
ГОРОСКОП – 2012

Новий 2012 рік – рік Дракона. Нелегкий, але важливий і успішний 
рік! Рік боротьби і перемог. Сміливо йдіть уперед! Якщо ви щось 
відкладали «на потім», то саме зараз той час, коли треба все вирі-
шити і зробити! Тягнути більше не варто. Рік Дракона – час для 
здійснення важливих планів

ПАЦЮК 
Рік Дракона – дуже важливий для нього. Він може бути 
цього року спокійним: його не омине удача та щасливі 
події.

ВІЛ (БИК) 
Не треба забувати, що зупинятися не можна, незважаючи 
на зовнішню благополучність. Врятує тільки рух уперед!

ТИГР 
Нелегкий для нього рік. Головне – знайти правильну точку 
опори. І тоді все буде добре, а Фортуна неодмінно усміх-
неться!

КІТ (КРОЛИК) 
Внутрішній спокій і турбота про особисті справи рятує 
Кота від зовнішніх тривог і допомагає здобувати перемо-
ги.

ДРАКОН 
Тріумф! Найкращий рік! Рік перемог! Гріх не скористатися 
своїм зоряним часом!

ЗМІЯ 
Те, що завжди оберігає Змію від надмірного хвилювання, 
– її мудрість. Це допоможе і цього разу.

Як зустрічати рік Дракона?
Äðàêîí ³ç òèõ, õòî ëþáèòü âåñåëèòèñÿ ïî-ñïðàâæíüî ìó! 

Ìóçèêà ïîâèííà áóòè ðèòì³÷íîþ ³ çàïàëüíîþ. Ñó÷àñí³ íàïðÿì-
êè – àâàíãàðä, ðîê – óñå öå ÷óäîâî ï³äõîäèòü äëÿ çóñòð³÷³ 
Íîâîãî 2012 ðîêó. Íå ñèä³òü íà ì³ñö³: Äðàêîí ëþáèòü ðóõ. Ó 
êðàéíüîìó âèïàäêó õî÷à á ðîá³òü çàðÿäêó ï³ä áàäüîðó ìóçèêó. 
Äðàêîí ëþáèòü â³äêðèòèé ïðîñò³ð, òîìó íå îáìåæóéòå ñåáå ó 

ïîäîðîæàõ. Ãîòóéòåñÿ äî ñâÿòà çàçäàëåã³äü, øóêàéòå íîâ³ òà 
ñâ³æ³ ïðîãðàìè, æàðòè, êîíêóðñè. Ñëîâîì, âåñåë³òüñÿ!

У чому зустрічати Новий рік?
Äåõòî ââàæàº, ùî â îäÿç³ ïîâèíåí áóòè ÷îðíèé êîë³ð. ²íø³ 

ïðîïîíóþòü äîäàòè äî íüîãî æîâòèé ÷è çîëîòèé. Àëå ãîëîâíå 
– òðåáà, ùîá óñå áëèñò³ëî, áóëî ÿñêðàâèì ³ ñîêîâèòèì. Íå çà-
áóäüòå ³ ïðî êîøòîâíîñò³.

КІНЬ 
Гарний для нього рік. Це можливість показати себе в усій 
красі та отримати максимум задоволення!

КОЗА (ВІВЦЯ) 
Знайде багато цікавого у різних сферах і зможе поєднати 
в правильну комбінацію знайдене. Вдалий рік!

МАВПА 
Отримає задоволення від року, бо ж куди Дракону без 
Мавпи! Отже, сміливіше вперед і насолоджуйся життям!

ПІВЕНЬ 
Усе, що здається звичайним в інші роки, цього року буде 
для нього значущим. Гарний рік для укладання шлюбу.

СОБАКА 
Труднощі року часом лякатимуть Собаку. Але не варто йти 
напролом, краще обрати свій шлях, і тоді все буде гаразд.

КАБАН (СВИНЯ) 
Цей рік надто яскравий для нього, адже його приваблюють 
спокій і тиша. Однак рік Дракона дасть Кабану багато 
поживи.

ÍÅËÅÃÊÈÉ, 
ÀËÅ ÓÑÏ²ØÍÈÉ Ð²Ê! 
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ÏÅÐÅÌÎÃÈ

ÑÀÌ ÑÎÁ² ÏÑÈÕÎËÎÃ

ÀÍÎÍÑ

Ç ÍÎÂÈÌ 2012 ÐÎÊÎÌ!

ÍÀÉÊÐÀÙ² ÑÒÓÄÅÍÒÈ 
ÑÓÌÙÈÍÈ

ÇÈÌÎÂ² ÔÀÍÒÀÇ²¯…

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÏÐÎ 
«ÂÀËÅÍÒÈÍÊÓ»!

Â²ÒÀÞ!
Шановні викладачі, співробітники, дорогі студенти!
Сердечно вітаю вас з Новим 2012 роком і Різдвом Христовим!
Проводжаючи старий, ювілейний для академії, рік в історію, хочеться подякувати 

йому за багато успішних справ. Ми всі плідно попрацювали, нерідко прославляючи 
виш своїми успіхами. У 2011 році академія стала переможцем Всеукраїнського конкур-
су серед вищих навчальних закладів у номінації «Кращий вищий навчальний заклад за 
якістю перепідготовки фахівців для банківсько-фінансової сфери в Україні». На базі 
наукової бібліотеки було відкрито і дано старт плідній роботі Польсько-Українського 
центру та Інформаційного центру Європейського Союзу. Успішно проведено кілька 
традиційних наукових конференцій, розширено спектр партнерських зв’язків. Зросла 
кількість кандидатів і докторів наук, переможців всеукраїнських студентських олімпіад. 
Майже кожна кафедра сьогодні втілює в життя свій, вартий на увагу, проект. Спортив-
ними перемогами на увесь світ прославили академію Віта Семеренко, Марина Анцибор, 
Олександр Головаш, Євген Гуцол та інші. Маємо також значні здобутки в культурі та 
мистецтві, благодійницькій діяльності. 

У цьому році ще більше зміцнив свої позиції Севастопольський інститут банківської 
справи УАБС НБУ: введено в експлуатацію потужний спортивно-побутовий комплекс, 
ведуться інші будівельні роботи.

Це лише фрагментарний перелік наших успіхів. Впевнений, що в 2012 році вони 
будуть значно примножені завдяки нашим спільним зусиллям.

Щиро бажаю всім вам міцного здоров’я, відмінних успіхів у праці та навчанні, не-
впинного руху вперед, здійснення всіх планів і задумів!

Хай цей рік принесе вам нові перемоги, любов, радість і достаток!
Щасливого Нового року та веселих свят!

Ç ïîâàãîþ, 
ðåêòîð, ïðîôåñîð                      À.Î. ªÏ²ÔÀÍÎÂ

17 листопада в Сумському обласному 
театрі ім. М. Щепкіна пройшов фінал кон-
курсу «Кращий студент Сумщини-2011», 
організований Управлінням у справах сім’ї, 
дітей і молоді Сумської обласної державної 
адміністрації. Змагання відбувалися у чо-
тирьох номінаціях, у яких академію гідно 
представили: Вадим Козирєв (гр. БС-73) – 
«Наукова діяльність і навчання»; Владислав 
Левченко (гр. ЕК-92) – «Громадська діяль-
ність»; Віталій Велітченко (гр. П-03) – «Ми-
стецтво та культура»; Віктор Курочка 
(гр. БС-01) – «Спорт».

А потім серед найкращих представників 
вишів області були визначені свої перемож-
ці. Приємно, що є серед них і студенти УАБС 
НБУ. Так, у номінації «Наукова діяльність і 
навчання» найкращим визнано Вадима 
Козирєва, а в номінації «Громадська діяль-
ність» – Владислава Левченка. 

У номінації «Мистецтво та культура» 
першість дісталася Марині Каплі з СумДПУ 
ім. А. Макаренка, а в номінації «Спорт» 
заслужено визнано найкращим Тараса 
Шелестюка (ГНПУ).

