
слово ректора

Шановні викладачі та співробітники!
Щиро вітаю Вас з Днем працівників освіти і  

Всеукраїнським днем бібліотек!
Ці дві демократичні, духовні професії особливо 

шановані в нашому суспільстві. Зі шкільної парти 
і книги в дитини розпочинається нелегкий, але за-
хоплюючий шлях у Країну знань. Згодом юна людина 
опановує свою майбутню професію, робить перші 
кроки у самостійне життя. Лише Вам відомо, скільки 
необхідно професійного хисту, мудрості, терпіння і 
доброти, аби передати своїм вихованцям і читачам 
знання та досвід, навчити їх вчитися та любити 
працю. І Вам це вдається досить успішно!

Дякую Вам за щоденний невтомний труд і бажаю 
нових успіхів у Вашій благородній справі!

Зичу всім міцного здоров’я, невичерпної енергії, 
кар’єрного зростання та завжди молодого серця!

Хай доля кожного з Вас буде щедрою на добро, 
радість, достаток, любов і безмежне щастя!

З повагою, 
ректор, професор                     А.О. Єпіфанов
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Вітаю!

Земний уклін Вам, дорогі Викладачі!

літературна премія 
за Гуманітарний проект 

акаДемії

високе служіння 
обраній справі

свято, яке звільняє  
віД буДенності

улюблений виклаДач

реалізовуйте свої 
заДуми і плани

Дякуємо за люДяність  
і Доброзичливість

конференція  
в севастопольському 

інституті

Щойно ми отримали приємну новину: у Києві, на 
засіданні Президії Національної спілки письменни-
ків України, відбулося урочисте вручення літератур-
ної премії імені Василя Мисика 2010 року у номі-
нації «Переклад поезії» нашому землякові – голові 
Сумського обласного осередку письменницької ор-
ганізації, поетові та перекладачеві Олександру Вер-
тілю за книгу перекладів «Світило Бурлюка зійш-
ло…» Як ми вже повідомляли раніше, письменник 
переклав маловідомі вірші нашого видатного земля-
ка, батька російського футуризму Давида Бурлюка. 
Збірка видана в інформаційно-видавничому відділі 
академії. Вона стала першою книгою гуманітарного 
проекту УАБС НБУ. 

Як і в академії, у Києві високо оцінили проект 
відомі письменники і митці. Книга була висунута 
на здобуття літературної премії. І ось маємо приєм-
ний результат: за рішенням Президії Національної 
спілки письменників України  видання удостоєне 
високої літературної відзнаки!

Як сказав Олександр Вертіль, «премією від-
значено не лише мене як перекладача, це – ви-
сока нагорода за спільну працю усіх учасників 
проекту: Фундації імені Давида Бурлюка, а та-
кож адміністрації УАБС НБУ, зокрема ректора, 
професора Анатолія Єпіфанова, проректора Алли 
Ярової, і, звичайно ж, співробітників видавницт-
ва академії».

Безперечно, такі високі нагороди надихають на 
нові творчі здобутки. Тож побажаємо і письменнику, 
лауреату літературної премії імені Василя Мисика 
Олександру Вертілю, і колективу УАБС НБУ на-
снаги на нові звершення і значущі перемоги!

наталія даниленко

Цього чудового осіннього дня хочеться привіта-
ти зі святом наших дорогих працівників гуртожит-
ків та гуртожитку-готелю «Олімпійський». Завдяки 
Вам ми, студенти, маємо змогу не тільки отримувати 
знання, а й гідно жити та відпочивати. Адже таких 
умов проживання, як у нас, годі й пошукати!

Дякуємо Вам за людяність, терпіння, доброзич-
ливість та турботу!

Щастя Вам, радості й достатку!

від імені мешканців усіх гуртожитків
олена балака,

студентка групи сП-01

1-2 жовтня 2010 року в Севастопольському ін-
ституті банківської справи Української академії 
банківської справи Національного банку Украї-
ни відбудеться науково-практична конференція 
«Протидія злочинам, які вчиняються з викори-
станням комп’ютерних мереж». Організовують 
і проводять цей важливий захід Національний 
банк України, Міністерство внутрішніх справ 
України, Українська академія банківської спра-
ви НБУ, Київський національний університет 
внутрішніх справ.

Мета конференції – обмін досвідом щодо право-
вого, організаційно-тактичного та технічного забез-
печення протидії комп’ютерній злочинності; уза-
гальнення результатів теоретичних досліджень і 
набутого практичного досвіду протидії злочинам у 
сфері комп’ютерних технологій; сприяння взаємодії 
підрозділів органів внутрішніх справ з іншими пра-
воохоронними органами, державними і недержавни-
ми установами. 

Планується, що конференція працюватиме за 
такими напрямами: управління безпекою банку: 
політика безпеки, аналіз систем інформаційної без-
пеки, управління інформаційними ризиками; про-
тидія кіберзлочинності в банківській сфері органами 
внутрішніх справ: стан, проблеми та шляхи їх вирі-
шення; протидія легалізації і відмиванню доходів, 
одержаних злочинним шляхом за допомогою фінан-
сових інструментів, комп’ютерних мереж, банківсь-
ких платіжних систем.

