
Ці життєрадісні студенти академії встигають усе: успішно навчатися, серйозно займатися наукою, подо-
рожувати і відпочивати. Весною вони взяли участь у ІІ практичному семінарі Банківського інституту Вищої 
школи м. Прага на тему «Особливості фінансування кредитних і фінансових установ Чеської Республіки», 
за що й отримали сертифікати. Чеські професори відзначили високу професійну підготовку сумських сту-
дентів. А у вільний час молодь із задоволенням знайомилася із визначними місцями Чехії.

(Детальнішу розповідь про поїздку читайте на 2-й сторінці)
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Дорогі першокурсники, шановні викладачі, співробітники, студенти!
Щиро вітаю Вас із Днем знань, з початком нового навчального року!
Впевнений, що цей рік, як і попередні, буде врожайним для нас на нові успіхи у навчанні, пере-

моги в наукових олімпіадах і конференціях, нові спортивні та культурні здобутки. Безумовно, 
і надалі зростатиме професійна майстерність наших викладачів, збільшиться кількість 
кандидатів і докторів наук.

Уперше вересень покличе на заняття до чудової новобудови – Севастопольського інституту 
банківської справи УАБС НБУ, де студенти будуть опановувати економічні спеціальності. Вірю, 
що цей навчальний заклад незабаром стане таким же міцним і престижним, як і сама академія.

Цього року ми набрали гідне поповнення першокурсників. Сподіваюсь, що Ви швидко адап-
туєтеся і відчуєте себе часткою дружної студентської родини, будете примножувати її успіхи 
своїми міцними знаннями та численними талантами. Не сумніваюсь, що Ви пишатиметеся 
тим, що навчаєтеся в академії, в таких прекрасних умовах здобуваєте якісну освіту. А ми і 
надалі будемо дбати про те, щоб підвищувати професійний рівень професорсько-викладацького 
складу, удосконалювати навчальний процес, зміцнювати матеріально-технічну базу академії.

Від душі бажаю всім міцного здоров’я, невичерпної енергії, здобутків у праці та навчанні, 
цікавого дозвілля, надійних друзів, вірного кохання!

Успішного навчального року!

З повагою, 
ректор, професор                                                                                              А.О. Єпіфанов
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свято Наша газета

зНай Наших!

З Днем Знань!

успішного навчального року!

приєДнуйтеся До нас! 

пишаємося  
переможцями

Редакція газети «АкадеМіх» пишається своїми 
постійними дописувачами і сподівається на подаль-
ше співробітництво у новому навчальному році. Так 
само будемо раді бачити серед юних журналістів 
нових помічників – як першокурсників, так і стар-
шокурсників.

А загалом, запрошуємо всіх, хто хоче спробува-
ти свої сили в журналістиці.

Впевнені, що є про що розповісти на шпальтах га-
зети і нашим шановним викладачам і співробітникам.

Приєднуйтеся до нас! Давайте робити газету 
разом!

Наші координати:
вул. Якіра, 10-а (одноповерхова будівля за 

гуртожитком № 3), кім. 18.
Тел. 619-947.
Внутрішній телефон: 56-84.
Моб.+38-066-691-01-46.
E-mail: danilenko@academy.sumy.ua

Дипломами ІІІ ступеня Міністерства освіти і на-
уки України нагороджені переможці Всеукраїнсь-
кої студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і 
аудит» Вікторія Загребельна та Наталія Кузюра, 
що серед студентів 4-5 курсів з усієї України посі-
ли перше командне місце.

Почесним дипломом за ІІІ місце за виконання 
конкурсного завдання з фінансового обліку відзна-
чена Ірина Коверга.

Студент ІV курсу В. Козирєв нагороджений 
дипломом І ступеня у ІІ турі Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних наук зі спеціальності 
«Банківська справа», який відбувся у Харківсь-
кому інституті банківської справи Університету 
банківської справи НБУ.

Студент V курсу А. Ойстрик отримав диплом 
ІІ ступеня на ХІІ Міжнародній науково-практич-
ній конференції аспірантів і студентів «Проблеми 
розвитку фінансової системи України в умовах гло-
балізації» (секція «Банківська справа»), що від-
булася в Таврійському національному університеті 
ім. В.І. Вернадського.

Студентка ІІ курсу А. Пономаренко нагород-
жена дипломом за глибоке знання орфографії у ІІ 
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дис-
ципліни «Українська мова з професійним спряму-
ванням», що відбувся у Чернівецькому національ-
ному університеті ім. Юрія Федьковича.

вітаємо студентів
Шановні студенти!
Вітаємо вас з початком нового навчального року і 

бажаємо стати такими фахівцями, аби з вашою допо-
могою як економіка країни, так і банківський сектор 
успішно розвивалися і навіть із складних періодів 
виходили ще якіснішими та сильнішими. 

Ви зараз навчатиметесь, щоб у майбутньому працю-
вати на досить складному, але цікавому ринку. Це оз-
начає, що до вас як до майбутніх співробітників банків 
будуть досить високі вимоги. І хоча у вас, на відміну 
від попередників, більше не буде стереотипу «модно бу-
ти банкіром», адже він залишиться в минулому, проте 
саме це дасть вам можливість розвиватися і стати хо-
рошими та професійними банкірами. Втім, для досяг-
нення успіху ви маєте бути кращими, ніж у свій час 
були ми – маєте бути більш освіченими, активними та 
ініціативними, аналітичними та бачити далеко наперед, 
використовуючи досвід закордонних колег, пам’ятаючи 
і виправляючи власні помилки та насамперед думаючи 
про потреби клієнтів та економіки країни.

Секретом успіху в банківській сфері є розуміння 
потреб клієнтів, вміння оцінювати послуги та про-
дукти банку з їх позиції. Безперечно, тут перевагу 
мають ті фахівці, які особисто є клієнтами банку. 
Тому рекомендую, допоки ви ще можете подивитися 
на банківську систему ззовні, а не  зсередини, поча-
ти тестувати продукти банків. Саме це разом з які-
сною освітою може стати першим кроком до успішної 
кар’єри в банківській сфері.

Успіхів вам! А ми зі свого боку уважно відсте-
жуємо досягнення молодого покоління банкірів. Ми 
віримо, що кращі із сьогоднішніх студентів – це лю-
ди, які в майбутньому будуть визначати розвиток як 
банківського сектора та України в цілому, так, споді-
ваємося, і Ерсте Банку.

з найщирішими побажаннями,
Павел ЦетковсЬкий,

член Правління ат «ерсте Банк»



Студенти академії Марія Сав-
ченко, Віктор Мунтян, Віталій 
Захожий і Наталія Кузьович стали 
лауреатами ІІ премії Всеукраїнсь-
кого конкурсу «Українці у світі». 
У цих престижних інтелектуаль-
них і творчих змаганнях взяли 
участь понад 200 робіт студентів, 
аспірантів, учених, співробітни-
ків Ради Європи та інших осіб, 

які серйозно цікавляться історією 
та краєзнавством. Наші студенти 
представили спільну працю, ство-
рену за матеріалами гуманітарно-
го проекту академії «Будетлянин 
Давид Бурлюк» про знаменитого 
земляка, батька російського футу-
ризму. Юні представники академії 
вибороли другу грошову премію у 
номінації «Видатні українці».