Окрім цього, голова студентського ко-
мітету академії Віктор Мунтян (БС-82) був 
нагороджений грамотою голови Сумської 
облдержадміністрації за активну громадсь-
ку діяльність. Найкращий танцюрист акаде-
мії Дмитро Аніщенко (ОА-72) нагородже-
ний грамотою мера Сум Геннадія Мінаєва 
за значні успіхи в культурно-мистецькій 
діяльності. А за найактивнішу участь у 
проекті «Чисте місто» грамотою відзначено 
студента групи ОА-91 Віталія Суханова. 

Зима. Кінець грудня… Попереду багато 
цікавого: праця, сесія, відпочинок, а голов-
не – попереду новий 2012 рік! Кожного 
року о цій порі життя надає нам особливу 
можливість подумати про те, що було, та 
пофантазувати про те, що буде, що хотілось 
би, щоб було… А чи знаємо ми наші справж-
ні особисті інтереси, потреби? Чи достатньо 
ми любимо та поважаємо себе, аби чесно 
сказати собі правду про себе, якою б пре-
красною чи неприємною для нас вона не 
була? Чи можемо подумки визнати свою 
провину (якщо вона є) перед кимось (а мо-
жливо, і не подумки!)? Чи здатні потішити-
ся справжніми своїми досягненнями та 
успіхами, подякувати собі за те, що піклу-
валися про власне здоров’я (фізичне і 
психічне!) та здоров’я своїх близьких? Чи в 
змозі ми визнати свою особистісну життєву 
цінність та цінність спілкування з іншими?.. 
А наскільки взагалі ми вміємо задовольня-
ти більшість своїх потреб? Можливо, зали-
шаючи деякий їх процент нереалізованими, 
ми забезпечуємо наш розвиток?! 

На свято Нового року ми один одному 
бажаємо щастя – це прекрасно! Тому, хто 
знає свої істинні потреби та вміє їх задо-
вольняти, просто неможливо не стати 
щасливим! Хочеться побажати всім нам 
мужності в тих справах, які для нас важливі 
й цікаві. А ще – хочеться побажати терпе-
ливості та стійкості там, де ми не в змозі (на 
жаль!) щось змінити, а головне – мудрості 
нам усім, щоб вміти це розрізняти!

Попереду Новий рік! Навкруги нас – 
усміхнені люди, вбрані ялинки, ілюмінація, 
а вдома – запах мандаринів, смак олів’є та 
теплі стосунки з сім’єю, друзями! Не забудь-
те загадати бажання – якщо воно дуже-
дуже бажане і справді ваше – воно 
обов’язково здійсниться! З Новим роком!!!

Ñâ³òëàíà ÁÀÕÌÓÒ,
ïñèõîëîã àêàäåì³¿ 

Наступний номер газети буде присвя-
чений Дню святого Валентина. Ваші віталь-
ні «валентинки», розповіді про кохання, 
вірші та ліричну прозу можна приносити 
до редакції: вул. Якіра, 10-а (одноповер-
хова будівля за гуртожитком №3), кім. 
18 або до чергового медичного корпусу 
з поміткою на статті: «Для редакції». 
А можна надіслати своє повідомлення на 
електронну адресу: danilenko@uabs.edu.ua

Газета буде готуватися відразу після 
Новорічних свят, тому не запізніться і 
пам’ятайте: у кохання немає канікул!



Êîíêóðñ «Íîâ³ ³ìå-
íà», ÿêèé òðàäèö³éíî 
â³äáóâñÿ â àêàäåì³¿, ³ äëÿ 
íàñ, ñòóäåíò³â ïåðøîãî 
êóðñó, ³ âçàãàë³ äëÿ âñ³õ 
ïðèñóòí³õ ñòàâ ñïðàâæ-
í³ì ñâÿòîì òàëàíò³â. Ãëÿ-
äà÷³ áóëè âðàæåí³ âèñòó-
ïàìè á³ëüøîñò³ êîíêóð-
ñàíò³â. Îñîáèñòî ÿ õîò³ëà 
á  â ³ äçíà÷èòè ï ³ñíþ 
«Åäèíñòâåííîìó» ó âèêî-
íàíí³ Àíàñòàñ³¿ Á³ëî¿ 
(ÎÀ-12) òà ï³ñíþ «Êâ³ò-
êà», ÿêó âèêîíàëè Âëàä 
Áåðåçíÿê òà ²ííà Íåïî-
ãîä³í ç ãðóïè ÁÑ-12. Äó-
æå ãàðíî ñï³âàâ äóåò ó 
ñêëàä³ Àë³íè Ìîðîç òà 
Ëþáîâ³ Îñòàïåöü ç ãðó-
ïè ÁÑ-11. Íåçàáóòí³ âðà-

æåííÿ çàëèøèëè ñï³â âî-
êàë³ñòêè Í³íè Õàð÷åíêî 
(Ï-13), òàíö³ ²ííè Àâðà-
ìåíêî (Ô-11) òà Âîëîäè-
ìèðà Ãàâðèë³íà (ÌÅ-11), 
õóäîæíº ÷èòàííÿ Àíàñ-
òàñ³¿ Äÿ÷åíêî òà Àë³íè 
Êóêñè (ÁÑ-12). Íåâèïàä-
êîâî âîíè îòðèìàëè â íà-
ãîðîäó íå ëèøå ãó÷í³ 
îïëåñêè ãëÿäà÷³â, à é âè-
ñîê³ îö³íêè æóð³. 

À ùå ìåí³ õî÷åòüñÿ 
â³äçíà÷èòè ãðóïó ÁÑ-11 ç 
¿õíüîþ ñöåíêîþ «Ìàéæå 
ìà÷î íà äèñêîòåö³». Ïðè 
çãàäö³ ïðî íå¿ íåîäì³ííî 
ç’ÿâëÿºòüñÿ óñì³øêà. À 
öå, íà ì³é ïîãëÿä, – íàé-
âèùà îö³íêà âèñòóïó ñòó-
äåíò³â. Ìè çàïàì’ÿòàºìî 

КОНКУРСИ

9 листопада 2011 року в літературній вітальні на-
укової бібліотеки УАБС НБУ пройшли святкові 
урочистості «О слово рідне, хто без тебе я?” з на-
годи Дня української мови та писемності

ÂÈÇÍÀÍÍß

ÄÓÕÎÂÍ²ÑÒÜ

ÂÈÇÍÀÍÍß

ÏÅÐÅÌÎÃÈ Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

ÏÎÄßÊÀ 
Â²Ä ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ

ÑËÎÂÎ ÏÐÎ ÌÎÂÓ 

ÊÓÁÎÊ ÌÅÐÀ – ÍÀØ!

Шановний Анатолію Олександровичу!
Прийміть мою щиру подяку за організацію підготовки 

наукового висновку фахівцями очолюваної Вами академії 
на мій запит у справі за конституційним зверненням грома-
дянина А.М. Степаненка. Надсилаю Вам копію рішення 
Конституційного Суду в цій справі.

Прошу Вас розглянути питання про заохочення безпосе-
редніх виконавців висновку, який відзначається високим фа-
ховим рівнем – докторів наук В.Д. Чернадчука та Д.М. Лук’янця.

Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю.
Бажаю Вам і Вашим колегам міцного здоров’я, творчих 

успіхів, здійснення Ваших професійних планів, особистих 
бажань і задумів!

Ç ïîâàãîþ,
çàñòóïíèê Ãîëîâè 

Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Þ.Â. ÁÀÓË²Í

Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Прези-
дент України на підтримку ініціативи громадських організа-
цій та з урахуванням важливої ролі української мови в 
консолідації українського суспільства видав Указ № 1241/97 
“Про День української писемності та мови”. За православним 
календарем цього дня також вшановують пам’ять Нестора 
Літописця – автора “Повісті временних літ”.