У роботі конференції візьмуть участь працівники 
правоохоронних органів, банківських установ, фа-
хівці вищих навчальних закладів, наукових установ, 
зацікавлені особи.

Бажаємо учасникам цього форуму плідної ро-
боти!

Шановні наші викладачі! 
Щиро вітаємо Вас із Днем працівників освіти! 
Висловлюємо Вам сердечну вдячність за невтомну 

працю, великий талант і покликання сіяти мудрість 
і знання, за високе служіння обраній справі, невтом-
ний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість 
душі. За те, що Ви, не шкодуючи свого часу, нервів, 
життєвого досвіду та любові, навчаєте  нас премудро-
стям науки та хитрощам життя. Бажаємо Вам творчої 
наснаги, невичерпної енергії, душевних та фізичних 
сил, міцного здоров’я, взаємопорозуміння з собою та 
оточуючими! 

Пам’ятайте, що без Вас цей світ був би  набагато 
гіршим, адже саме освітяни дають надію людству на 
подальший розвиток! Низький Вам уклін за те, що 
Ви у нас є!

від імені студентів факультету 
банківських технологій і операцій

Марія савЧенко,
студентка групи бс-82

Дорогі викладачі!
Восени ми відзначаємо День працівників освіти – 

свято, яке звільняє від буденності й допомагає осяг-
нути найголовніше в житті.

Від щирого серця хочемо привітати Вас і подякувати 
за терпiння, усмiшку на обличчi кожного ранку, за ви-
соке служiння обраній справі, добро та щедрiсть душi.

Здавна в Україні викладач був найповажнішою 
людиною. Ця професія заслуговує на шану, адже са-
ме Ви передаєте студентам знання та мудрість. 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щоб якомога дов-
ше Ви змогли передавати свій багатий досвід.

Творчої Вам наснаги, професійних досягнень і 
життєвих перемог!

Нехай кожен день і кожна мить Вашого життя бу-
дуть світлими та щасливими!

від імені студентів
обліково-фінансового факультету

інна та світлана ПедЧенко,
студентки групи Ф-92

Можна довго слухати, як студенти та випускники 
академії з захватом розповідають про пережиті цікаві 
історії та позитивні моменти нелегкого навчання 
і найтеплішими словами характеризують своїх 
улюблених викладачів. І не важливо, суворий цей 
викладач чи ні, завжди вимогливий чи «входить у 
ситуацію» юнака чи дівчини. Головним критерієм 
оцінки для студента є професіоналізм та високі мо-
ральні якості, якими володіє наставник. 

Цього святкового дня хотілося б написати про 
кожного викладача, адже всі ви справді гідні бути від-
значеними. Але за браком газетної площі це, на жаль, 
неможливо. Тому ми зупинилися на одній яскравій 
особистості, яка за результатами Всеукраїнського 
конкурсу, організованого газетою «Все про бухгал-
терський облік» спільно з «Яскравим радіо» на основі 
соцопитування, що проводилося в кінці минулого 
навчального року серед студентів академії, стала 
переможцем і здобула почесне звання  «Улюблений 
викладач». Це – чудовий викладач, прекрасна жінка 
і добра людина Вікторія Павлівна Гордієнко.

Від імені студентів юридичного факультету та від 
себе особисто вітаю найдорожчих викладачів із про-
фесійним святом! Знаю: з нами інколи непросто, ча-
сом – несерйозно, десь – навіть дуже складно! Ви нам 
старанно пояснюєте, зацікавлюєте, ділитеся досвідом. 
Ми майже розуміємо, перепитуємо, забуваємо… Але 
все це дрібниці! Головне – ми з Вами рухаємося в од-
ному напрямку: до знань, розвитку, вдосконалення! 

Тому в це свято я дякую Вам за те, що відважно 
супроводжуєте нас на шляху до пізнання.

Я бажаю Вам кожного дня (крім вихідних) іти на 
улюблену роботу, отримувати задоволення від спілку-
вання з колегами та студентами, завжди реалізовувати 
свої задуми і плани та бути щасливими від того, що 
«результати» Вашої праці скоро стануть освіченими, 
кваліфікованими юристами! Всього Вам найкращого!

від імені студентів юридичного факультету
тетяна старЦева,

студентка групи МП-01

(Початок. Продовження на 2-й стор.)



Народилася Вікторія 
Павлівна на славній 
Сумській землі, з само-
го дитинства була зако-
хана в чисте небо, рідні 
ліси, тихі ріки… В ака-
демії  працює з першо-
го дня заснування, на 
кафедрі менеджменту 
– з 2005 року. Колеги 
і студенти поважають 
її як висококваліфіко-
ваного професіонала. 
В.П.Гордієнко прекра-
сно володіє комп’ютером, 
відповідально виконує 
свій обов’язок – наполе-
гливо працює для сім’ї, 
академії, України. За 
короткий час опубліко-
вано близько 20 науко-
вих та навчально-ме-
тодичних праць. На-
че бджілка-трудівниця, 
тендітна і ніжна жінка 
змінює світ на краще, 
дарує світло і тепло ото-
чуючим людям 

Студенти дуже лю-
блять  і поважають до-
бру  й водночас вимогли-
ву вчительку життя. 
Вони із задоволенням 
поділилися із читачами 
своїми враженнями про 
педагога.