Слід зазначити, що члени журі 
– авторитетні в Україні люди, серед 
яких: Сергій Квіт – професор, пре-
зидент Національного університе-
ту «Києво-Могилянська академія»; 
Роланд Франко – внук знаменито-
го українського письменника Івана 
Франка; Віктор Андрущенко – про-
фесор, ректор Національного педа-
гогічного університету ім. М. Дра-
гоманова; Станіслав Кульчицький 
– професор, заступник директо-
ра Інституту історії України НАН 
України; Ольга Богомолець – голов-
ний лікар Клініки лазерної медици-
ни Інституту дерматокосметології, 
автор і виконавець сучасних і ста-
ровинних українських пісень та ін. 
Ці поважні особи, а також професор 
мистецтвознавства, бурлюкознавець 
Дмитро Горбачов високо оцінили 
дослідження студентів УАБС НБУ.

Вручення премій відбувалося в 
Києві, в Українському домі, на тлі 
галереї портретів видатних людей 
світу, які мають українське коріння. 
Таким чином і наша молодь залучи-
лася до благородної справи – вив-
чення вітчизняної історії та вшану-
вання знаменитих земляків, якими 
захоплюється увесь світ.

Наталія ДаНилеНко

знай наших!

Партнерство

Події

Уперше новозбудований Севастопольський ін-
ститут банківської справи УАБС НБУ гостинно 
відчиняє двері для своїх студентів, які будуть на-
вчатися за чотирма напрямами: «Фінанси і кре-
дит», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика» 
та «Міжнародна економіка». Вступна кампанія 
тут пройшла успішно, і тепер молодь здобуватиме 
вищу освіту за рахунок коштів НБУ та на комер-
ційній основі. Водночас відбувся набір студентів 
на ІІ курс на базі диплома молодшого спеціаліста. 
Окрім цього, на ІІ курсі навчатимуться студенти-
кримчани, які закінчили І курс в академії. Споді-
ваємось, що найкращі традиції УАБС НБУ вони 
будуть продовжувати і розвивати і в Севастополі.

Немає сумніву, що молодь, яка обрала СІБС 
УАБС НБУ з-поміж багатьох севастопольських 
вишів, не пошкодує, адже інститут вирізнятиметься 
не лише високим професійним рівнем викладачів, 
а й міцною матеріально-технічною базою. Уже сьо-
годні до послуг студентів – прекрасний навчальний 
корпус із аудиторіями, оснащеними найсучасніши-
ми технологіями, комфортабельний гуртожиток, 
культурно-оздоровча паркова зона з українським, 
російським та східним садами, альтанками, фон-
танами та водоймами. До кінця 2010 року будуть 
здані в експлуатацію ще один студентський гур-
тожиток, спортивно-побутовий корпус з їдальнею, 
спортзалами та басейном, каплиця святої Олени. 
І надалі будівництво необхідних для навчального 
закладу об’єктів продовжуватиметься.

Газетою «Все про бухгалтерський облік» спіль-
но з «Яскравим радіо» з 01.03.2010 до 25.04.2010  
було проведено конкурс «Улюблений викладач» се-
ред студентів України. Два викладачі кафедри ме-
неджменту – В.П. Гордієнко та Д.Л. Циганюк  –
отримали від оргкомітету конкурсу грамоти «Улю-
блений викладач», що свідчить про високий рівень 
визнання студентами їхньої висококваліфікованої 
освітньої роботи.

(Продовження, початок на 1-й стор.)

Наприкінці навчального семе-
стру студенти ДВНЗ «Українська 
академія банківської справи НБУ» 
спеціальностей «Фінанси», «Бан-
ківська справа», «Міжнародна 
економіка» брали участь у ІІ пра-
ктичному семінарі Банківського 
інституту Вищої школи Праги за 
темою «Особливості функціону-
вання кредитних та фінансових 
установ Чеської Республіки» та 
проходили виробничу практику у 
фінансових і кредитних інститу-
ціях цієї країни. Професорсько-
викладацьким складом Банківсь-
кого інституту Вищої школи були 
представлені лекції та презентації 
на теми: «Банківська система Чесь-
кої Республіки: особливості нагля-
ду та регулювання Національним 
банком Чеської Республіки. Впро-
вадження положень Базеля ІІ у 
нагляді за діяльністю комерцій-
них банків»; «Вплив глобальної 
фінансово-економічної кризи на 
діяльність кредитних і фінансо-
вих установ. Роль підприємниць-

ких стратегій у післякризовий пе-
ріод»; «Переваги функціонування 
Чеської Республіки у складі Єв-
ропейського Союзу. Перспективи 
розвитку чесько-українських між-
народних зв’язків»; «Бюджетна си-
стема Чеської Республіки. Особли-
вості планування і використання 
доходів і витрат між бюджетами 
різних рівнів Чеської Республіки».

Студенти академії практично 
ознайомилися з діяльністю Націо-
нального банку, Банківської асоціа-
ції та Міністерства фінансів Чесь-
кої Республіки. Під час виробничої 
практики дізналися про особливості 
організаційної структури зазначе-
них установ, обговорили проблемні 
питання діяльності фінансових та 
кредитних інституцій Чеської Ре-
спубліки. За участь у практичному 
семінарі «Особливості функціону-
вання кредитних і фінансових уста-
нов Чеської Республіки» студенти 
отримали сертифікати.

Професорсько-викладацький 
склад Банківського інституту Ви-

На Сумщині відбулося виїзне 
засідання семінару-наради Націо-
нального олімпійського комітету 
України. Представники НОК, дер-
жавних і спортивних організацій 
країни, обласної і міської влади по-
бували на найкращих спортивних 
об’єктах області. Звичайно, не мо-
гли вони обійти увагою і потужну 
спортивну базу Української академії 
банківської справи НБУ. Високі го-
сті ознайомилися з готелем «Олім-
пійський», басейном, тенісним кор-
том, спортивними та тренажерними 
залами, спортивними майданчиками 
академії. Особливо велике вражен-
ня на них справив легкоатлетичний 
манеж. Учасники семінару змогли 
переконатися в тому, наскільки він 
сучасний і багатофункціональний. 

AlmA-mAter

визНаННя

віДзНаки

у севастопольському 
інституті 

розпочинаються 
заняття

улюблені виклаДачі 
з кафеДри 

менеДжменту 

наші ініціативи – 
найкращі!

Управлінням дер-
жавної служби Голов-
ного управління дер-
жавної служби України 
в Сумській області та 
Сумським центром пе-
репідготовки та підви-
щення кваліфікаці ї 
працівників органів 
державної влади, ор-
ганів місцевого самов-
рядування, державних 
підприємств, установ і 
організацій було прове-
дено конкурс творчих 

робіт серед студентів вищих навчальних закладів 
м. Суми «Мої ініціативи на державній службі», 
присвячений Дню державної служби України.

На урочистому зібранні 24 червня 2010 року 
начальник Управління державної служби Украї-
ни в Сумській області О.М. Демченко та директор 
Сумського центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій С.М. Варуха 
привітали учасників конкурсу та нагородили пе-
реможців почесними дипломами.

