі секції активно 
працювали 24 студенти – 
представники економічних 
і юридичного факультетів 
академії. У своїх виступах 
студенти не обійшли увагою 
і таку визначну подію – 65-
ту річницю Перемоги ра-

дянського народу у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 
років як складової частини 
Другої світової війни – най-
кровопролитнішої і найжор-
стокішої, яку коли-небудь 
знало людство. У ній брала 
участь 61 держава – понад 
80% жителів планети. Люд-
ські втрати становили майже 
60 млн. убитими і понад 90 
млн. покаліченими.

Тому особливу зацікав-
леність у студентів викли-
кали доповіді на воєнну 
тематику, малодосліджені 
сторінки героїчного і трагіч-
ного лихоліття. Це – виступи 
студентів Андрія Данилюка  

(гр. П-91) «Окупаційний 
режим на Сумщині та його 
наслідки» та Наталії Ни-
китюк (гр. П-93) «Невинні 
жертви, або випробування 
полоном».

День Перемоги – це не 
тільки свято в домівках ко-
лишнього СРСР і в країнах 
антигітлерівської коаліції 
тих, хто важко і чесно отри-
мав перемогу над фашизмом. 
Це і наша загальна пам’ять 
про всіх, хто героїчно бився 
за кожен клаптик рідної зем-
лі, за мир для нащадків. Це і 
загальна надія на те, що така 
страшна війна в історії люд-
ства більше не повториться! 

Важливо всім – і українцям, 
і росіянам, і німцям, і аме-
риканцям, й іншим людям 
на планеті – щоб їхні діти та 
онуки не чули свисту бомб, 
не знали, як болять рани.

Оцінити те, що зроби-
ли ветерани Другої світової, 
принципово важливо сьо-
годні, поки ще є живі з них 
серед нас. Адже учасникам 
битв від Курська до Берлі-
на вже за 80. Тому будемо 
берегти наших захисників.  
І вклонімося їм!

     віктор трОян,
доцент кафедри 

соціально-гуманітарних 
дисциплін

Із 21 до 29 квітня в актовій залі гуртожитку №1 УАБС 
НБУ оселились яскраві й колоритні полотна нашого охо-
ронця В.М. Аленінського. Виставка картин була приурочена 
до Дня довкілля та Дня землі, що відзначалися відповідно 
21 та 22 квітня. Саме в ці дні студенти насаджували квіти, 
проводили озеленення території. І як приємно було після 
напруженої праці на землі зайти до кімнати, де на стінах ви-
сять чудові полотна, виконані аквареллю та олівцем, кожне 
з яких – відкрите вікно у світ природи й краси, світ пахо-
щів ночі та яскравості сонячного дня. Пейзаж Володимира 
Михайловича – це зустріч з весною чи осінню, світанком 

чи полуднем, небом чи землею. Несподівано, щиро, своєрід-
но. Людині досить великого міста  так бракує спілкування 
з природою! У вихорі фарб народжуються схожі на чудові 
видіння знайомі куточки міста Суми. Картини ніби випро-
мінюють оптимізм та небайдужість до навколишнього світу, 
вони – живі, вони дихають природою! Але варто зазначити, 
що пейзажі  відтворюють не тільки гармонію природи, а й 
багатство внутрішнього світу митця. А те, що Володимир 
Михайлович – людина з відкритим серцем і надзвичайно 
товариська, студенти знають з власного досвіду, тому й ро-
боти його так радують зір і душу!

Дуднікова з доповіддю на 
тему «Модернізація Росії і 
Європа» в секції «Перспек-
тиви розвитку національної 
та регіональної економіки» 
(підсекція «Проблеми та 
перспективи розвитку націо-
нальної економіки»).

Приїхали росіяни до Сум 
на запрошення наших студен-
тів, які не так давно побували 
в Курську на семінарі з біз-
нес-планування. Провідний 
фахівець, яка опікується між-
народним співробітництвом, 
О.С. Білашенко організува-
ла харчування і проживання 
студентів у гуртожитку-готелі 
«Олімпійський», наші студен-
ти і, зокрема студент групи  
МЕ-61 Артур Матюхін, 
взяли шефство над гостями, 
скрізь їх супроводжували, 
влаштували захоплюючу ек-
скурсію містом. Росіяни за-
лишилися дуже задоволені 
своєю участю в конференції, 
вражені дисципліною і чіт-
кою організацією в академії 
навчального процесу, теплим 
прийомом. 

Так само з найтеплішими 
враженнями від’їжджали до-
дому представники польської 
делегації з Вищої банківської 
школи м. Хожув, які пере-
бували в академії в рамках 
партнерства і співробітництва. 
Чотири студенти з тринадця-
ти теж взяли активну участь у 
конференції. Вони працювали 
в секції «Сучасні тенденції 
гармонізації бухгалтерсько-
го обліку і аудиту» (підсек-
ція «Проблеми організації і 
методики аудиту»). А допо-
віді студентів Якуба Кол-
бера «Гаїті – застосування 
гуманітарної логістики» та 
Якуба Пшеплати «Розподіл 
банківських послуг» були 
нагороджені відповідно ди-
пломами: «За практичну 
спрямованість досліджень» 
та «За ексклюзивний погляд 
на проблему». 