«Вікторія Павлівна 
– це вражаюча і непов-
торна людина, високо-
освічений викладач. Та-
ких зустрічається мало. 
Для багатьох моїх од-
ногрупників, зокрема і 
для мене, два роки тому 
на першому курсі вона 

стала тією опорою, якої 
спочатку так не вистача-
ло на новій сходинці на-
шого життєвого шляху. 
Досі пам’ятаю ті дружні 
та теплі поради. За це їй 
великий земний уклін!

Шановна Вікторіє 
Павлівно! Від щирого 
серця зичу Вам величез-
ного неземного щастя! 
Нехай на Вашому життє-
вому та науковому шляху 
Вас супроводжують най-
рідніші люди, справжні 
друзі та вічне сонце над 
головою! А перешкоди, 
які все-таки трапляти-
муться, хай роблять Вас 
ще мудрішою, кращою 
та неперевершеною! Ща-
сти Вам!»

віктор Мунтян, 
студент групи бс-82

«Гордієнко Вікторія 
Павлівна є абсолютно 
унікальною людиною, 
якій талант викладан-
ня подарований приро-
дою. Навіть при першо-
му знайомстві з нею від-
чувається, що вона май-
стерно володіє знаннями 
різних галузей науки, які 
підкріплені власним до-
свідом. На лекціях вона 
доступно для сприйнят-
тя, цікаво розповідає те-
матичні матеріали. Її осо-
бливість у тому, що вона 
вміє дивувати студен-
тів, щоразу вигадуючи 
якісь нові форми роботи, 
контролю та перевірки 

знань. Це людина, у якої 
поєднані всі риси, що ха-
рактерні для ідеального 
викладача, і її по пра-
ву можна назвати таким. 
Адже рідко зустрічається 
освічений, досвідчений, 
вимогливий, справедли-
вий, із прекрасним почут-
тям гумору, повністю від-
даний своїй справі та за-
цікавлений у співпраці зі 
студентом педагог. Окрім 
того, Вікторія Павлівна – 
дуже щира, доброзичли-
ва і розуміюча людина, 
завжди готова вислухати, 
допомогти, направити в 
потрібне русло. Її сяючі 
очі, чарівна усмішка да-
ють зрозуміти, що вона 
займається викладаць-
кою справою з неймовір-
ною віддачею і любов’ю, 
з відкритою для кожно-
го студента душею. За це 
ми її цінуємо, поважаємо 
і любимо. Успіхів Вам у 
подальшому професій-
ному житті, талановитих 
студентів, шановна Вік-
торіє Павлівно!»

віталій захожий, 
студент групи бс-83

«Bажко передати сло-
вами всі ті позитивні  від-
чуття, які  асоціюються 
з Вікторією Павлівною. 
Той, хто хоч раз відвіду-
вав  її заняття, а ще краще 
– спілкувався з нею, мене 
зрозуміють. Вікторія Пав-
лівна – найкращий викла-
дач академії! І це не пусті 

Вітаю Вас, дорогі 
5-ку рсники, ми це зроби-
ли: почали завершальний 
етап нашого навчання 
на шляху до майбут ньої 
професії – до доросло-
го життя. Але щось мені 
підказує, що радіти ще 
занадто рано, чи не так?

По-перше, навчання! 
Так-так – навчання! Во-
но, як дехто собі думав, 
не закінчилося на 4 кур-
сі. Тому піднімаємо свої 
натруджені… руки  і всі 
інші частини тіла та впе-
ред – здобувати цінний 

«багаж» знань.
По-друге, місце прожи-

вання. Тут відразу пора-
да – сваритися з сусідами 
по кімнаті в гуртожитку 
не рекомендую. Оскільки 
зима холодна, вечори дов-
гі, а додому за провіантом 
не наїздишся… Тут, авто-
матично, ще одна порада 
– якщо ви живете вдома, 
то говорити батькам, що 
ви вже дорослий, і через 
якийсь місяць-другий пі-
дете на «вільні хліби», 
теж не варто. По-перше, 
ще невідомо, наскільки 

успішно ви закінчите ака-
демію, а по-друге, як скоро 
найщедріші роботодавці 
України розгледять ваші 
непересічні здібності та 
неймовірний талант.

Далі – одногрупни ки 
і однокурсники. Пам’я-
тайте: скільки б не бу-
ло незгод чи сварок, цих 
людей ви будете згадува-
ти все подальше життя, 
тобто на перших робочих 
«корпоративах», коли на-
магатиметеся запевнити 
всіх, що ви не зубрили в 
кімнаті систематизацію з 

ОсОбистість

ПрОфесійне святО

Дорогі викладачі академії! Дозвольте привіта-
ти Вас від імені всіх випускників із професійним 
святом – Днем учителя!

Хочеться сказати слова вдячності за те, що Ви 
протягом п’яти років навчання були для нас не 
просто викладачами, а гідним прикладом того, як 
треба будувати своє життя. Ваші уроки ми проне-
семо через роки, бо Ви навчили нас вчитися, зби-
рати інформацію, аналізувати її. Можливо, коли 
ми йшли на екзамени чи писали курсову роботу, 
не зовсім розуміли, навіщо нам завчати складні 
поняття, описувати малозрозумілі ситуації і т.д. 
Але зараз ми бачимо, що кожен день – це іспит, і 
від того, наскільки точно, а інколи навіть просто 
розумними словами ти можеш висловити свої дум-
ки, залежить дуже багато. 