Робота нашого студента Володимира Гребени-
ка «Адміністративна реформа та місцеве самовря-
дування: оптимізація управління в Україні» бу-
ла визнана найкращою. Володимир нагороджений 
дипломом І ступеня.

Вітаємо з перемогою!

Саме під час цього заходу в кожній 
відділеній сіткою секції відбувалися 
тренування: студенти грали у фут-
бол і баскетбол, займалися гімнасти-
кою, боксом, спортивними танцями, 
бігом, стрибками…

А потім у манежі розпочалися 
урочистості, які відкрив Президент 
НОК Сергій Бубка:

 – Мені дуже радісно перебувати 
в такому чудовому манежі. Хочеться 
висловити щиру вдячність Анатолію 
Олександровичу Єпіфанову за цей 
справжній пам’ятник спорту і поба-
жати йому міцного здоров’я і насна-
ги на спорудження нових подібних 
спортивних споруд. Нам потрібні 
спортсмени, здорова нація, здоро-
ва молодь.

Затим Сергій Назарович виконав 
приємну місію: вручив ректору ака-
демії, професору А.О. Єпіфанову, 

прапор Національного олімпійсь-
кого комітету і Подяку «За внесок 
у розвиток олімпійського руху». 
Таку ж Подяку він вручив і завіду-
вачу кафедри фізичного вихован-
ня Л.П. Пилипею. А студент УАБС 
НБУ Євген Гуцол отримав із рук 
чемпіона Олімпійських ігор, неодно-
разового чемпіона світу та Європи у 
стрибках із жердиною посвідчення 
про присвоєння йому звання майс-
тра спорту України.

Далі свято продовжили концер-
тні номери та спортивно-показові ви-
ступи студентів академії, художніх 
колективів і спортивних шкіл Сум. 
А завершився урочистий захід бла-
годійним футбольним матчем вете-
ранів Сумщини та представників 
НОК України. Гра дружби закін-
чилася з рахунком 7:7.

Наталія ДаНилеНко

щої школи та представники фінан-
сово-кредитних інституцій м. Пра-
га відзначили високу професійну 
підготовку наших студентів. 

Я не лише супроводжувала 
студентів на практичний семінар 
та виробничу практику, а також 
проходила стажування в БІВШ. 
Так, під час відрядження відбу-
лася зустріч із керівництвом Бан-
ківського інституту Вищої школи 
м. Прага, на якій обговорювались 
такі важливі питання: щодо спіль-
них публікацій наукових статей 
аспірантів і викладачів, навчаль-
но-методичної літератури, спіль-
ної розробки навчальних програм 
з отримання паралельного дипло-
ма за спеціальністю «Фінанси» 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр»; удосконалення прове-
дення навчальної практики студен-
тів, закріплення студентів академії 
за базами практики тощо. 

Звичайно, студенти встигли 
побувати на екскурсіях, ознайо-
митися із визначними місцями 
Чехії. Словом, повернулися додо-
му із яскравими враженнями від 
поїздки.

людмила ряБУшка,
доцент кафедри фінансів

лауреати конкурсу 
«українці у світі»

чеські враження

нок в акаДемії
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зДоБУтки

ПартНерство

нові перемоги 
студентів-фінансистів

три тижні в польщі

У рамках засідань на-
укового гуртка кафедри 
фінансів здійснюються 
обговорення дискусій-
них питань проблемного 
характеру, презентації 
доповідей за результа-
тами науково-практич-
ної роботи дослідниць-
кого характеру тощо. 
Викладачі кафедри фі-
нансів здійснюють під-
готовку студентів до ви-
ступів на науково-пра-
ктичних конференціях, 
щорічної участі у всеу-
країнських студентських 
олімпіадах і конкурсах 
студентських наукових 
робіт із природничих, 
технічних і гуманітар-

них наук зі спеціально-
сті «Фінанси, грошовий 
обіг і кредит», зацікав-
люють до написання на-
укових статей, проводять 
тренінгові заняття та за-
безпечують науково-ме-
тодичними розробками, 
надаючи перевагу суча-
сним комп’ютерним про-
грамам, та розглядають 
пропозиції щодо їх удо-
сконалення.

Наукова робота ве-
деться зі студентами  
2-5-х курсів. Цього року 
на XIII науково-практич-
ній конференції студентів 
«Проблеми та перспекти-
ви розвитку банківської 
системи України: погляд 

у майбутнє» у секції ка-
федри фінансів перемогу 
здобули студенти 3 курсу 
Бухтіарова Аліна, група 
Ф-72 (науковий керівник 
– к.е.н., доц. О.В. Люта) 
та Самусевич Ярина, гру-
па Ф-73 (науковий керів-
ник – к.е.н., ст. викл.  
І.М. Боярко).

За результатами участі 
студентів у ІI етапі Все-
української студентсь-
кої олімпіади з навчаль-
ної дисципліни «Страху-
вання» у квітні 2010 р. у  
м. Києві (Київський на-
ціональний торговельно-
економічний університет) 
студент 4 курсу Охрімен-
ко Іван, група Ф-63, здо-

Для проходження пра-
ктики нам було запропоно-
вано чотири місця, зокре-
ма торговельна палата Ка-
товіце, адміністрація міста 
Катовіце, регіональний 
центр розвитку підприєм-
ництва Верхньої Сілезії 

та податкова адміністра-
ція Катовіце. Так, ми оз-
найомилися з основними 
засадами діяльності про-
мислової палати в Поль-
щі, проаналізували шля-
хи інтеграції підприємств 
різних країн, взяли участь 

у підготовці конференцій 
«Східне партнерство як 
європейська платформа 
економічної інтеграції» і 
«Територіальне та еконо-
мічне самоврядування в 
партнерстві для розвитку 
регіонів». Також ми мали 

Із 17 травня до 6 червня 2010 року ми – 10 студенток  4 курсу спеціальності „Облік 
і аудит” – проходили виробничу практику в Польщі, в місті Катовіце, в межах 
угоди про співпрацю між ДВНЗ „УАБС НБУ” та Вищою банківською школою 
міста Хожув. Супроводжувала нас к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку 
і аудиту,  координатор співпраці між двома навчальними закладами Тетяна 
Олександрівна Пасько, яка й організувала наш візит до Польщі 

був перемогу, посівши II 
місце (науковий керівник – 
к.е.н., доц. В.Л. Пластун).

За результатами трьох 
турів Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади зі спе-
ціальності «Фінанси» у 
квітні 2010 р. у м. Києві 
(Київський національний 
університет ім. Т. Шевчен-
ка) студентка 4 курсу Ісає-
ва Олена, група Ф-61, от-
римала грамоту за високі 
показники при виконанні 
завдань творчого характеру.

Студенти 4-5 курсу 
вже мають наукові пу-
блікації у фахових ви-
даннях, беруть актив-
ну участь і перемагають 
на міжнародних та всеу-
країнських науково-пра-
ктичних конференціях, 
що проводяться провідни-
ми економічними вишами 
України. 