Підготували урочистий захід студенти ІІ курсу обліково-
фінансового факультету, факультету банківських тех-
нологій та процесів та юридичного факультету академії. 
Вони, зокрема, підготували виступи стосовно нормативно-
правого забезпечення мови, порівняльної характеристики 
мовних проблем України та Ірландії, основних помилок 
мовлення у ЗМІ та засобів підвищення престижності рідної 
мови; підбили підсумки соціологічного дослідження щодо 
ставлення населення Сумської області до мовних проблем. 
На святі звучали українські пісні та вірші, до уваги гостей 
було запропоновано кросворд на знання рідної символіки, 
звичаїв і традицій. З урочистими привітаннями виступили 
кандидат філологічних наук Л.А. Кулішенко та завідувач 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, професор 
І.П. Мозговий. У заході взяли участь доценти цієї кафедри 
М.Г. Проценко і В.Г. Троян. 

ßíà ÂÀÊÓËÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-01

Ì³ñüêèé òðàäèö³éíèé ôåñòèâàëü íà Êóáîê ìåðà, 
ÿêèé îðãàí³çóâàâ â³ää³ë ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîð-
òó Ñóìñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, â³äáóâñÿ 30 ëèñòîïàäà â 
Ñóìñüêîìó îáëàñíîìó òåàòð³ äðàìè òà ìóçè÷íî¿ êîìåä³¿ 
³ìåí³ Ì. Ñ. Ùåïê³íà. Îêð³ì êîìàíäè «Ôðåø» íàøî¿ 
àêàäåì³¿, ó ôåñòèâàë³ âçÿëè ó÷àñòü êîìàíäè âåñåëèõ òà 
âèíàõ³äëèâèõ ÑóìÄÓ, ÑÍÀÓ, ÑóìÄÏÓ ³ì. À. Ñ. Ìà-
êàðåíêà, Ñóìñüêî¿ ô³ë³¿ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, çá³ðíî¿ øê³ëüíèõ êî-
ìàíä òà þíàöüêî¿ çá³ðíî¿ Ñóìñüêî¿ ë³ãè ÊÂÍ.

Íåçâàæàþ÷è íà ñèëüíèõ êîíêóðåíò³â, íàø 
«Ôðåø» âèÿâèâñÿ íàéñì³øí³øèì, íàéäîòåïí³øèì ³ 
íàéâåñåë³øèì ³ òîìó çàñëóæåíî ñòàâ ïåðåìîæöåì. 
×åñòü àêàäåì³¿ çàõèùàëè ÷ëåíè êîìàíäè: Â³òàë³é 
Àêóë³÷, ßíà Àêóë³÷, Äìèòðî Ïàðàùóê, ªâãåí 
Çì³ºâñüêèé, Àðòåì Ìèðîíåíêî òà äîñâ³ä÷åí³ êàâå-

áàãàòî ³íøèõ ñòóäåíòñü-
êèõ âèñòóï³â – â³ðø³, ãó-
ìîðåñêè òà ï³ñí³, ÿê³ ïî-
êàçàëè òîãî âå÷îðà íàø³ 
ïåðøîêóðñíèêè. Êîæåí ³ç 
íàñ â³äêðèâ äëÿ ñåáå ñâîþ 
ç³ðêó. Öå áóâ ñïðàâæí³é 

âèáóõ òàëàíò³â ìî¿õ îä-
íîë³òê³â, ³ ÿ ñïîä³âàþñÿ, 
ùî ìè ùå íå ðàç ïîáà÷è-
ìî ¿õí³ âèñòóïè íà íàø³é 
ñöåí³.

Àë³íà ÁÅÐÅÆÍÀ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÌÅ-11

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÊ²Â 
ÒÀ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÀÊÀÄÅÌ²¯!

Ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ãðîìàäÿí, à òà-
êîæ ñï³âðîá³òíèê³â ³ ñòóäåíò³â àêàäåì³¿, ÿê³ ïîòðå-
áóþòü ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíî¿ äîïîìîãè äëÿ 
óñóíåííÿ ïîðóøåíü, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ðîáîòè 
³ íàâ÷àííÿ, òà îäåðæàííÿ ðîç’ÿñíåíü ç ð³çíèõ ïèòàíü, 
ÿê³ íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, â 
àêàäåì³¿ ïðàöþº òåëåôîííà ë³í³ÿ äîâ³ðè.

ÒÅËÅÔÎÍÈ Ë²Í²¯ ÄÎÂ²ÐÈ
 Âíóòð³øí³ Ì³ñüê³
 50-40  619-334
 50-26  619-171
 50-25  619-185
 56-20  619-361

Ïñèõîëîã:   51-19                     619-171
Òåëåôîíóâàòè ç 9:00 äî 18:00

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

Ë²Í²ß ÄÎÂ²ÐÈ

åí³âö³-íàñòàâíèêè – Ìèêîëà Êîâàëåíêî, Ìàðèíà Êî-
âàëåíêî. Êåð³âíèê êîìàíäè – Ìàðèíà Ãóçü.

Ìîëîäö³! Òàê òðèìàòè!

ÄÎÇÂ²ËËß

«ÐÅÊÒÎÐ, ÂÈÊËÀÄÀ× ² ß…»
24 листопада в рамках святкування Дня студента була 

проведена розважальна програма «Ректор, викладач і я – 
Академії сім’я!». В актовій залі, як кажуть, яблуку ніде було 
впасти – такий інтерес викликав цей веселий захід. Студен-
ти разом із викладачами в креативній, дотепній формі ор-
ганізували своєрідну презентацію своїх спеціальностей. Так, 
про спеціальність «Банківська справа» розповідала коман-
да «Вексель», про спеціальність «Фінанси» – команда 
«Фініки», про спеціальність «Облік і аудит» – команда 
«Raindow», спеціальність «Міжнародна економіка» пред-
ставляла команда «Квиток до Ріо», а спеціальність «Еконо-
мічна кібернетика» – команда «F1».

«Візитка», «Аматорське відео» та «Експрес-контроль» – у 
таких конкурсах змагалися учасники команд. Це можна порів-
няти і з яскравим шоу, і з театралізованою виставою, і каве-
енівською грою, і веселим студентським капусником, багатим 
на жарти, пародії, вірші, акторську майстерність і концертні 
номери. Море сміху та позитивних емоцій отримали того ве-
чора як учасники програми, так і їхні численні вболівальники.

Насамкінець усі команди (бо кожна з них була на висоті) 
відзначені грамотами та солодкими призами від студкому, 
а команда-переможець – «F1» спеціальності «Економічна 
кібернетика» – в нагороду отримала ще й перехідний кубок. 
А це означає, що така захоплива гра має стати в академії 
традиційною!

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ
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ÃÐÀÌÎÒÀ Â²Ä Ì²Í²ÑÒÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÈ

Ï³ä ÷àñ êîðîòåíüêî¿ 
åêñêóðñ³¿, îðãàí³çîâàíî¿ 
ïðàö³âíèêàìè á³áë³îòåêè, 
ïîâàæíîìó ãîñòþ ïðåçåí-
òóâàëè çàãàëüíîäîñòóïíå 
³íôîðìàö³éíî-îñâ³òíº ñå-
ðåäîâèùå á³áë³îòåêè, ÿêå 
íàäàº êîðèñòóâà÷àì ïî-
âíèé äîñòóï ÿê äî òðàäè-
ö³éíèõ á³áë³îòå÷íèõ ðå-
ñóðñ³â, òàê ³ äî â³ääàëå-
íèõ åëåêòðîííèõ äæåðåë 
³íôîðìàö³¿, çàáåçïå÷óº 
ìàêñèìàëüíó îïåðàòèâ-
í³ñòü ³ çðó÷í³ñòü á³áë³î-
òå÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, 
âèêîíàííÿ ð³çíîïëàíîâèõ 
÷èòàöüêèõ ïîòðåá ³ çà-
ïèò³â. Ì³í³ñòðà ïðèºìíî 
âðàçèëè íîâ³òí³ òåëåêî-
ìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿ òà 
ìîäåðí³çàö³ÿ òðàäèö³éíèõ 
á³áë³îòå÷íèõ ïðîöåñ³â, 
ÿê³ âïðîâàäæåíî â ðîáîòó 
íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ³ ÿê³ 
ñâ³ä÷àòü ïðî ÿê³ñíî íîâèé 
ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ á³áë³îòå÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â ³ ñòâîðåííÿ êðà-
ùî¿ ìîäåë³ ñó÷àñíî¿ á³-
áë³îòåêè.