Іще раз зі святом Вас! Дякуємо за все, до-
рогі викладачі і співробітники академії! Щастя 
Вам, сімейного благополуччя, взаєморозуміння і 
натхнення!

оксана литвиненко,
випускниця уабс нбу

Щиро вітаємо з професійним святом – Всеу-
країнським днем бібліотек – усіх бібліотекарів на-
шої академії!

Ми дуже пишаємося нашою новою бібліотекою, 
справжнім храмом науки та духовності. Проте до-
бре розуміємо: щоб така дуже сучасна споруда жи-
ла і успішно працювала, необхідно докласти бага-
то зусиль, інтелекту, відданості справі та душі. З 
цим завжди успішно справляються співробітники 
нашої бібліотеки, допомагаючи нам «гризти граніт 
науки» і опановувати знання.

Ми бажаємо Вам міцного здоров’я, невичер-
пної енергії та наснаги для нових успіхів, завжди 
гарних читачів! Нехай у Ваших домівках ніко-
ли не згасають вогники щастя, любові, благопо-
луччя та удачі! Хай доля щедро обдаровує Вас 
подарунками, а найпотаємніші бажання стануть 
реальністю! І нехай з Ваших вуст ніколи не зни-
кає усмішка!

від студентів уабс нбу
анастасія денисЮк, 

студентка групи бс-92

Ми давно співпрацюємо з Українською ака-
демією банківської справи Національного банку 
України й на сто відсотків задоволені випускни-
ками вишу, які працюють у нашому банку. Якщо 
є вакантні місця, ми завжди із задоволенням бе-
ремо на роботу саме ваших випускників, оскіль-
ки їхні теоретичні знання завжди підкріплені 
практичними навичками на найвищому рівні. 
Це дає змогу відразу орієнтуватися у даних їм 
завданнях і визначених обов’язках. Ніколи не 
відмовляємо студентам у проходженні практики 
і якщо вони себе добре зарекомендують, часто 
приймаємо їх на роботу. 

Ваші викладачі – справжні професіонали своєї 
справи, обізнані теоретики та досвідчені практи-
ки. Я працювала з деякими з них і переконалася 
в їхніх високих професійних можливостях. Щи-
ро вітаю викладачів із Днем працівників освіти й  
зичу їм нових плідних успіхів!

Студентам академії бажаю самовіддано вчити-
ся та підкорювати недосяжні вершини знань, мати 
активну позицію та впевнено крокувати життям.  
І тоді ви обов’язково досягнете успіху!

Галина шульЖенко,
голова правління Пат «аб столичний»

(Продовження, початок на 1-й стор.)

слова. Багато можна го-
ворити про її вміння до-
ступно та цікаво проводи-
ти лекції  та практики, але 
слід сказати про головне: 
вона вміє  знайти спільну 
мову зі студентами, заохо-
тити, вкласти в них част-
ку власного оптимізму та 
наснаги. Це відчувається 
не лише між дзвінками 
навчального процесу, але 
й у живому спілкуванні. 
Вікторія Павлівна – не-
байдужа людина, завжди 
готова допомогти у склад-
ній ситуації, а  її поради  
«рятували від проблем» 
багатьох. 

Зовсім скоро рід-
на академія скаже нам, 
п’ятикурсникам, свої  
останні  напутні слова, 
але часточка доброти й 
любові, що вклала в нас 
Вікторія  Павлівна, назав-
жди залишиться з нами.

Хочеться побажати  їй 
наснаги в роботі,  вірно-
го кохання й здійснення 
найсміливіших мрій!».

денис Цикуров,
студент групи Мбс-01

На мою думку, чита-
ти такі теплі студент-
ські відгуки – чи не най-
вища нагорода для ви-
кладача, який усю душу 
вкладає в улюблену спра-
ву. Можливо, в цьому і є 
сенс життя?..

Підготував
владислав левЧенко,
студент групи ек-92

Вперше ступивши на поріг академії, кожен із нас несміливо мріяв про цей день. 
Саме несміливо, бо він здавався таким недосяжним і таким далеким. День, до 
якого ми з вами  пройшли нелегкий і тернистий шлях. День, коли нас по праву 
називають «без п’яти хвилин» юристи

історії держави і права 
зарубіжних країн, а ве-
селилися днями і ноча-
ми в неймовірних місцях, 
переживаючи неймовірні 
пригоди. 

А якщо серйозно, дех-
то з них обов’язково за-
лишиться у вашому житті 
надовго і ви, приїжджаю-
чи один до одного у від-
пустку, розповідатимете 
вашим дітям про те, що 
«А от коли ми вчили-
ся….» і т.д.

І, нарешті, виклада-
чі. Цих людей ви точно 
ніколи не забудете. А ще 
не забудете кількість і на-
зви островів Японії, з її 
формою правління і дер-
жавним устроєм, склад 
та цільове призначення 
земель України, вміст 
і функції слідчих пор-
тфелів (валіз), принципи 
цивільного процесу та ба-
гато іншого. 