Так, студентка 5 курсу 
Губар Аліна, група МФ-
51, ще навчаючись на 3 
курсі, зайняла II місце 
на XI науково-практич-
ній конференції студентів 
ДВНЗ «УАБС НБУ» у 
секції кафедри фінансів, у 
подальшому брала участь 
у різних міжнародних та 
всеукраїнських науково-
практичних конферен-
ціях, має 5 публікацій у 
збірниках матеріалів кон-
ференцій, 2 статті у нау-
кових фахових виданнях 
«Актуальні проблеми еко-
номіки», «Економіка. Фі-

можливість поглибити свої 
знання на курсах підви-
щення кваліфікації. 

Практика у податковій 
адміністрації дозволила на 
власному досвіді просте-
жити процедуру проведен-
ня контролю платників по-
датків, а також дослідити  
налагоджену систему опо-
даткування, що дає змогу 
країні плідно розвиватися. 
Отриманий досвід побу-
дови системи податкового 
контролю може бути ви-
користаний у вітчизняній 
практиці.

Так само неоціненний 
професійний досвід ми 
отримали на практиці в 
адміністрації воєводства 
та у Верхньосілезійській 
агенції регіонального роз-
витку. Наприкінці пра-
ктики ми взяли участь у 
конференції «Східне пар-
тнерство як європейська 
платформа економічної ін-
теграції», яку організува-
ла торгова палата. Це бу-
ло дуже цікаво, оскільки 
обговорювалися питання 
співпраці Польщі із сусід-
німи східними країнами. 
Стратегічно важливим 
партнером у даній спів-
праці є Україна.

Ще в аеропорту Ка-
товіце нас зустріли на-

нанси. Право». А у листо-
паді 2009 року перемож-
ним виявився її виступ на 
Всеукраїнській науково-
практичній конференції 
молодих учених, аспіран-
тів і студентів «Резерви 
економічного зростання 
та інноваційного розвит-
ку підприємств України», 
що проходила в Кіровог-
радському національному 
технічному університеті. 
Наша студентка здобула 
I місце у секції «Підви-
щення конкурентоспро-
можності та інвестиційної 
привабливості підпри-
ємств», а також отримала 
грамоти за цікаві думки 
та оригінальні ідеї, ціка-
ву презентацію наукової 
доповіді (науковий керів-
ник – к.е.н., доц. Л.Л. Гри-
ценко).

У листопаді 2009 року 
студентка 5 кусу Наумен-
ко Ірина, група МФ-51, 
на Міжнародній науко-
во-практичній конферен-
ції студентів, аспіран-
тів та молодих учених 
«Інвестиційні та іннова-
ційні складові розвит-
ку внутрішньо го ринку 
України в умовах гло-
балізації», що проходи-
ла в Київському націо-
нальному університеті 
ім. Т. Шевченка, посіла 
III місце у секції «Інве-
стиційна складова роз-
витку внутрішнього рин-
ку України в умовах 

ші приятелі – польсь-
кі студенти, які в квітні 
відвідали Українську ака-
демію банківської справи. 
Зустріч була довгоочікува-
ною і приємною, оскільки 
за час їхнього перебуван-
ня в Україні ми стали як 
одна родина. Особливо ми 
вдячні за теплий прийом 
представникові Вищої бан-
ківської школи в Хожуві 
з міжнародної співпраці  
пані Магді Гурецькій. 

Вища банківська шко-
ла міста Хожув органі-
зувала для своїх студентів 
і для нас своє свято «Бан-
комалію», що відбувалася 
на території торговельно 
– розважального центру 
«Сілезія». Там усе було 
організовано спеціально 
для студентів – безкош-
товні напої, боулінг, бі-
льярд, піца, ігрові та роз-
важальні автомати, кара-
оке. Словом, дуже весело 
і приємно. 

У вільний час разом 
із пані Магдою Гурець-
кою, а також із польсь-
кими студентами їздили 
на екскурсії в різні міста 
Польщі: Тихи, Ченсто-
хову, Пшчину. У Тихах, 
приміром, було цікаво 
оглянути пивоварню і сам 
процес виготовлення поль-
ського пива „Тиске”, в 
Ченстохові – подивитися 
на великий собор і площу 
перед ним, а у Пшчині – 

помилуватися старовин-
ним замком. Назавжди 
нам також запам’ятається 
відвідання трагічного міс-
ця – Освенцима…

Але якщо українці 
опинилися  в Європі, то 
вони не розгубляться – 
можна день провести у 
Польщі, день – у Чехії, 
день – в Італії... Опи-
нитися в друкарні мину-
лих століть, скуштувати 
справжньої італійської 
піци...

Упродовж останньо-
го тижня ми відвідали 
чарівний Краків, що вра-
зив нас розмаїттям свого 
колориту: Вавель – замок 
XIV століття, печера дра-
кона, захоплюючий крає-
вид на Віслу, заманливі 
запахи ресторанів, ко-
стел Маріацький і, наре-
шті, – незабутня головна 
площа Кракова… А ще 
ми відвідали знамени-
тий гірськолижний ку-
рорт Закопани. Мов один 
день пролетіли три тиж-
ні нашого перебування в 
Польщі. Цей час назав-
жди залишиться в нашій 
пам’яті, а люди, з якими 
ми познайомилися, – в 
наших серцях!

кіра халчеНко, 
Юлія серік, 

студентки 4 курсу 
спеціальності  

«облік і аудит»

глобалізації» (науковий 
керівник – д.е.н., проф. 
І.О. Школьник).

А вже в березні 2010 
року на VІІІ Міжнарод-
ній науково-практичній 
конференції «Шевчен-
ківська весна-2010», що 
проводилася у цьому ж 
виші, здобула блискучу 
перемогу студентка ака-
демії 4 курсу Піддубна 
Любов, група Ф-61, зай-
нявши I місце у секції 
«Суперечності та пер-
спективи розвитку фінан-
сової системи України в 
умовах світової еконо-
мічної кризи» (науковий 
керівник – к.е.н., доц. 
Ю.С. Конопліна).

У травні 2010 року 
студенти 5 курсу взяли 
участь у роботі VII Між-
народної науково-теоре-
тичної конференції моло-
дих учених і студентів 
«Актуальні проблеми еко-
номічного та соціального 
розвитку виробничої сфе-
ри», що проводилася на 
базі ДВНЗ «Донецький 
національний технічний 
університет». І знову пере-
мога! Лиштван Віталій, 
група МФ-51, посів I місце 
у секції «Макро- та мікро-
економічні аспекти розвит-
ку виробничої сфери» (на-
уковий керівник – к.е.н., 
доц. Л.Л. Гриценко). Гу-
бар Аліна, група МФ-51, 
отримала диплом за змі-
стовну дослідну роботу та 
ґрунтовну доповідь.