Çà âàãîìèé âíåñîê ó 
ðîçâèòîê á³áë³îòå÷íî¿ 
ñïðàâè Óêðà¿íè, íîâàòîð-
ñòâî òà àêòèâíó ïðîôåñ³é-
íó ä³ÿëüí³ñòü, áàãàòîð³÷íó 
ñóìë³ííó ïðàöþ Ì³í³ñòð 
êóëüòóðè Óêðà¿íè Ì.À. Êó-
ëè íÿê âðó÷èâ äèðåêòîðó 
íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè àêàäå-
ì³¿ Í.Î. Ïåòðèí³ Ïî÷åñíó 
ãðàìîòó Ì³í³ñòåðñòâà 
êóëüòóðè.

Ï³ä ÷àñ â³çèòó Ì³í³ñ-
òðà êóëüòóðè Óêðà¿íè äî 
ÓÀÁÑ ÍÁÓ ìè, ñòóäåíòè, 
ùå ðàç â³ä÷óëè ãîðä³ñòü 
çà ñâ³é âèø ³ çà ñó÷àñíó 
íàóêîâó á³áë³îòåêó, ÿêà º 
îäí³ºþ ç  íàéêðàùèõ ºâ-
ðîïåéñüêèõ á³áë³îòåê. 
Óñå-òàêè ïðèºìíî æèòè â 
ªâðîï³, íàâ÷àþ÷èñü â 
àêàäåì³¿!

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

Від редакції 

Äî ðå÷³, Ïî÷åñíà ãðàìîòà â³ä Ì³í³ñòðà êóëü-
òóðè – îñòàíí³ì ÷àñîì öå íå ºäèíå ïóáë³÷íå âèç-
íàííÿ âàãîìèõ òðóäîâèõ çäîáóòê³â äèðåêòîðà 
íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè Íàä³¿ Ïåòðèíè. Òàê, â³ä 
íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè 
Ñóìñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ëþáîâ³ Ïøå-
íè÷íî¿ íà ³ì’ÿ ðåêòîðà àêàäåì³¿ Àíàòîë³ÿ 
ªï³ôàíîâà íàä³éøîâ ëèñò-ïîäÿêà çà äîïîìîãó 
â ðîáîò³ ç ó÷í³âñüêîþ, ñòóäåíòñüêîþ ìîëîääþ 
òà ïåäàãîã³÷íîþ ãðîìàäñüê³ñòþ îáëàñò³, ÿêó îñ-
â³òÿíàì óïðîäîâæ 2011ðîêó íàäàâàëè ñï³âðîá³ò-
íèêè àêàäåì³¿ òà, çîêðåìà íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè. 
«Ñïîä³âàºìîñÿ íà ïîäàëüøó ïë³äíó ñï³âïðàöþ, – 
éäåòüñÿ äàë³ â ëèñò³, – òà ïðîñèìî â³äçíà÷èòè 
íàïîëåãëèâó, êîï³òêó ðîáîòó êîëåêòèâó òà äè-
ðåêòîðà íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè Íàä³¿ Îëåêñàíäð³â-
íè Ïåòðèíè».

Êîëåêòèâ àêàäåì³¿ ùèðî â³òàº Íàä³þ Îëåê-
ñàíäð³âíó ³ç çàñëóæåíîþ íàãîðîäîþ ³ çè÷èòü ïî-
äàëüøèõ òâîð÷èõ óñï³õ³â ó ðîçâèòêó á³áë³îòå÷-
íî¿ ñïðàâè òà ï³äâèùåíí³ ïðåñòèæó á³áë³îòåê â 
Óêðà¿í³! 

Нашу бібліотеку в 
рамках робочого візиту 
відвідав Міністр культу-
ри України Михайло Ку-
линяк, якого супровод-
жували ректор академії, 
професор Анатолій Єпі-
фанов, заступник голови 
Сумської обласної дер-
жавної адміністрації Сер-
гій Грицай і начальник 
управління культури обл-
держадміністрації Олена 
Мельник 



Íà ÷åñòü 20-ð³÷÷ÿ Íà-
ö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿-
íè äèñêóñ³éíèé êëóá 
«Äóìêà» íà áàç³ äðóãîãî 
ãóðòîæèòêó ïðîâ³â «êðó-
ãëèé ñò³ë», ïðèñâÿ÷åíèé 
òàê³é òåìàòèö³: «ÍÁÓ: 
ðîâåñíèê Óêðà¿íè ³ ôëàã-
ìàí ¿¿ ðîçâèòêó». Ñòóäåí-
òè ç³áðàëèñÿ îáãîâîðèòè 
íà îñíîâ³ ðåòðîñïåêòèâíî-
ãî àíàë³çó ñòàíîâëåííÿ 
Öåíòðàëüíîãî áàíêó 
Óêðà¿íè éîãî ðîëü ³ âíå-
ñîê ó ðîçâèòîê åêîíîì³÷-

íîãî ñóñï³ëüñòâà, êîæíî¿ 
ëþäèíè, íàóêè ³ ñòóäåíò-
ñòâà â ö³ëîìó. Ó÷àñòü ó 
äèñêóñ³¿ âçÿëè ïîâàæí³ 
ãîñò³ êëóáó – ïðîâ³äíèé 
þðèñêîíñóëüò Óïðàâë³í-
íÿ ÍÁÓ â Ñóìñüê³é îá-
ëàñò³ Îëåíà Ñåðã³¿âíà 
Îëåõíîâè÷ ³ íà÷àëüíèê 
Ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó 
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ 
òà ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè 
ñ ò óäåí ò ³ â  Ëþäìèëà 
²âàí³âíà Ãîí÷àðîâà. Òà-
êîæ àêòèâíó ó÷àñòü â îá-

КОНФЕРЕНЦІЇ

«КРУГЛИЙ СТІЛ»

ÍÁÓ – ÔËÀÃÌÀÍ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

PRYZMA

ãîâîðåíí³ âçÿëè ñòóäåíòè 
âñ³õ ãóðòîæèòê³â ³ ñïå-
ö³àëüíîñòåé ÄÂÍÇ ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ.

Îñîáëèâî çì³ñòîâí³ 
ïîâ³äîìëåííÿ ï³äãîòóâà-
ëè ñòóäåíòè Í³íà Êîø-
ëà÷, Ãàëèíà Ãîëóá, Ñåð-
ã³é Ìóõà òà ²âàí Ìàí-
æóëà. Íàéö³êàâ³øîþ ÷à-
ñòèíîþ çóñòð³÷³ ñòàëî 
îáãîâîðåííÿ äèñêóñ³éíèõ 
ïèòàíü ñòîñîâíî ðîë³ 
ÍÁÓ ó ñòàíîâëåíí ³ 
óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ 

òà â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè, 
çäîáóòê³â ³ ïðîáëåìíèõ 
àñïåêò³â ðîçâèòêó òà 
ä³ÿëüíîñò³ ãðîøîâî¿ ñèñ-
òåìè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 
äâîõ äåñÿòèð³÷, ïîë³òè÷-
íîãî ôëàãìàíà òà ñèìâî-
ëó íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, 
ðîë³ Öåíòðàëüíîãî áàíêó 
ó  ôîðì ó â à íí ³  ñïå -
ö³àë³ñò³â ³ ïðîôåñ³îíàë³â 
ó áàíê³âñüê³é ñôåð³. 