Тому напередодні 
професійного свята, 
дорогі викладачі, од-
ногрупники, однокур-
сники і всі-всі студенти 
юридичного факультету, 
вітаю Вас зі святом – 
ДНЕМ ЮРИСТА! Хай 
усе Вам вдається і все 
збувається!!!

з повагою, 
5-курсниця  

тетяна Гриндак

Протягом своєї діяльності наша академія заре-
комендувала себе на найвищому рівні перед 
роботодавцями обласного та державного рівнів. 
Випускники нашого вишу успішно розвивають 
банківську систему України і щиро вдячні викла-
дачам та ректору, професору Анатолію Єпіфанову, 
за надану на найвищому рівні освіту та прекрасні 
умови навчання. Керівники провідних банківсь-
ких установ України із задоволенням діляться 
враженнями про продуктивну діяльність нашої 
Alma-matter. Сьогодні ми публікуємо один із таких 
відгуків

слова Подяки

ПроФесійне свято

відГуки роботодавЦів

ваші уроки пронесемо 
через життя

пишаємося бібліотекою 
і бібліотекарями!

ми заДоволені 
вашими випускниками

улюблений Викладач

«беЗ 5 хВилин» юристи
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тифікати міжнародного 
зразка.

Окрім основного кур-
су, нашим студентам чи-
талися лекції з основних 
дисциплін, які виклада-
ються на даному факуль-

теті, а саме: «Міжнародні 
фінанси», «Міжнародне 
страхування», «Міжна-
родний маркетинг».

За період навчання 
студенти також мали змо-
гу поглибити знання з ан-

глійської мови.
А ще для нашої групи 

була організована насиче-
на культурна програма. 
Молодь повернулася до-
дому з незабутніми вра-
женнями.

У липні цього ро-
ку між академією і од-
ним із провідних банків 
України – «УкрСиббанк 
BNP Paribas Group» було 
укладено довгостроковий 
договір про співпрацю. 
Першим кроком щодо 
реалізації цього догово-
ру став семінар для спів-
робітників «УкрСиббанк 
BNP Paribas Group» за 
темою: «Бухгалтерський 
і податковий облік під-
приємств», який відбув-
ся 6-7 серпня. У роботі 
семінару взяли участь 70 
спеціалістів територіаль-
них підрозділів банку 
з усіх регіонів України. 
Учасники семінару висо-
ко оцінили змістовні лек-
ції викладачів кафедри 
бухгалтерського обліку і 
аудиту академії, органі-
зацію семінару.

Ще більш масштаб-
ним заходом стало про-
ведення в академії кон-
ференції «УкрСиббан-
ку» «Програма розвит-
ку роздрібного бізнесу 
– «Новий горизонт: фа-
за-2», яка відбулася 25 
– 27 серпня. Серед 200 
учасників конференції – 

заступники голови прав-
ління, керівники депар-
таментів і управлінь, 
регіональних дирекцій, 
начальники та їх заступ-
ники всіх територіальних 
управлінь банку, а також 
зарубіжні гості. Слід від-
значити, що серед уча-
сників конференції були і 
колишні випускники ака-
демії. Керівництво робо-
тою конференції здійсню-
вали голова наглядової 
ради банку Жан-Фран-
суа Варле та заступник 
голови правління з пи-
тань роздрібного бізнесу 
Франсуа Бенароя.

Незважаючи на наси-
чену програму та щіль-
ний графік роботи кон-
ференції, увечері, після 
закінчення пленарного 
засідання, в легкоатле-
тичному манежі акаде-
мії була проведена спор-
тивна олімпіада «Укр-
Сиббанку». Її учасників 
привітав почесний про-
фесор академії, дворазо-
вий олімпійський чемпіон 
Володимир Степанович 
Голубничий.

Ознайомлення з ака-
демією, її об’єктами – 

ПартнерствО

семінари

Ліричним рядкОмЛіричним рядкОм

До академії надійшов наказ МОН України «Про 
підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 
2009-2010 навчального року.»

Як відомо, перший етап олімпіади пройшов се-
ред студентів кожного вищого навчального закладу 
з навчальних дисциплін та спеціальностей. У друго-
му (заключному) етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади взяли участь біля 8 тис. студентів – пере-
можців першого етапу олімпіади. Другий етап про-
водився з навчальних дисциплін, напрямів та спе-
ціальностей на базі 81 вищого навчального закладу 
Міністерства освіти і науки та 20 вищих навчальних 
закладів інших міністерств і центральних органів ви-
конавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні 
вищі навчальні заклади.

За підсумками ІІ етапу олімпіади дипломами 
І ступеня Міністерства освіти і науки України наго-
роджено 229 студентів, ІІ ступеня – 350 студентів, 
ІІІ ступеня – 405 студентів.

Відрадно, що серед переможців значаться і 
прізвища наших студентів. Зокрема, з дисципліни 
«Математика» диплом І ступеня виборов Олексій 
Качаєв, а диплом ІІ ступеня – Роман Боровський. 
З дисципліни «Банківська справа» найкращим 
(диплом І ступеня) знову став Олексій Качаєв, а 
дипломом ІІ ступеня нагороджена Марина Мішені-
на. З дисципліни «Правознавство» наші майбутні 
юристи – Дмитро Ткаченко та Анна Славко – от-
римали дипломи ІІІ ступеня.