Отже, є приємна наго-
да привітати студентів-пе-
реможців олімпіад і науко-
во-практичних конферен-
цій, їхніх наукових керів-
ників і побажати академії 
нових перемог і досягнень!
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Фотовиставки

осоБистістЬ

МистеЦтво

20 липня 2010 року в рамках українського авторського проекту «Обличчя 
планети Земля» за ініціативи керівника Сумського міського фотоклубу «Імпульс» 
Наталії Ковальової, при підтримці Сумської обласної державної адміністрації 
в Науковій бібліотеці УАБС НБУ відбулася презентація фотовиставки відомого 
італійського майстра Вірджіліо Бардоссі «Затоплена Венеція»

Це перша фотовиставка, організована в приміщенні бібліотеки академії. Її 
автор - Вірджіліо Бардоссі - учасник численних міжнародних виставок, воло-
дар багатьох нагород, має найвище фотографічне звання Міжнародної федера-
ції фотомистецтва. В експозиції виставки представлено 50 фотографій.

Автор проекту, Олександр Харват – заслужений художник Міжнародної фе-
дерації фотомистецтва, Посол миру, член НСФХУ.

Від О. Харвата бібліотека академії отримала в дарунок книги «Фотоверні-
саж на Покрову» та «Я люблю своє місто» з власними фотороботами.

Гості ділилися враженнями, спілкувалися, а для бажаючих наприкінці за-
ходу директор бібліотеки Н.О. Петрина провела ознайомчу екскурсію залами 
новобудови. 

«затоплена венеція»

танець – це життя!

олег тістол у галереї
Це – видатний жи-

вописець, графік. скуль-
птор, лідер українського 
концептуалізму, один із 
авторів ідеї «нового стере-
отипу». Визнаний і добре 
відомий класик сучасно-
го українського мистецт-
ва. Учасник Венеційсь-
кого бієнале і бієнале в 
Сан-Паоло, мав виставки 
в найпрестижніших му-
зеях світу. Уже на почат-
ку 90-х роботи Тістола 
представляв легендарний 
Стейделік-музей (Амстер-
дам) в одному проекті з 
такими зірками сучасно-
го західного мистецтва, 
як Джильберт і Джорж, 
Ілля Кабаков, Франчес-
ке Клементе та ін. Кар-
тини художника придбані 
кількома світовими музе-
ями, є в престижних при-
ватних колекціях. Роботи 
Олега Тістола продають-
ся на аукціонах Sotheby’s, 
Phillips de Pury. За ціна-
ми аукціонного продажу 
митець входить у топ 10 
сучасних українських ху-
дожників.

У галереї особисто  
О. Тістолом був представ-
лений проект «Українські 
гроші», який, без перебіль-
шення, став етапним у су-
часному українському ми-
стецтві. Започатковувався 
цей проект ще в радянські 
часи, коли гроші вважались 
явищем тимчасовим і мали 
зникнути в комуністичному 
суспільстві. Згодом проект 
перейшов у нову, капіталі-
стичну епоху, коли гроші 
стали вирішальним жит-
тєвим чинником. На кар-
тинах Олега Тістола гроші 
представлені як категорія 
культурно-символічна, що 
не лише фіксує історію на-
ціональної державності, а 
й відображає головну про-
блему сучасної української 
реальності – вибір цінно-
стей, які втілюють у собі 
позитивні риси української 
ментальності.

У циклі картин «На-
ціональна географія» ви-
світлюються проблеми 
«свого» й «чужого». На-
ціональна екзотика роз-
глядається як актуальна 
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няття для душі: треба бу-
ти енергійною та відпо-
відальною людиною. Не 
важко здогадатися, що 
для Діминої душі на пер-
шому місці – народна хо-
реографія. Чому? Як ска-
зав він сам: «Танець – це 
життя. Лише в танці мож-
на за 5 хвилин пережити 
неймовірний фонтан емо-
цій, забути про всі свої 
проблеми, відволіктися 
від сірих буднів. Коли я 
на сцені, я не танцюю, а 
живу танцем. Гадаю ті, 
хто хоч якоюсь мірою 
пов’язаний із творчістю, 
зі мною погодяться. Пе-
ред виходом на сцену ме-
не переповнює хвилюван-
ня, та що там хвилювання 
– страх! Але коли тобі по-
чинають аплодувати со-
тні людей, відчуваєш се-
бе піднесеним, бажаним, 
радісним…» Отак-от! 

Та насправді за кож-
ним виступом стоять важ-
кі тренування і неймовір-
на любов до танцю, така 
собі особиста історія! Для 
Дмитра його танцюваль-

на біографія почалася з 4 
років, коли він, як і його 
батьки та старший брат, 
став членом дружного ко-
лективу – народного ан-
самблю народного танцю 
«Джерельце» (м. Шос-
тка) під керівництвом 
заслуженого працівника 
культури України Люд-
мили Маковець. Разом зі 
своїм рідним колективом 
Діма став лауреатом ве-
личезної кількості націо-
нальних та міжнародних 
конкурсів, неодноразово 
був за кордоном, отримав 
неоціненний досвід пере-
мог і поразок.

Сьогодні Дмитро не 
лише займається хореог-
рафією в академії, а й є 
учасником народного ан-
самблю народного танцю 
«Молодість» Сумського 
вищого училища культури 
та мистецтв ім. Д.С. Бор-
тнянського (керівник – 
заслужений працівник 
культури України Воло-
димир Євтушенко). Серед 
останніх творчих досяг-
нень Дмитра – перемога 

у Відкритому чемпіонаті 
України сучасної хорео-
графії, якою він завдячує 
керівникові хореографіч-
ної студії академії Люд-
милі Крамінській, а також 
– перемога в ІІ Регіональ-
ному турі ІІІ Всеукраїнсь-
кого фестивалю-конкур-
су народної хореографії  
ім. Павла Вірського у 
складі ансамблю «Мо-
лодість».

Щодо творчих планів, 
то їх Діма не намагаєть-
ся дуже ретельно вибу-
довувати, адже як можна 
передбачити мистецтво? 
Та одна деталь, на його 
думку, має бути присут-
ня завжди – це прагнен-
ня досягнути тієї мети, 
яку ставиш перед собою, 
заради якої наполегливо 
працюєш! Згодні?

Ось такий він, Дмит-
ро Аніщенко, якого ви, 
можливо, так часто ба-
чите в академії чи гурто-
житку і, звичайно ж, на 
сцені: такий, як усі, ін-
дивідуальний!

– Я – звичайна людина, такий, як усі! Просто трохи наділений талантом – ка-
же про себе студент групи ОА-72 Дмитро Аніщенко. Та ті, хто бачили його 
на сцені, знають, скільки важить те «трохи»! Без сумніву, дуже немало!   
Яким же насправді є Дмитро? 

На базі галереї мистецтв «Академічна», що вже давно стала одним із центрів 
культурного життя Сумщини, відбулася виставка прекрасних картин геніального 
художника Олега Тістола

стратегія «продажу ло-
кальних брендів на гло-
бальному ринку» і водно-
час повернення до свого 
історичного єства.

Між тим, до авторсь-
кого розуміння стереоти-
пу приєднуються нові ри-
си, що йдуть тепер від ін-
шого медійного – фото- і 
телевізійного зображення, 
з якими пов’язані сьогод-
ні головні параметри візу-
альності.

Взагалі, картини тала-
новитого художника на-
справді вразили всіх при-
сутніх виразністю форм 
та витонченістю, що не 
може нікого залишити 
байдужим. Ніколи ще я 
не зустрічав настільки 
глибокого смислового на-
вантаження на полотнах 
вітчизняних художників, 
прекрасного поєднання 
буденного з елегантним, 
простого зі складним. 
Справді, картини Оле-
га Тістола – це унікаль-
не явище, яке, побачивши 
один раз, запам’ятовуєш 
на все життя.