²âàí ÌÀÍÆÓËÀ,
îðãàí³çàòîð äèñêóñ³éíîãî 

êëóáó «Äóìêà»

У приміщенні наукової бібліотеки УАБС НБУ відбулася традиційна, XIV Всеу-
країнська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку 
банківської системи України»

ÑÏÎÐÒ

ÑÏÐÈÒÍ², ÂËÓ×Í², ÑÈËÜÍ²
Кубок України зі стрільби з лука

Ó ì. Äîíåöüê íàøà ñòóäåíòêà (ãðóïà Ô-12) 
Ïîë³íà Ðîä³îíîâà  âçÿëà ó÷àñòü ó â³äêðèòèõ çìà-
ãàííÿõ «Êóáîê Äîíáàñó» ç³ ñòð³ëüáè ç ëóêà, ïîñ³â-
øè äðóãå ì³ñöå â îñîáèñòîìó çàë³êó. 

Міська спартакіада 
з настільного тенісу серед ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

Ó ëåãêîàòëåòè÷íîìó ìàíåæ³ â³äáóëàñÿ ì³ñüêà 
ñïàðòàê³àäà ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó ñåðåä ÂÍÇ ²²²-IV 
ð.à. Ñåðåä ï’ÿòè êîìàíä çá³ðíà ÷îëîâ³÷à êîìàíäà 
àêàäåì³¿, ÿêó ïðåäñòàâëÿëè Îëåêñàíäð Áîâñóí³âñü-
êèé (ãðóïà ÁÑ-91); Àíäð³é ªìåöü (ãðóïà ÅÊ-11); 
Âàëåð³é Îçàðåíêî (ãðóïà ÁÑ-91), âèéøëà íà äðó-
ãó ñõîäèíêó ï’ºäåñòàëó. Æ³íî÷à êîìàíäà ó ñêëàä³ 
Ìàðèíè Çîçóë³ (ãðóïà ÁÑ-83), Â³òè Ïðîí³íî¿ 
(ãðóïà Ï-11) òà ²ííè Á³ëåöüêî¿ (ãðóïà ÁÑ-11) ñòà-
ëà áðîíçîâèì ïðèçåðîì çìàãàíü.

Äðóãå ì³ñöå çàéíÿëà çá³ðíà êîìàíäà ñåðåä âè-
êëàäà÷³â ÂÍÇ ²²²-IV ð.à. 

Кубок України з боксу (м. Севастополь)

Ó ì. Ñåâàñòîïîëü â³äáóâñÿ Êóáîê Óêðà¿íè ç áîêñó 
ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä. Ñòóäåíòè àêàäåì³¿ Àðòåì Ñå-
ðåäà (ãðóïà ÎÀ-12) òà Äìèòðî Øîâêóí (ãðóïà ÅÊ-92) 
ñòàëè áðîíçîâèìè ïðèçåðàìè çìàãàíü.

Міська спартакіада 
з футзалу (дівчата) серед ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

Ö³ çìàãàííÿ ç³áðàëè íàéñèëüí³ø³ ñòóäåíòñüê³ 
êîìàíäè ç ôóòçàëó. Íà ïàðêåò³ ëåãêîàòëåòè÷íîãî 
ìàíåæó ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â, íå ïðîãðàâøè æîäíî¿ 
ãðè, íàøà êîìàíäà ñòàëà ïåðåìîæöåì çìàãàíü.

Спартакіада серед вищих навчальних закладів 
НБУ з футзалу та фітнес-аеробіки

 Ó ãðóäí³ íà áàç³ Ëüâ³âñüêîãî ³íñòèòóòó áàí-
ê³âñüêî¿ ñïðàâè Óí³âåðñèòåòó áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³äáóëàñÿ Ñïàðòà-
ê³àäà ñåðåä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Íàö³îíàëü-
íîãî áàíêó Óêðà¿íè ç ôóòçàëó òà àåðîá³êè. Ó çìà-
ãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü: Õàðê³âñüêèé ³íñòèòóòó áàí-
ê³âñüêî¿ ñïðàâè, Óí³âåðñèòåò áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà êîìàíäà Äåðæàâ-
íîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó «Óêðà¿íñüêà àêà-
äåì³ÿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó 
Óêðà¿íè». Ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â òî÷èëàñÿ áîðîòüáà 
ì³æ çá³ðíèìè êîìàíäàìè ç ôóòçàëó öèõ âèø³â. Íå 
ìåíø çàïåêëà é ³íòðèãóþ÷à áîðîòüáà ðîçãîðíóëàñÿ 
ì³æ çá³ðíèìè êîìàíäàìè ç àåðîá³êè, ÿê³ ïðîòÿãîì 
óñüîãî òóðí³ðó çìàãàëèñÿ ó ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ ïðî-
ãðàìè. Çà ï³äñóìêàìè çìàãàíü íàø³ ä³â÷àòà áóëè 
íàãîðîäæåíí³ Êóáêîì Ñïàðòàê³àäè ñåðåä ÂÍÇ 
ÍÁÓ çà ² ì³ñöå. 

 
Чемпіонат області з боксу

2-4 ãðóäíÿ ïðîéøîâ â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò îáëàñò³ 
ç áîêñó. Óñï³øíî âèñòóïèëè íàø³ ñòóäåíòè, âèáîðîâ-
øè ÷îòèðè ïåðøèõ ì³ñöÿ: Îëåã Ñêèáà (ãðóïà Ô-73) – 
60 êã, Àðòåì Ñåðåäà (ãðóïà ÎÀ-12) – 64 êã, Âëàäèñ-
ëàâ Ëåâ÷åíêî (ãðóïà ÅÊ-92) – 75 êã, ßíà Ãîí÷àðåíêî 
(ãðóïà Ô-93) – 48êã.

 Òåòÿíà ÂÅÐÕÎÃËßÄ,
 ñòàðøèé ëàáîðàíò 
 êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ

ÇÓÑÒÐ²×²

ÒÀÐÀÑ ØÅËÅÑÒÞÊ Â ÀÊÀÄÅÌ²̄ !
За ініціативи кафедри фі-

зичного виховання 21 листо-
пада відбулася зустріч наших 
студентів з чемпіоном світу з 
боксу Тарасом Шелестюком.

Цьогоріч на світовій пер-
шості з боксу у м. Баку серед 
спортсменів-аматорів 
українська збірна досягла 
небувалих висот – 4 золотих 
та 1 срібну медаль. У ваговій 
категорії до 69 кілограмів 
перемогу отримав наш зем-
ляк – Тарас Шелестюк.

Спортсмен завітав до  
академії разом зі своїм  молодшим братом Богданом і 
тренером Володимиром Вінніковим. Під час бесіди Тарас 
розповів про свій довгий та нелегкий шлях до перемоги, 
виснажливі тренування та плани на майбутнє. Зараз він 
починає підготовку до  Олімпійських ігор, що відбудуться у 
Лондоні наступного року.

На згадку про теплий прийом Тарас подарував музею 
академії свою боксерську рукавицю. 

ßíà ÂÀÊÓËÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-01
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ÍÀÓÊÀ «Â ÑÒÈË² ÐÅÒÐÎ»…

ßê óæå ïîâ³äîìëÿëîñÿ 
â ìèíóëîìó íîìåð³ ãàçåòè, 
â³äêðèòòþ êîíôåðåíö³¿ ïå-
ðåäóâàëà âèñòàâêà ³ñòî-
ðè÷íèõ äîêóìåíò³â, ñâ³ò-
ëèí, ðå÷åé ï³ä íàçâîþ 
«Ðîçâèòîê áàíê³âñüêî¿ 
ñïðàâè íà Ñóìùèí³», ïðè-
óðî÷åíà äî 20-¿ ð³÷íèö³ 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó 
Óêðà¿íè. Ïðåçåíòóâàâ âè-
ñòàâêó îäèí ³ç ¿¿ îñíîâíèõ 
îðãàí³çàòîð³â – àâòîð öèõ 
ðÿäê³â. Öÿ âèñòàâêà íå ëè-
øå ïðîâåëà ³ñòîðè÷í³ ïà-
ðàëåë³ ì³æ áàíê³ðàìè òà 
áàíê³âñüêèìè ïðîäóêòàìè 
ìèíóëîãî ³ ñó÷àñíîñò³, íà 
æàëü, íå çàâæäè íà êî-
ðèñòü îñòàíí³õ, à é íàäàëà 
ìîæëèâ³ñòü ó÷àñíèêàì 
êîíôåðåíö³¿ çä³éñíåííÿ 
ðåòðîñïåêòèâíîãî ïîãëÿäó 
â ìàéáóòíº.