Безумовно, і наші, й іно-
земні студенти отримали не-
оціненний досвід від перших 
кроків у науковій діяльності 
та незабутні враження від 
спілкування.

БанкіВські проБлеми 
очима студентіВ 

про Війну з надією на мир

гармонія на землі та картинах
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бути ЗдОрОвим – стиЛьнО!мистЕцтвО

дОЗвіЛЛя владислав ЛЕвЧЕнКО, гр. ЕК-92

Олександр і його однодумці, прихильники здо-
рового способу життя, уважно вивчали зарубіжний 
та вітчизняний досвід, проводили опитування на 
місцях, збирали рекомендації сумчан протягом  
2,5 років  і зрозуміли: більшість людей за ефек-
тивну боротьбу з курінням. Організація проводила 
різні акції, зверталася до місцевої влади, голів та 
депутатів різних фракцій із проханням підтрима-
ти проект рішення «Про заходи щодо зменшення 
шкідливого впливу від вживання тютюнових ви-
робів на здоров’я населення в м. Суми». Проект 
передбачав чітке визначення переліку громадсь-
ких місць у м. Суми, вільних від куріння, та за-
безпечував підстави для впровадження місцевого 
механізму контролю за виконанням цього рішення 
та Закону України «Про заходи щодо попереджен-
ня та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 
шкідливого впливу на здоров’я населення».

Добитися чогось у наших реаліях дуже не-
просто. Однак згаданій ініціативній групі це вда-
лося! 25 листопада минулого року ХХХVІІ сесія 
V скликання Сумської міської ради все-таки прий-
няла рішення «Про заходи щодо зменшення шкід-
ливого впливу від вживання тютюнових виробів 
на здоров’я населення в місті Суми». Міська рада 
затвердила перелік вільних від куріння місць на 
території м. Суми. Відповідно до цього рішення, 
забороняється курити в закритих приміщеннях, на 
зупинках громадського транспорту, на пішохідних 
переходах, поблизу під’їздів до будинків, у дитя-
чому парку «Казка», на території дитячих атрак-
ціонів, майданчиків, історичних пам’ятників архі-
тектури тощо. У зонах відпочинку (парках, скве-
рах, пляжах) дозволяється курити лише у спе-
ціально відведених місцях.

– Ми налаштовані реально добиватися виконан-
ня цього рішення, – запевняє Олександр. – Будемо 
вести просвітницьку роботу, писати скарги на по-
рушників, штрафувати курців під час рейдів. Хо-
чемо разом зробити наше місто чистішим, а сум-
чан  – здоровішими!

суми  
Без тютюну

ВистаВка 
В харизматичному леБедині

піжам-паті+

творів викладача серГія побожія

Під час навчання в 
школі, в рідному Ніко-
полі, я навіть не здо-
гадувалася, що на Сум-
щині є таке харизма-
тичне в культурному 
плані місто Лебедин.  
У середині квітня за-
вдяки академії отрима-
ла змогу з ним познайо-
митися. Група студентів 
академії здійснила по-
дорож до Лебединсько-
го художнього музею. 
Там ми взяли участь у 

вернісажі персональної 
виставки викладача ака-
демії – доцента кафедри 
соціально-гуманітарних 
дисциплін С.І. Побожія.  
В експозиції виставки 
побачили твори, вико-
нані в різній техніці: 
пастелі, акварелі, ма-
люнку.

Особисто мене вра-
зили акварельні аркуші 
із зображенням човнів. 
Вони навіяли мені вра-
ження дитинства, викли-

кали якісь дивні пара-
лелі, де злилися спога-
ди і реальність. Навпа-
ки, пастелі митця – це 
ніби проекція з реаль-
них образів. Але споч-
атку художник малював 
з натури олівцем, а вже 
потім, через деякий час, 
образи знайшли втілен-
ня в пастельних компо-
зиціях.

Твори Сергія Івано-
вича вражають своєю 
емоційністю, дихають 

Цей день виявився 
незвичайним. Творча ат-
мосфера охопила наш 
улюблений гуртожиток-
готель «Олімпійський», 
де стрімкими темпами 
йшла підготовка до «Пі-
жам-паті+Вечір гумо-
ру». І ось увечері в кафе 
«Спорт-Лайн» зібрали-
ся студенти академії. Го-
стей вечірки зустрічали 
усмішки охоронців Вані, 
Ельдара і Гліба – «трьох 
мушкетерів», котрі шпа-
гами и «остротой мыс-
ли» слідкували за суво-
рими вимогами дрес-коду 
– обов’язкової наявності 
домашньої (піжамної) 
атрибутики. 