Цей хлопець живе ак-
тивно та полюбляє по-
дорожувати, має багато 
друзів і залюбки прово-

дить із ними час, окрім 
того, самовдосконалюєть-
ся у навчанні і не тіль-
ки…

Як кожен студент, 
він знає свій правиль-
ний спосіб поєднувати 
обов’язкові справи та за-

Тетяна СТАРЦЕВА, студентка групи П-63

Владислав ЛЕВЧЕНКО, студент групи ЕК-92



ка, пили чай і розмов-
ляли.

– Мене привела сюди 
ота ваша стаття, а точ-
ніше фраза з неї. Про 
якесь кохання, осіннє, 
здається?

– Про осіннє... 
– Так... Ви ніби про-

читали особистий щоден-
ник моєї душі, дізналися 
найдрібніші подробиці 
мого життя. Мені здало-
ся, що вам відомо, про що 
стукає моє серце. Я була 
безсила утримати своє 
кохання, котре зі швид-
кістю світла віддалялося 
від мене. Ні! Ми ніколи 
не сварилися, але у той 
же час не могли знайти 
компроміс. Я не можу 
підкорятися чужій волі, 
а він звик часто й без ва-
гомої на те причини не 
довіряти мені. Намагаю-
чись відразу придушити 
в ньому “інстинкт Петра I”, 
я знищила все! А мож-
ливо, знищив він, коли 
не схотів слухати мене, 
– з очей Софії стікали 
маленькі солоні сльози… 

Так пролетів вечір… 
Софія подякувала за га-
рячий чай та підтримку й 
швидко вилетіла з редак-
ції...Все, що залишилося 
Максиму, – мелодійний 
стукіт її  підборів...

Уже вдома Софія від-
чула порожнечу. Жорсто-
ку порожнечу, коли не 
хотілося ні про що ду-
мати. Вдень вона просто 
гуляла… Годинами про-
водила час біля річки, в 
парку, підгодовувала го-

лубів… 
Цього разу зернят-

ка швидко закінчилися, 
але птахи все ще товкли-
ся біля її ніг, вимагаючи 
продовження банкету!

 – Гаразд, піду куплю 
нову порцію, – обіцяє во-
на їм.

Піднімає голову і 
рап том натикається на 
об’єктив фотоапарату, що 
дивиться прямо на неї. 
Фотограф робить знімок і 
неквапливо опускається.

За фотоапаратом хо-
вався хлопець років двад-
цяти. У нього таке об-
личчя... Майже точне 
попадання в ідеал Софії 
– щось середнє між То-
мом Крузом і Беном Аф-
флеком. Ось він уже по-
руч, простягає візитку, на 
якій написано: “Максим 
Марущенко, репортер, 
фотохудожник”.

«Максим! Як я могла 
не впізнати його?... Ма-
буть, тоді, в редакції, я 
просто не звернула ува-
ги на його зовнішність… 
А варто було лише при-
дивитися, який красень 
заспокоював мене!» – по-
тай свариться сама на се-
бе Соня.

 – Я вас фотографу-
вав, - каже він. – Ви не 
проти, якщо ці кадри 
з’являться в газеті або 
журналі?

– Дивлячись, в яких...
– У чудових, пов’язаних 

з творчістю.
– Економите на мо-

делях?
– Ні, просто люблю 

репортажі.
– А можна подивити-

ся, що вийшло?
…Дивовижно! Серед 

птахів Софія нагадує 
ельфа: деколи помах ру-
ки змазується, виникає 
напівпрозоре крило. Со-
нце заплуталося у волос-
сі, м’яко лягає на шкіру, 
від чого просто світиться. 
Такою вона себе зовсім 
не знає...

 – Я не люблю поста-
новочних кадрів і пор-
третів, – пояснює Мак-
сим. – Вони рідко бува-
ють справжніми. 

Він тягнеться до каме-
ри і раптово торкається 
руки Софії. Вона здри-
гається від несподіванки 
і відчуває, як серце почи-
нає все швидше калатати-
ся, у голові грає музика…

– Тож коли мені ку-
пувати газету «Людська 
печаль»? – з усмішкою 
запитала Софія.

– А ви залиште свою 
візитку. Я вам обов’язково 
зателефоную!

…Дощ знову йшов та-
кий, як і того разу, коли 
Софія залишилася са-
ма. Проте сьогодні во-
на сиділа на підвіконні 
разом зі своїм коханим, 
Максимом, і вони уд-
вох мріяли про щастя, 
бо пройшла вже холод-
на осінь, і в її житті – 
знову весна. І нехай іде 
дощ, нехай! Адже саме 
він привів її до дверей 
редакції…

альона закУтНяя,
студентка групи оа-82
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По-дружньому

Під керівництвом к.е.н., старшого виклада-
ча кафедри менеджменту ДВНЗ «УАБС НБУ»  
Г.О. Пересадько студенти групи БС-72 Олександр 
Федченко та Світлана Ніколаєнко здобули 2 місце 
на Відкритому міжнародному молодіжному конкурсі, 
присвяченому 65-річчю Перемоги радянського наро-
ду у Великій Вітчизняній війні, з соціально-марке-
тинговою роботою (керівник) у номінації «Інтерв’ю 
з ветераном». Конкурс проводився на базі Тверської 
філії Московського державного університету еконо-
міки, статистики та інформатики.

Огляд-конкурс на Кубок Президента

Протягом 2009-2010 навчального року прове-
дено огляд-конкурс на Кубок Президента Украї-
ни згідно з положенням ректора про кращу ака-
демічну групу академії з фізичного виховання. 
Огляд-конкурс проводився впродовж 2009-2010 н.р. 
за трьома напрямами: «Навчальний процес з фі-
зичного виховання», «Фізкультурно-оздоровча та 
спортивно-масова робота», «Організація самовря-
дування в групах».

На підставі проведених заходів, протоколів зма-
гань, за підсумками навчального процесу, показни-
ками виступів і роботи в 2009-2010 н.р. найкращою 
групою визначена група БС-91 (ст. викладач В.В. Ос-
тапенко – чоловіки та асистент М.С. Шаповал – 
жінки). Переможці завоювали перехідний Кубок 
Президента України. Вони отримують можливість 
здійснити групову туристичну поїздку.

Друге місце посіла група Ф-91 (ст. викладач  
В.В. Остапенко – чоловіки та асистент О.П. Пар-
хоменко – жінки), яка нагороджується грамотами 
та подяками. 

Третє місце посіла група БС-92 (ст. викладач 
В.В. Остапенко – чоловіки та асистент М.С. Ша-
повал – жінки). Теж нагороджується грамотами 
та подяками.

 Легка атлетика

За період літніх канікул студенти академії ви-
ступили у складі збірної команди Сумської області 
на Всеукраїнських змаганнях. 