Ïðàâî îô³ö³éíîãî â³ä-
êðèòòÿ êîíôåðåíö³¿, òàêîæ 
óæå òðàäèö³éíî, íàëåæàëî 
ðåêòîðó àêàäåì³¿, äîêòîðó 
åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôå-
ñîðó, çàñëóæåíîìó åêîíî-
ì³ñòó Óêðà¿íè Àíàòîë³þ 
ªï³ôàíîâó. Ó ñâîºìó 
âñòóïíîìó ñëîâ³ â³í â³ä-
çíà÷èâ, ùî êîíôåðåíö³ÿ 
â³äáóâàºòüñÿ â ð³ê 15-ð³÷÷ÿ 
àêàäåì³¿, ³ ï³äáèâ êîðîòê³ 
ï³äñóìêè çäîáóòê³â ³ äî-
ñÿãíåíü âèùîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó çà äîñòàòíüî 
êîðîòêèé ÷àñ. Ó éîãî ïðî-
ìîâ³ áóëî òàêîæ â³äçíà÷å-
íî ïðî íåîáõ³äí³ñòü òðè-

ìàòè ðóêó íà ïóëüñ³ íàó-
êîâî¿ äóìêè, âèêîðèñòîâó-
âàòè â³ò÷èçíÿíèé òà 
ñâ³òîâèé íàéñó÷àñí³øèé 
äîñâ³ä, ïîñò³éíî ðîçøèðþ-
âàòè ì³æíàðîäí³ íàóêîâ³ 
çâ’ÿçêè. Íó ³, çâè÷àéíî, âñ³ 
ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ îò-
ðèìàëè â³ä ðåêòîðà àêàäå-
ì³¿ ïîáàæàííÿ  íàòõíåííÿ, 
íîâèõ ä³ëîâèõ çíàéîìñòâ 
òà óñï³øíî¿ ñï³âïðàö³. 

Öåíòðàëüíîþ òåìîþ, 
ùî äîì³íóâàëà ó âèñòóïàõ 
ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿, áó-
ëà òåìà ô³íàíñîâî¿ òà áàí-
ê³âñüêî¿ êðèçè òà øëÿõè ³ 
ìåòîäè ¿¿ ïîäîëàííÿ. Çî-
êðåìà, ó âèñòóï³ äîêòîðà 
åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôå-
ñîðà, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó 
ñòðàòåã ³ ¿  ìîíåòàðíî¿ 
ïîë³òèêè – çàñòóïíèêà 
êåð³âíèêà åêñïåðòíî-
àíàë³òè÷íîãî öåíòðó ç ïè-
òàíü ãðîøîâî-êðåäèòíî¿ 
ïîë³òèêè Àïàðàòó Ðàäè 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó 
Óêðà¿íè Îëåãà ßðåìåíêà, 
ãîëîâíà ïðè÷èíà ãëîáàëü-
íî¿ ô³íàíñîâî¿ íåñòàá³ëü-
íîñò³ ìàº ³íñòèòóö³éíå 
ï³ä´ðóíòÿ. Õî÷à êðèçà, 
ÿêà ïàíóº äî öüîãî ÷àñó â 
ô³íàíñàõ òà åêîíîì³ö³ 
êðà¿íè, ìàº ³ ñâ³é ïîçèòèâ-
íèé åôåêò – ïîêðàùèëàñü 
ÿê³ñòü ìåíåäæìåíòó, ðèçè-
êè îö³íþþòüñÿ á³ëüø îáå-
ðåæíî, ïî÷àâñÿ ïðîöåñ 
îçäîðîâëåííÿ áàíê³â. Íà 
äóìêó ôàõ³âöÿ, ãîëîâíîãî 

ðåãóëÿòîðà, íàìàãàííÿ ïî-
ëåãøèòè äîñòóï äî äæåðåë 
ë³êâ³äíîñò³ º ïîìèëêîþ, 
«ëåãê³» òà «äåøåâ³» ãðîø³ 
ñïîíóêàþòü â³äêëàäàòè íå-
õàé ³ íåïîïóëÿðí³, àëå íå-
îáõ³äí³ ðåôîðìè íà ìàé-
áóòíº. Íàÿâí³ñòü ïîçè÷å-
íèõ, à íå çàðîáëåíèõ êîø-
ò ³ â  äàº  ìîæëèâ³ñò ü 
ïðèõîâóâàòè ðèçèêè ³íâå-
ñòèö³éíèõ ð³øåíü, õî÷à 
ðèçèê º òàêèì æå ðåãóëÿ-
òîðîì ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, 
ÿê ³ ð³âíîâàæí³ ö³íè.

Êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ 
íàóê, äîöåíò êàôåäðè áóõ-
ãàëòåðñüêîãî îáë³êó ³ àó-
äèòó àêàäåì³¿ Îëåêñ³é 
Ïëàñòóí ïðåäñòàâèâ òà-
êèé ³íäèêàòîð âèíèêíåííÿ 
êðèçè, ÿê ðèíêîâà âîëà-
òèëüí³ñòü. Äîñë³äèâøè 
âçàºìîçâ’ÿçîê êðèçîâèõ 
ÿâèù ³ êîëèâàíü òàêèõ 
ðèíê³â òà ³íäèêàòîð³â, ÿê 
êóðñ çîëîòà, ñï³ââ³äíîøåí-
íÿ äîëàðà ÑØÀ òà ºâðî-
ïåéñüêî¿ âàëþòè, ïîâåä³í-
êà ôîíäîâîãî ðèíêó, ìîëî-
äèé íàóêîâåöü ðîáèòü, íà 
æàëü, íåâò³øíèé ïðîãíîç 
äëÿ íàøî¿ åêîíîì³êè – ìè 
çíàõîäèìîñÿ íà ïîðîç³ ÷åð-
ãîâîãî âèòêà êðèçè.

Ó âèñòóï³ ïðàêòèêà – 
êàíäèäàòà åêîíîì³÷íèõ íà-
óê, çàñòóïíèêà êåð³âíèêà 
Àïàðàòó Ðàäè ÍÁÓ Îëåê-
ñàíäðà Ëèòâèíîâà – ïðî-
àíàë³çîâàíî âïëèâ åêîíî-
ì³÷íî¿ êîíâåðãåíö³¿ íà äè-

íàì³êó âíóòð³øí³õ ö³í ç 
òî÷êè çîðó çàáåçïå÷åííÿ  
ö³íîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³ â 
Óêðà¿í³. Öåé ïðîöåñ, íà 
äóìêó àâòîðà, º ïðèðîä-
íèé, ³ñòîðè÷íî îáóìîâëå-
íèé ³ íåçâîðîòíèé, íàïðàâ-
ëåíèé íàñàìïåðåä íà ³íòåã-
ðàö³þ ç êðà¿íàìè ªÑ.

Áàãàòî çàïèòàíü ³ ïë³ä-
íèõ äèñêóñ³é âèêëèêàâ âè-
ñòóï êàíäèäàòà åêîíîì³÷-
íèõ íàóê, äîöåíòà Ïîë-
òàâñüêîãî óí³âåðñèòåòó 
åêîíîì³êè ³ òîðã³âë³ Ñâ³ò-
ëàíè ªãîðè÷åâî¿, êîòðà 
ïðåäñòàâèëà ïîíÿòòÿ òà 
ñêëàäîâ³ ³ííîâàö³éíî¿ 
êóëüòóðè êîìåðö³éíîãî 
áàíêó. Íà ¿¿ ïîãëÿä, ³ííî-
âàö³éíà êóëüòóðà, íà â³ä-
ì³íó â³ä çàãàëüíî¿ êîðïî-
ðàòèâíî¿, íå ìîæå áóòè 
ñôîðìîâàíà íåçàëåæíî â³ä 
óïðàâë³íñüêèõ âïëèâ³â, 
âîíà º ðåçóëüòàòîì ñâ³äî-
ìèõ ä³é êåð³âíèöòâà áàí-
êó. Àëå äëÿ ¿õ çä³éñíåííÿ 
ñàìå êåð³âíèöòâî ïîâèííî 
â³äð³çíÿòèñÿ âèñîêèì ð³â-
íåì îñîáèñòî¿ ³ííîâàö³éíî¿ 
êóëüòóðè, ìàòè áàæàííÿ òà 
âì³ííÿ ñôîðìóâàòè ¿¿ ó êî-
ëåêòèâ³. À ñàìå âïðîâàä-
æåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõ-
íîëîã³é ó â³ò÷èçíÿíèõ áàí-
êàõ çàêëàäàº îñíîâè 
óñï³øíî¿ áîðîòüáè ç êðè-
çîâèìè ÿâèùàìè òà óíèê-
íåííÿ îñòàíí³õ ó ìàéáóò-
íüîìó.