Щиро вітаємо студентів з перемогами та нагоро-
дами! Так тримати!

Бокс
У м. Миколаїв відбувся Міжнародний турнір з 

боксу, в якому взяли участь спортсмени 12 країн, 
зокрема три збірні команди України та дві збірні 
команди Росії (всього 86 чоловік). Наша студентка 
групи Ф-93 Яна Гончаренко виступила в двох бо-
ях у ваговій категорії 48 кг. Пройшовши у півфі-
нал, дівчина стала бронзовим призером, виконавши 
норматив кандидата в майстри спорту. 

Підсумки 2009-2010 н.р.
Відбулася розширена колегія відділу у спра-

вах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради. 
За підсумками спартакіади міста 2009-2010 років 
серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації команда ака-
демії була нагороджена грамотою та Кубком за 
зайняте друге місце. Спартакіада включала в се-
бе такі види: бадмінтон, дзю-до, дартс, легкоатле-
тичну естафету, настільний теніс, плавання, спор-
тивний туризм, шахи, шашки, футзал (дівчата), 
футзал (юнаки), баскетбол (дівчата), баскетбол 
(юнаки), волейбол (дівчата), волейбол (юнаки), 
гандбол (дівчата), гандбол (юнаки), карате, спор-
тивне орієнтування, футбол. 

Також представникам академії вручили грамоту 
та Кубок за друге місце у спартакіаді міста 2009-
2010 років серед команд працівників навчальних 
закладів.

На засіданні колегії виступив завідувач кафе-
дри фізичного виховання Леонід Петрович Пи-
липей за темою: «Актуальні проблеми фізичного 
виховання і спорту студентів».

Спартакіада з футзалу та фітнес-аеробіки 
серед ВНЗ НБУ

19-21 жовтня 2010 року в легкоатлетично-
му манежі академії буде проходити спартакіада 
з футзалу та фітнес-аеробіки серед ВНЗ НБУ 
(Університет банківської справи НБУ, Харківсь-
кий банківський інститут, Львівський банківсь-
кий інститут, Черкаський банківський інститут, 
Севастопольський інститут банківської справи 
УАБС НБУ). 

тетяна верХоГляд,
старший лаборант 

кафедри фізичного виховання

 знай нашиХ!

сПорт

переможці 
всеукраїнської 

стуДентської олімпіаДи

успішний старт

наВчання у 
східносередЗемноморському 
уніВерситеті 

«ноВий гориЗонт: фаЗа-2»

Подих Вітру

У період з 28 червня 
до 25серпня 2010 року 
група студентів академії 
у складі Юлії Чалої, Ган-
ни Шульженко, Марини 
Статви, Ярослава Рез-
ніченка, Катерини Соко-
ленко, Віталія Наливайка 
та Олександра Поліщука 
перебувала на навчанні в 
Східносередземноморсь-
кому університеті на фа-
культеті банківської спра-
ви та фінансів. Студенти 
прослухали курс «Оці-
нювання інвестицій та ме-
неджмент». Автор курсу 
– проф. Глен Дженкінс 
(Університет Квінс, Ка-
нада), лектор та основний 
викладач – доцент Муста-
фа Бесім. Курс складав-
ся з лекцій, лабораторних 
занять, проміжних тесту-
вань та двох іспитів. За 
результатами навчання 
студенти отримали сер-

...Нарешті подих вітру, солодкі аромати трав... – вони поряд, вони на-
вколо мене, далеко від бурхливого потоку міста. 

  Уперше відчуваєш себе вільною... вільною від натягнутої усмішки, 
вільною від «треба», вільною від грошей і макіяжу, від дешевих несправж-
ніх поглядів, вільною від самої себе... 

  Ця воля настільки безмежна, що неможливо в неї не закохатися, во-
на чарує безкраїм виром можливостей: відчути себе частиною світу, а не 
просто запрограмованою людиною. 

  Так довго шукала це місце й нарешті знайшла. Саме тут погані думки 
залишили моє серце... Хоча б на деякий час не потрібно прикидатися лише 
гарно нафарбованою лялькою, яку обожнюють за красиві сукні та підбо-
ри. Тільки тут почуття справжні, незаплямовані жагою грошей, спокусою 
влади, помсти, лицемірства... 

 Лише тут, прокидаючись рано-вранці, розумієш: «Життя прекрасне, 
бо в ньому є ти – кохання!»

світлана ПедЧенко,
студентка групи Ф-92

навчальними корпусами, 
науковою бібліотекою, 
гуртожитком-готелем, 
легкоатлетичним мане-
жем – справило неабия-
ке враження на учасни-
ків і гостей конференції. 
Керівництвом банку ви-
соко оцінені можливості 
академії, організація і 
умови проведення цього 
заходу. За словами па-
на Ф. Бенароя, він пе-
реконався, що в такому 
навчальному закладі, як 
академія, дійсно готують-
ся висококваліфіковані 
фахівці для банківської 
системи України. Саме 

тому «УкрСиббанк» го-
товий всіляко сприяти 
практичній підготовці 
студентів та працевла-
штуванню випускників 
академії.