На початку липня в м. Донецьку відбувся чем-
піонат України з легкої атлетики. У складі збір-
ної команди області в естафеті 4 х 100 м Тетяна 
Махотіна та Марія Євтушенко стали срібними 
призерками, а в складі збірної чоловічої команди 
Євген Гуцол став бронзовим призером.

На V молодіжних іграх України, де брало 
участь близько 1000 представників усіх областей 
України, Євген Гуцол зайняв ІІ місце в особисто-
му заліку на дистанції 400 м з результатом 47,78 
(всього було 13 забігів).

14-15 липня 2010 року в м. Вінниця відбувся Ку-
бок України  з легкої атлетики. Євген Гуцол завою-
вав срібну медаль у бігу на дистанції 400 м серед усіх 
вікових груп, не програвши жодного зі своїх забігів. 
У складі естафетної команди він став бронзовим при-
зером. 5 місце посіла Тетяна Махотіна на дистанції 
400 м, зробивши вагомий внесок в успішний виступ 
збірної команди Сумської області, за що академія 
отримала подяку від Управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації.

тетяна верхогляД,
старший лаборант 

кафедри фізичного виховання

ПаМ’ятЬ

сПорт

вДале «інтерв’ю 
з ветераном»

нові успіхи

нехай іде дощ…

наші поради першокурсникам

Тихо свище вітер. На 
сирій, мокрій землі са-
мотньо лежить клаптик 
газети. Всі букви на  ньо-
му майже розмиті. Не-
вдовзі хтось, добра душа, 
підіймає його, підносить 
до обличчя й намагається 
прочитати: “Кохання має 
свої закони розвитку, свій 
вік, як і людське життя. 
У нього є своя розкіш-
на весна, своє спекотне 
літо, нарешті осінь, яка 
для одних буває теплою, 
світлою і родючою, для 
інших – холодною, гни-
лою й безплідною”.

Хто б це міг бути? Ко-
го привабила спотворена 
стара газета?

Дівчина. Софія. Кра-
сива, струнка, мов кипа-
рис. З великими чорни-
ми очима, з червоними 
солодкими, немов стиглі 
вишні, губами, з якоюсь 
сумною усмішкою. І тут 
раптом вона починає пла-
кати. Сльози котяться й 
котяться... Ридає навкру-
ги вся природа, плаче й 
сумує дівоча душа.

Хвилин через тридцять 
Софія стояла вже біля ре-
дакції тієї газети “Люд-
ська печаль”, котру вона 
знайшла у спотвореному 
та знівеченому вигляді. 
Їй дуже кортіло познайо-
митися з автором фрази, 
що заполонила її серце. 
Напевно, ті слова для неї 
видалися надто близьки-
ми, адже викликали такі 
сильні почуття. 

Не наважуючись від-
чинити двері до приміщен-
ня, вона стояла тихо й не-
порушно, неначе в полоні 
своїх внутрішніх думок. 
А дощ усе йшов, тихо ку-
йовдячи її мокре волосся. 
Несподівано хтось підняв 
над її головою велику жов-
ту парасольку і промовив:

– Мила дівчино, чо-
му ти нівечиш своє життя  
під важкими краплинами 
дощу? Швидко ходімо до 
будівлі, я пригощу тебе со-
лодким чаєм.

Він легко підштовхнув 
її до дверей. Це був той 
самий автор, якого чека-
ла Софія. Високий, широ-
коплечий, темно-русявий 
хлопець років двадцяти з 
дивною ямочкою на щоці. 
Звали його Максим.

Вони обоє сиділи в 
темній кімнаті, в якій 
вже майже догорала свіч-

Вітаємо вас, дорогі першокурсники! Ви стали студентами 
одного з найпрестижніших вишів країни. Але й тепер, коли 
страшне ЗНО, переживання та недоспані ночі вже позаду, 
особливо не розслабляйтеся, тому що екзамени, нервування 
та ввімкнене світло лампи 24 години на добу – все це у вас 
ще попереду. Навчання – це головне на даному етапі нашого 
з вами активного життя, і так чи інакше треба буде виділяти 
час між дискотеками та спілкуванням з друзями на незрозумілі 
тексти та нудні конспекти. Ми, навчаючись в академії, зрозу-
міли деякі прості речі, знання яких дуже б допомогли нам на 
перших етапах самостійного життя. Можливо, ви все це й самі 
розумієте чи в дечому ми не зовсім праві, а дещо буде просто 
для вас неприйнятним. Проте наважимося дати вам кілька, на 
наш погляд, цінних порад. 

1. Ходіть на пари. Звичайно, поспати всі ми любимо, та 
все ж маєте пам’ятати, що дитинство, на жаль чи на щастя, 

закінчилося, і мама з татом уже не вказують нам, що добре, 
а що погано. Ви самі плануєте час і будуєте своє майбутнє.

2. Відповідально та охайно конспектуйте матеріал, який 
подають вам викладачі. Повірте, вони дуже цінують студентів 
з добре оформленими конспектами. Час від часу переглядайте 
свої записи: це дозволить підсвідомо освоїти матеріал.

3. Заведіть зошит чи щоденник і записуйте все, що треба 
зробити в майбутньому. Це звільнить мозок для більш корисної 
інформації.

4. Основний акцент у сучасній системі освіти наголошується 
на самостійному вивченні матеріалу студентом. Опрацьовуйте 
цікаві теми та робіть презентації або доповіді. Це ефективніше, 
ніж просто зубрити, а через деякий час усе забути.

5. Як спортсмени рекомендуємо не забувати про спорт. В 
академії є всі належні умови для вашого фізичного розвитку. 
Тримайте свої м’язи у формі.

6. Можна записатися в секції чи гуртки художньої 
самодіяльності або писати статті до газети «AkadeМix», як 
пишемо ми. Повірте, це дуже цікаво!

7. Та головне – завжди залишатися людиною та ставитися 
до оточуючих так, як хотіли б, щоб вони ставилися до вас, 
дорогі першокурсники.

Ви обов’язково досягнете успіху, головне – увійти в ритм 
нового життя й регулярно виконувати поставлені перед со-
бою завдання. А ще просимо вас: частіше усміхайтеся, адже 
усмішка налаштовує кожну клітину організму на позитивний 
настрій. А можливо, хтось просто закохається у вашу усмішку.

Бажаємо удачі!
владислав левчеНко,
студент групи ек-92,

олена Балака,
студентка групи П-61
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визНаННя

твоя ПозиЦія

ПоїзДки

Шановний Анатолію Олександровичу!
Управління з питань фізичної культури і спор-

ту Сумської облдержадміністрації засвідчує Вам 
свою повагу. Завдяки Вашому глибокому усвідом-
ленню значущості фізичної культури і спорту 
для гармонійного розвитку студентської молоді, 
створенню сучасної спортивно-матеріальної бази 
для реалізації фізичних можливостей на змаган-
нях різного рівня студентів Вашого навчального 
закладу сьогодні спортивний літопис Сумщини 
поповнився новими іменами.

Зокрема, студент ІV курсу Євген Гуцол отри-
мав звання майстра спорту України з легкої ат-
летики. Протягом січня-липня 2010 року у складі 
збірної команди області з легкої атлетики сту-
дент брав участь у зимовому та літньому чем-
піонатах України, демонструючи високі спортив-
ні результати. Він став рекордсменом області у 
бігу на 400 м. Нещодавно в м. Вінниця проходив 
Кубок України з легкої атлетики, де Євген Гуцол 
виборов срібну нагороду.