Íàóêîâåöü ç Ðîñ³éñüêî¿ 
Ôåäåðàö³¿, êàíäèäàò â. íà-
óê, äîöåíò êàôåäðè áàí-
ê³âñüêî¿ ñïðàâè Íàö³î-
íàëüíîãî äîñë³äíèöüêîãî 
óí³âåðñèòåòó «Âèùà øêî-
ëà åêîíîì³êè» (ì. Ìîñêâà) 
Ïàâëî Áîíäàð÷óê ïðîïî-
íóº äëÿ àíàë³çó ðèçèê³â 
áàíê³â àêòèâíî âèêîðèñòî-
âóâàòè îö³íêè íåçàëåæíèõ 
ðåéòèíãîâèõ àãåíö³é. Ó 
éîãî âèñòóï³ çàïðîïîíîâà-
íà êîíöåïö³ÿ ºäèíîãî ðåé-
òèíãîâîãî ïðîñòîðó ³ ðîç-
âèòêó ðåéòèíãîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â Ðîñ³¿, ùî òåæ áóëî 
á äîö³ëüíî äî ðîçãëÿäó ³ â 
Óêðà¿í³. Àâòîðîì òàêîæ 
ðîçðîáëåíî äåòàëüíó ìåòî-
äèêó ïîð³âíÿííÿ ðåéòèí-
ãîâèõ äîñë³äæåíü ð³çíèõ 
àãåíòñòâ ³ ìåòîäîëîã³þ ïî-
áóäîâè åêîíîìåòðè÷íèõ 
ìîäåëåé ðåéòèíã³â äëÿ 
ðîñ³éñüêèõ ³ ì³æíàðîäíèõ 
àãåíòñòâ. 

Ñåðã³é ÒÈÕÅÍÊÎ,
êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, 

äîöåíò,
íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê 

íàóêîâî-äîñë³äíîãî öåíòðó
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Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÊÂ ¹ 5767 
â³ä 18  ñ³÷íÿ 2002 ðîêó âèäàíå 
Äåðæàâíèì êîì³òåòîì ³íôîðìàö³éíî¿ 
ïîë³òèêè, òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ 
Óêðà¿íè

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 
Íàòàë³ÿ Äàíèëåíêî
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà: 
Þð³é Õèæíÿê

Íîìåð íàáðàíèé ³ çâåðñòàíèé 
ó ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Àêàäåmix»
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 
ì. Ñóìè, âóë. ßê³ðà, 10-à.
Òåë. 619-947

Ãàçåòà â³ääðóêîâàíà â 
ÏÂÏ «Âèäàâíè÷èé áóäèíîê «Åëëàäà»:
ì. Ñóìè, âóë. Ê³ðîâà, 25/1, îô. 1,
òåë./ôàêñ (0542) 78-18-25, 78-14-25
Òèðàæ 1000 ïð. 

Çàñíîâíèê:
Äåðæàâíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä
«Óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè»
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RAKURS
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

Êòî áû ìîã ïîäóìàòü 
ðàíüøå, ÷òî ýòî ëåòî ñòàíåò 
îäíèì èç ñàìûõ íåçàáûâàå-
ìûõ â ìîåé æèçíè? Êòî áû 
ìîã ñêàçàòü, ÷òî òàêîé ðåà-
ëèñò, êàê ÿ, áóäåò íàñòîëüêî 
÷åì-òî óäèâë¸í è âîñõèù¸í, 
÷òî ïðèáåãíåò ê ñîâåðøåííî 
íåñâîéñòâåííîìó åìó äåëó – 
íàïèñàíèþ âîò ýòîãî î÷åðêà? 

Êòî ìîã ïðåäâèäåòü, ÷òî 
ÿ, ïðîñòîé ñòóäåíò, òàêîé æå, 
êàê è âû, ñòàíó ìåðèòü áî-
òèíêàìè ïðîñòîðû ÷óæîé 
ñòðàíû, åäâà äîñòèãíóâ äâàä-
öàòèëåòíåãî âîçðàñòà? 

Êîãäà âñå óæàñû äîñðî÷-
íîé ñäà÷è ñåññèè, ñâÿçàííîé ñ 
ïîåçäêîé ïî ïðîãðàììå 
«Work&Travel», áûëè óæå äà-
ëåêî ïîçàäè, äîêóìåíòû ïðè-
âåäåíû â ïîðÿäîê, è ÿ ñ ëþáî-
ïûòñòâîì íàáëþäàë çà ñòðà-
íîé, êîòîðóþ ïîêèäàë, èç êðî-
øå÷íîãî èëëþìèíàòîðà â 
ñàìîë¸òå, ÿ è ìîé äðóã Âèòà-
ëèê ïðåäñòàâèòü ñåáå íå ìîãëè, 
÷òî æä¸ò íàñ âïåðåäè. 

Â ïðîøëîì ãîäó ó ìåíÿ 
óæå áûë íåêèé îïûò ðàáîòû 
çà ãðàíèöåé, èìåííî â 
ÑØÀ, è äàæå âðîäå áû íå-
ïëîõîé, íî âñ¸, êàê ìû çíà-
åì, ïîçíà¸òñÿ â ñðàâíåíèè. 
Â ïðåäûäóùåì, 2010-ì, ìåíÿ 
çàíåñëî â Ñåâåðíóþ Êàðî-
ëèíó, â ñóïåðìàðêåò «Food-
lion», ãäå ÿ, ðàáîòàÿ, ïî ñó-
òè, íà äâóõ ðàáîòàõ, ïðî-
÷óâñòâîâàë íà ñåáå âñå òÿ-
ãîòû è ëèøåíèÿ, ê êîòîðûì 
ïðèãîâàðèâàåò óêðàèíñêèõ 
ñòóäåíòîâ ýòà îãðîìíàÿ 

ñòðàíà. Ïðîáûâ òàì ïî÷òè 
òðè ìåñÿöà, íå ñìîã ðàññìî-
òðåòü âñåé êðàñîòû ýòîé 
áîëüøîé ñòðàíû, âåðíóëñÿ ÿ 
óñòàâøèé, èçìîòàííûé è íå-
ñêîëüêî ðàçî÷àðîâàííûé, íî 
ýòî, êàê âû ïîíèìàåòå, íå îò-
áèëî ó ìåíÿ æåëàíèÿ îçíà-
êîìèòü Øòàòû ñ ìîèì áåç-
ãðàíè÷íûì ëþáîïûòñòâîì.