Голова наглядової ра-
ди банку Жан-Фран-
суа Варле зробив запис 
у Книзі почесних гостей 
академії. З обох боків бу-
ла висловлена впевненість 
у подальшому розвитку 
плідного співробітницт-
ва між Українською ака-
демією банківської спра-
ви Національного банку 
України і «УкрСиббанк 
BNP Paribas Group».
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сПорт

МистеЦтво

МистеЦтво

Кожному в житті ви-
падає шанс, як говорять, 
«один на мільйон». Ось 
і мені, наприклад, випав 
такий, і хоча не на суму 
з шістьма нулями, але все 
ж таки досить значущий 
для мене.

Так сталося, що я ви-
борола ІІ місце у Всеу-
країнському конкурсі по-
езії імені Л. Кисельова, у 
номінації «Римовані вір-
ші українською мовою». 
Було дуже приємно отримати запрошення до Киє-
ва, на Міжнародний поетичний фестиваль «Каш-
тановий дім», щоб одержати свою нагороду. Мож-
ливо, мої слова деякою мірою егоїстичні, але ця 
подія допомогла мені відчути себе більш вільною, 
зрозуміти, що усі старання колись приносять свої 
плоди. Тримаючи диплом та медаль, я думала про 
свої вірші, постійно повторювала їх про себе.

На свято з’їхалися відомі сучасні поети з Росії 
та України. Програма конкурсу передбачала не 
тільки церемонію нагородження молодих талантів, 
а також читання поважними та відомими поетами 
своїх власних віршів. Були і походи в кіно, і пое-
тична містерія «Майстер та Маргарита», і читання 
віршів на березі Дніпра. Тобто усе те, що робить 
атмосферу надзвичайною, дає можливість кож-
ній пишучій та й просто творчій людині відчути 
справжню силу римованого слова.

Враження неможливо висловити декількома сло-
вами, бо це була моя перша нагорода за вірші. Але 
я знаю точно, що такі конкурси спонукають молодь 
до вдосконалення своїх навичок, учать гартуватися 
у поетичній конкуренції, надихають на нові твори. 
Сподіваюсь, що моє натхнення не погасне, що моя 
Муза буде змінюватись, але ніколи мене не зали-
шатиме. І всім цього щиро бажаю!

адріана коваленко,
студентка групи П-02

Вдало виступила академівська команда КВН 
«Фреш» у фіналі Студентської ліги КВН України, 
що проходив 8-10 вересня у м. Дніпродзержинськ. 
Організатор гри – ВМГО «Асоціація «КВН Украї-
ни». Наші веселі та кмітливі хлопці й дівчата ви-
бороли ІІІ місце у студентській лізі КВН Украї-
ни 2010 року. Це досить вагома перемога, адже до 
фіналу потрапляють найсильніші команди. Тепер 
«Фреш» отримав право брати участь у фестивалі 
«Кубок призерів», який відбудеться на початку 
жовтня на Одещині.

Щиро вітаємо команду «Фреш» із значним 
успіхом і бажаємо нових серйозних перемог у ве-
селих іграх!

Дні моєї поезії

нова перемоГа 
«фреш»-команДи

наші ЗноВу Перші!

ВистаВка 
листіВок 
Професора 
хабера

«ПрихоВані» картини у скВері

Бігти на першому ета-
пі надзвичайно складно, 
адже багато чого зале-
жить від старту. Почесна 
місія взяти все «у свої 
руки» випала Віті Риж-
ковій. Вона вдало розпо-
чала змагання на площі 
Незалежності, обігнавши 
близько тридцяти уча-
сників, і передала еста-
фетну паличку третьою 
нашому новому спортсме-
ну-першокурснику Єв-
гену Колесникову, який 
вже на перших метрах 
не залишив ніяких шан-
сів суперникам. Женя з 

легкістю подолав близь-
ко 400 метрів і передав 
роль команди-лідера Тані 
Махотіній. Тетяна збіль-
шувала відрив, прагнула 
пробігти свою дистанцію, 
яка виявилась під гірку, 
якнайшвидше та показа-
ти гідний результат. Пе-
редала ж Таня естафету 
ще одному першокур-
снику – Євгену Мовча-
ну, якому довелося бігти 
найдовший етап – близь-
ко 500 метрів по вулиці 
Леваневського, але Євген 
впевнено лідирував і не 
дав навіть нагоди супер-

никам наблизитися до се-
бе. Далі лідерську пози-
цію підтримала Вікторія 
Паливода, яка миттю 
промчала свою улюблену 
спринтерську дистанцію 
і, усміхаючись, передала 
естафетну паличку Олек-
сандру Шкапі. Саша під-
тримав всю команду і, 
швидко долаючи метр за 
метром, не скорочуючи 
відрив, передав лідерст-
во Марії Євтушенко, яка 
на своєму сьомому етапі 
показала все, на що здат-
на. Маша вдало передала 
естафету Євгену Гуцолу, 

Шанований гість про-
читав лекцію для викла-
дачів і студентів УАБС 
НБУ та подарував бібліо-
теці альбом і книги про 
Польщу та її соціально-
економічний розвиток. 
А в мистецькій галереї 
«Академічна» відкрила-
ся виставка листівок міст 
пана Хабера.