Управління з питань фізичної культури і спор-
ту Сумської облдержадміністрації висловлює Вам 
особисто вдячність за вищезгадану турботу про 
розбудову спорту вищих досягнень. Маємо надію, 
що і в подальшому Ваш навчальний заклад буде 
флагманом великого спорту нашого краю.

з повагою,
начальник управління

з питань фізичної культури і спорту
сумської обласної державної адміністрації

о.Ю. стрельченко

Гроші… За них можна купити майже все. Той, 
хто володіє цими папірцями, по праву може вва-
жатися успішним. Він має вплив на своє оточен-
ня, дозволяє собі більш розкішні та якісні товари 
і послуги. Безперечно, без грошей прожити немож-
ливо, і безмежне полювання на них, з моєї точки 
зору, може бути виправдане прагненням людини 
до самореалізації та піднесення над іншими. Гро-
ші є засобом реалізації волі до життя та прагнен-
ня до влади. Про це у свій час прекрасно написав 
Ф. Ніцше.

З розвитком суспільних відносин усе помітніше 
відчувається вплив грошей на кількісну та якісну 
характеристику життя людини. Фактично ми жи-
вемо насамперед для того, щоб заробити гроші, а 
вже потім обмінюємо їх на задоволення своїх фі-
зичних і духовних потреб.

В умовах сучасного життя, що диктує свої пра-
вила жорсткої конкуренції, важливо не піддатися 
прагненню будь-що збагатитися. Адже швидкий 
шлях до збагачення лежить, як правило, на чужо-
му нещасті. Головне – в будь-якій ситуації зали-
шатися людиною. Адже коли випадає можливість 
легким способом отримати гроші, часто людина 
просто не звертає уваги на моральність, діючи ли-
ше під впливом тимчасових емоцій. Проте гроші 
просочуються крізь пальці і зникають, а людська 
повага та вдячність лишаються назавжди. Немає 
нічого благороднішого, ніж безкорисливо допомогти 
ближньому досягти успіху, підтримати та не під-
вести  в тяжку хвилину.

Не все в цьому житті купується. Людські взає-
мини ніхто не скасовував, і, впевнено йдучи до своєї 
мети, ми маємо пам’ятати, що повага оточуючих за-
лишається основним критерієм успішності людини. 

владислав левчеНко,
студент групи ек-92

флаГман 
великоГо 

спорту

Гроші 
та поваГа

подорож 
до казкового поділля

Колись відомий уче-
ний Альберт Ейнштейн 
сказав: «Є два способи 
жити: ви можете жи-
ти так, як ніби чудес не 
буває, і ви можете жи-
ти так, як ніби все на 
цьому світі є дивом». 
Для нас, студентів груп 
ЕК-81,82, людиною, яка 
показала шлях до каз-
кової Країни мрій, стала 
наш викладач – доцент 
кафедри теоретичної та 
прикладної економіки 
Ірина Вікторівна Ткачен-
ко. Саме вона допомогла 
нам наприкінці минулого 
навчального року від-
крити красу українського 
Поділля

Дізнавшись про мож-
ливість на кілька днів за-
бути про навчання, ми, не 
довго думаючи, зібрали 
все необхідне і вирушили 
в подорож до Кам’янця-
Подільського – міста, що 
зберегло у собі дух се-
редніх віків.

Першим на нашому 
шляху, як не дивно, був 
Кам’янець-Подільський 
національний універси-
тет ім. Івана Огієнка. Цей 
навчальний заклад з по-
над столітньою історією 
зустрів нас гучним закли-
ком, щоб ми не забували, 
що вчитися треба протя-
гом усього життя.

Місто зачаровує ще й 
тим, що поруч з новими 
забудовами та постійною 
метушнею можна знайти 
острівець затишку та спо-
кою – Старе Місто. Для 
того, щоб туди потрапити, 
необхідно перейти по од-
ному з мостів (він є най-
вищим в Україні – 56 ме-
трів) через річку Смотрич. 
Ця невелика річка тече у 
глибокому Смотрицькому 
каньйоні, що є частиною 
українського «Гранд-ка-

ньйону» – Дністровсько-
го. Цікаво, що саме тут 
проходять тренування 
українських альпіністів.

Від часів, коли значну 
частину населення міста 
становили вірмени, зали-
шилося багато пам’яток 

архітектури, які тепер є 
невід’ємною частиною па-
норами Кам’янця. Зда-
валося б, що майже не-
можливо дійти до такої 
злагоди між зовсім різ-
ними народами. Та висо-
кі кам’яні стіни будинків, 
вузькі, вимощені бруків-
кою вулички, гармонійно 
вписуються в архітектуру 
українських забудов. Мі-
сто, що споконвіків лежа-
ло на кордонах держав та 
імперій, увібрало в себе 
самобутні звичаї та тради-
ції своїх різноплемінних 
мешканців.

Центром громадсько-
го життя стародавнього 
західноукраїнського мі-
ста була ратуша. Ця спо-
руда збереглася і до на-
ших днів. Зараз у ній 
розміщений комплекс му-
зейних експозицій, при-
свячених історії грошей, 
Магдебурзького права на 
Поділлі. Свої таємниці 
мають і підземні будівлі. 
Коли спускаєшся туди, 

на певний час забуваєш, 
що живеш у XXI столітті. 
Обстановка тюремних ка-
мер підземелля допомагає 
цілком поринути у минуле 
і відчути дух страху ко-
лишніх в’язнів. 

Після кількагодин-

ної подорожі горбистими 
стежками Старого Мі-
ста перед нами відкрився 

запаморочливий вид на 
Стару фортецю – архітек-
турну перлину і символ 
Кам’янця. Замок вражає 
своїми розмірами. Його 
величні стіни зачаровують 
своєю могутністю і загад-
ковістю.

Однією з яскравих 
сторінок нашої подорожі 
стала також поїздка до 
міста славетної українсь-
кої історії – Хотина. На 
його північній околиці 
височіє стародавня Хо-
тинська фортеця – досить 
цікава пам’ятка оборонної 
архітектури України. Об-
ходячи фортецю навколо 
по стежці, можна ближ-
че розгледіти гарні візе-
рунки на оборонних му-
рах, що досягають висоти  
40 метрів і мають суворий 
і грізний вигляд.

Час, проведений се-
ред казкових подільських 
краєвидів, пролетів не-
вблаганно швидко. І ми, 
переповнені незабутніми 
враженнями, поїхали до 
рідних Сум, щоб з нови-
ми силами знову взятися 
за навчання.

тетяна кляп, 
студентка  групи ек-81;

ірина Діденко, 
студентка групи ек-82
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Засновник:
Державний вищий навчальний заклад
«Українська академія банківської справи 
Національного банку України»
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На адресу ректора Української академії банківсь-
кої справи Національного банку України, профе-
сора А.О. Єпіфанова надійшов лист з управління 
з питань фізичної культури і спорту Сумської 
обласної державної адміністрації