Прекрасне креативне 
оформлення не може не 
привернути уваги. Я був 
вражений майстерністю 
Маргарити Молчанової, 
котра створила тиху, за-
тишну, домашню атмос-
феру в  залі. До шоу-про-
грами увійшли цікаві кон-
курси та веселі мініатю-
ри, що подарували море 

позитивних емоцій усім 
присутнім. Проводили 
захід талановиті хлопці 
з «Олімпійського»: ве-
дучий Андрій Таргоній, 
учасники квартету «Ка-
струля» Гліб Будаков, 
Віталій Чуйко, Вадим 
Чорний та Микита Кар-
тавенко, а також Ва-
дим Бойко, Dj Sandris, 
Dj Catapult, MC Gucci. 
Хлопці показали вищий 
клас і подарували чудо-
вий настрій! Далі поча-
лася дискотека, на якій 
ми прекрасно провели час. 
Найкращі враження отри-
мали і студенти з Польщі, 
котрі на той час перебува-
ли з візитом в академії. 

Дуже приємно було 
брати інтерв’ю у хлопців-
організаторів. Веселі жар-
ти та тепла дружня атмос-
фера – середовище, в яко-
му вони живуть. Хлопці 
щиро дякували завідую-
чій гуртожитком Світлані 
Пустоваловій та відділу з 
виховної та позанавчаль-
ної роботи за допомогу в 

організації заходу, техніку 
Віталію Ященку за музич-
не оформлення дискотеки, 
а також усім, хто прийшов 
та створив прекрасну ат-
мосферу. 

– Якось ми дізнали-
ся, що в академії є мож-
ливість виділити нам 
приміщення та апарату-
ру для проведення вечір-
ки, – розповів Микита. 
– Окрім цього, академія 
забезпечила нас усім не-
обхідним для створення 
декорацій та проведення 

конкурсів. Зібрали ко-
лектив, ночами писали 
програму і провели… В 
останню ніч малювали 
рожевих слоників, що 
стали атрибутом вечірки. 

– Наша мета – захопи-
ти всесвіт та не піти в ар-
мію, – пожартував Гліб.

Я щиро вдячний хлоп-
цям за проведену вечір-
ку. Приємно відчувати 
такий сильний потенціал 
студентів рідної академії, 
яка справді має таланти!

фантазією та натхнен-
ням. Поезія в його робо-
тах – це ніби віртуальна 
реальність, яку я бачу в 
таких композиціях, як 
«Нічні птахи», «Корни и 
стебли моего прошлого». 

Твір «Спогад про сед-
нівський сад» якимось 
магнетизмом притягує 
до себе і погляд, і душу. 
Це – переливи всіх барв 
і звуків, це – сон серед 
білого дня, це – мрії…

Після відкриття ви-
ставки ми познайомилися 
з іншими роботами Ле-
бединського художнього 
музею – творами живопи-
су, графіки, скульптури і 
декоративно-ужиткового 
мистецтва українських і 
російських художників 
з 18 ст. до нашого ча-
су. Увагу студентів при-
вернули ікона «Архан-
гел Михаїл» і картина 
харківського художника  
Є. Волошинова «Яблу-
ка в соломі». Студенти 
з великим інтересом оз-
найомилися з творчістю 
великих майстрів живо-
пису і скульптури, які 
збагатили своїми висо-
кими талантами духов-
ну культуру Сумщини 
та України.

данієла КуКуЧКа, 
студентка групи бс-93

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 5767 
від 18  січня 2002 року видане 
Державним комітетом інформаційної 
політики, телебачення та радіомовлення 
України
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31 травня – Всесвітній день боротьби з тютюно-
курінням. Напевне, кожен знає про те, наскільки 
шкідливий тютюновий дим як для курців, так і для 
тих, хто знаходиться з ними поруч. Чому «пасивні 
курці» повинні страждати від того, що хтось не 
може чи не хоче розпрощатися зі згубною звич-
кою? У тому, що населення, і особливо молодь, має 
стільки проблем із здоров’ям, значна «заслуга» 
саме цигарок. Навіть страшно уявити, що чекає на 
людство, якщо пустити цей процес на самоплив. 
На щастя, є серед нас небайдужі люди, які готові 
боротися за здоров’я своїх співвітчизників. Один 
із них – голова Сумської обласної громадської 
організації «Сумська ініціатива», координатор ко-
аліції «За вільну від тютюнового диму Сумщину» 
Олександр Калмиков

відЗнаКи

студеНти 
розширили 

обрії

У Дніпропетровському національному гірничому університеті відбувся V Міжнарод-
ний форум студентів і молодих учених «Розширюючи обрії». Студенти УАБС НБУ гідно 
представили свій виш. У рамках секції «Сучасна економіка» Артем Панасюк (БС-62) та 
Ганна Ласукова (БС-63) отримали грамоту за кращу презентацію доповіді іноземною 
мовою. До виступу їх підготувала науковий керівник – доцент кафедри іноземних мов 
А.О. Ходцева.
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