Збирати листівки з 
видами міст різних країн 
світу Йозеф Хабер розпо-
чав ще в молодості і ду-
же захопився цим занят-
тям: привозив їх з кожної 
своєї подорожі, потовари-
шував з іншими колекціо-

нерами, обмінював зай-
ві екземпляри на нові. З 
кожним роком колекція 
збільшувалась, і сьогодні 
вона налічує близько 100 
тисяч листівок.

У галереї презентова-
на лише незначна частина 
зібрання професора. Але 
й це дає можливість по-
милуватися архітектурою 
і красою багатьох міст 
Німеччини, Англії, Поль-
щі, Словаччини, Ірлан-
дії, Норвегії, Росії, Угор-
щини і, звичайно, Украї-
ни. На чільному місці 
виставки представлена 
колекція листівок з ви-

дами Сум. Іноземець ду-
же полюбив наше місто й 
академію. Завдяки нашо-
му вишу і його неповтор-
ній атмосфері Суми, на 
думку видатного профе-
сора, – місто академічне. 
Під час першого візиту до 
УАБС НБУ Йозеф Хабер 
був вражений, побачив-
ши в економічному виші 
чудову мистецьку гале-
рею. Тому із задоволен-
ням прийняв пропозицію 
керівника «Академічної» 
Сергія Побожія і привіз до га-
лереї свою колекцію листівок. 
Виставка була приурочена  
355-й річниці Сум і по-

Цьогорічне святкування Дня знань 
продовжилося в Студентському сквері. 
Тепла сонячна погода сприяла прогулянці 
мальовничим сквером і знайомству із так 
званим нонспектокулярним вернісажем 

(незвичайною виставкою картин, прихо-
ваних у природному середовищі, тобто 
прикріплених до дерев, кущів і альтанок). 
Глядачі мали можливість пошукати і по-
знайомитися з новими творами відомого 
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Щорічно вулиці нашого славного міста перетворюються на величезний 
олімпійський стадіон, на якому відбувається грандіозне дійство – легкоатлетична 
естафета, присвячена Дню міста й Дню фізичної культури та спорту. Кожного року 
поборотися за пальмову гілку першості збираються студенти місцевих вишів, 
школярі, спортклуби та вихованці ДЮСШ. За перемогою 9 вересня прийшли і 
наші студенти, досить досвідчені у цій справі.

Цього разу в академії були особливо раді візиту нашого давнього друга і 
партнера, Почесного професора УАБС НБУ, Почесного професора університету 
Жана Моне Європейського Союзу, завідувача кафедри міжнародних відносин 
Школи бізнесу Познані, відомого фахівця в сфері міжнародних відносин і між-
народного менеджменту Йозефа Хабера (Польща).

котрий мав завершити 
спільно розпочату спра-
ву на площі Незалежно-
сті. Жені випав найпри-
ємніший момент, адже на 
фініші вже чекали вболі-
вальники, щоб привітати 
переможців, якими стали  
наші студенти.

Такого результату бу-
ло досягнуто не тільки 
завдяки щоденним тре-
нуванням, а й успішній і 
злагодженій роботі, адже 
естафета – це командне 
змагання, і ти працюєш 
не тільки для себе, але й 
для друзів. Величезний 
внесок у перемогу наших 
студентів було зроблено 
і улюбленим тренером  
Л.П. Пилипеєм. Завдя-
ки його нелегкій праці 
та добрим словам настав-
ника академія виростила 
справжніх спортсменів.

Прикро, що цього ра-
зу було скорочено кіль-
кість етапів, тому не всі 
бажаючі з нашої коман-
ди змогли взяти участь у  
цьому прекрасному дій-
стві. Цікаво, що академія 
мало не виставила дві ко-
манди, що, мабуть, при-
звело б до шоку суперни-
ків, адже наші студенти і 
так щороку виграють зма-
гання!

Наостанок хочеть-
ся побажати всім на-
шим спортсменам міцно-
го здоров’я, наснаги та 
майбутніх олімпійських 
звершень!

олена балака,
студентка групи сП-01

чатку нового навчально-
го року.

– Моє серце зали-
шається в Сумах, тому 
що тут я відчув тепло ва-
ших сердець, – зворуш-
ливо сказав пан Хабер.

Колекцію листівок по-
чесного професора ака-
демії можна побачити 
до кінця місяця, а потім 
виставка перемістить-
ся до нашої філії – Се-
вастопольського інсти-
туту банківської справи 
УАБС НБУ, де з нею по-
знайомляться викладачі 
та студенти вишу, а та-
кож учасники науково-
практичної конференції 
«Протидія злочинам, які 
вчиняються з викори-
станням комп’ютерних 
мереж».

наталія даниленко

сумського банківського працівника, худож-
ника і мецената Григорія Петренка. Григорій 
Миколайович – давній добрий друг академії. 
Він неодноразово зустрічався з нашими 
студентами, представляв свої художні твори 
на виставці в галереї «Академічна». 

Цього разу в сквері презентувалися 

етюди, виконані митцем упродовж остан-
ніх років. На них зображені місцеві крає-
види та морські пейзажі, численні храми 
та фортеці… Як завжди, роботи художника 
виконані майстерно, сповнені оптимізму 
і великої любові до навколишнього світу.