…Ìû âûëåòåëè èç Óê-
ðàèíû 11 ìàÿ è áóêâàëüíî 
÷åðåç íåñêîëüêî äíåé óæå 
îñâàèâàëèñü íà íîâîì ìåñòå 
ðàáîòû – â ñåêòîðå îáñëó-
æèâàíèÿ ôèðìû «Boundin 
Bakery», ÷òî â Ñàí-Ôðàí-
öèñêî, øòàò Êàëèôîðíèÿ. 
Âìåñòå ñ íàìè òðóäèëèñü 
ïîëÿêè, ðóññêèå, ëèòîâöû, 
íåìöû è äàæå èðëàíäöû. 
Òà æå èñòîðèÿ íàñ îæèäàëà 
ïîçæå â ðàáîòå ñ êëèåíòàìè 
è ïîêóïàòåëÿìè – äëÿ íàñ 
õîòü è ïðîâîäèëè îáó÷åíèå, 
íî âñ¸ ðàâíî ïðèøëîñü â 
êðàò÷àéøèå ñðîêè îñâàè-
âàòü àçû èòàëüÿíñêîãî, èñ-
ïàíñêîãî, ôðàíöóçñêîãî è 
äàæå âîñòî÷íûõ ÿçûêîâ… 
À ÷òî âû õîòåëè, åñëè ïî 
ëåâóþ ñòîðîíó îò íàøåãî 
ìàãàçèíà íàõîäèëàñü òóðè-
ñòè÷åñêàÿ çîíà ãîðîäà, òîò 
æå Golden Gate Bridge, Coit 
Tower, Bay Bridge, à ïî ïðà-
âóþ – òþðüìà Àëüêàòðàñ, 
èçëþáëåííîå ìåñòî âñåõ 
ïðèåçæèõ, â êîòîðîé â ñâî¸ 
âðåìÿ îòáûâàë íàêàçàíèå 
ñàì Àëü Êàïîíå.

Õîòÿ íàãðóçêà òîæå áû-
ëà äîñòàòî÷íî áîëüøîé, íî 

íà ýòîò ðàç ìû ðåøèëè âî 
÷òî áû òî íè ñòàëî ïîïóòå-
øåñòâîâàòü ïî Àìåðèêå. 
Îáû÷íî ìû ðàáîòàëè ïÿòü 
äíåé â íåäåëþ, à â âûõîä-
íûå áðàëè ðþêçàêè, áèëåòû 
íà âå÷åðíèå àâòîáóñû è ðâà-
ëè êîãòè èç Ñàí-Ôðàíöèñ-
êî, äàáû ïîñìîòðåòü íà òî, 
÷òî äî ýòîãî âèäåëè òîëüêî 
íà êàðòèíêàõ. Çà âðåìÿ äåé-
ñòâèÿ íàøåãî êîíòðàêòà ìû 
óæå óñïåëè èñêîëåñèòü âåñü 
øòàò è â ïðèäà÷ó ïîëñòðà-
íû. Ïåðâî-íàïåðâî ïîáûâà-
ëè â Ñòýíôîðäñêîì óíèâåð-
ñèòåòå è Óíèâåðñèòåòå Êà-
ëèôîðíèè. Ñêàçàòü ïî 
ïðàâäå, â ãîëîâó òîãäà çà-
êðàëàñü ìûñëü, ÷òî ìàòåðè-
àëüíàÿ áàçà íàøåé àêàäå-
ìèè íè â ÷¸ì íå óñòóïàåò 
ýòèì äâóì ïðåñòèæíåéøèì 
çàâåäåíèÿì, çà ýòî íàñ íà 
ñàìîì äåëå áðàëà ãîðäîñòü!

Äàëüøå – áîëüøå. Ìû 
íå ìîãëè óïóñòèòü øàíñ ïî-
áûâàòü âî âñåìèðíî èçâåñò-
íîé Ñèëèêîíîâîé äîëèíå. 
Øòàá-êâàðòèðû Êîðïîðà-
öèè Ìàéêðîñîôò, Google, 
Facebook, Apple – âñ¸ ñòàëî 
äîñòóïíûì è ðåàëüíûì, êàê 
áóëî÷íàÿ çà óãëîì. Ó íàñ 
áûëî òàêîå îùóùåíèå, ñëîâ-
íî òàì ðàçáèëè ëàãåðü ïðè-
øåëüöû – íàñòîëüêî àðõè-
òåêòóðà è âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íàÿ ñðåäà îòëè÷àëèñü îò 
îáû÷íîé.

Äóìàåòå, ìû íà ýòîì 
îñòàíîâèëèñü? Íå òóò-òî 
áûëî! Âûêðîèâ âðåìÿ è ñî-

Это повествование записано со слов нашего студента Ильи Билыка (МЭ-81), который 
вместе со своим другом – студентом Виталием Гриценко (БС-82) – путешествовал 
по Америке

ÏÎÊÎÐßß ÀÌÅÐÈÊÓ…
áðàâ ïðèëè÷íóþ êîìïà-
íèþ, ìû ðâàíóëè â Ëàñ-Âå-
ãàñ, äàáû îñóùåñòâèòü äàâ-
íþþ ìå÷òó – ïîñåòèòü êîí-
öåðò ëþáèìîé ãðóïïû 
«Linkin Park»! È òóò òîëü-
êî ÷åëîâåê, áûâàâøèé íà 
êîíöåðòå, ãäå ïëîòíîñòü íà-
ðîäà – øåñòåðî íà êâàäðàò-
íûé ìåòð, ñìîæåò õîòü íåì-
íîãî ïîíÿòü íàñ. Ìóçûêà, 
òîëïà, ëþáèìûå èñïîëíèòå-
ëè íà ñöåíå, àòìîñôåðà âñå-
îáùåé ýéôîðèè è íåçðèìàÿ 
ñâÿçü âñåõ ïîêëîííèêîâ 
«LP» – âîò ÷òî ýòî áûëî! È 
ýòî òîëüêî ìàëàÿ äîëÿ, 
îñòàëüíûå îùóùåíèÿ 
ïðîñòî íåâîçìîæíî ïåðå-
äàòü ñëîâàìè!

Âåãàñ, êîíå÷íî, – îãðîì-
íûé ãîðîä, âñòðåòèâøèé íàñ 
êðàñî÷íîé èëëþìèíàöèåé, 
îáèëèåì îòåëåé (íàì áûëè 
äîñòóïíû è ìóçûêàëüíûå 
ôîíòàíû «Áåëëàäæèî», è 
âñå 109 ýòàæåé «Ñòðàòîñôå-
ðû») è âñåâîçìîæíûõ êàçè-
íî, è â íåãî õîòåëîñü áû âîç-
âðàùàòüñÿ õîòÿ áû ðàç â ãîäó 
íà íåäåëüêó-äðóãóþ, íî æèòü 
â ýòîì ï¸ñòðîì ìåãàïîëèñå, 
êàê ïîêàçàëîñü, ñîâåðøåííî 
íåâîçìîæíî. Îñîáåííî íàì, 
óêðàèíöàì, ìåñòíûå-òî óæå 
äàâíûì-äàâíî ñâûêëèñü ñ åãî 

ñòàòóñîì ìèðîâîãî ðàçâëåêà-
òåëüíîãî öåíòðà.

Â îáùåì, ïîåçäèëè çäî-
ðîâî! Íî äàæå ïî èñòå÷åíèè 
ñðîêà òðóäîâîãî êîíòðàêòà 
ìû íå ñäàëèñü è ðàñïëàíè-
ðîâàëè íàøè äàëüíåéøèå 
äåéñòâèÿ. Ïðåæäå âñåãî êó-
ïèëè àâòîìîáèëü è, ïîïðî-
ùàâøèñü ñ Ñàí-Ôðàíöèñêî 
(ïî-íàñòîÿùåìó, ïî-ñëàâÿí-
ñêè, ðàñòÿíóâ ýòî ïðîùàíèå 
íà ÷åòûðå äíÿ), óòðîì 10 
ñåíòÿáðÿ ìàõíóëè â Ëîñ-
Àíäæåëåñ. Åñòåñòâåííî, çà 
ôîòîãðàôèÿìè íà ôîíå 
íàäïèñè «Hollywood». Ïî-
ïóòíî ìû ïîáûâàëè è íà 
«Áóëüâàðå çâ¸çä», óáåäèâ-
øèñü, ÷òî íè÷åì îí íå îò-
ëè÷àåòñÿ îò ëþáîé äðóãîé 
ïðîåçæåé ÷àñòè, è ó òåàòðà 
Kodak, ãäå âðó÷àþò ïðåìèþ 
Oscar. Ñàìûì, ïîæàëóé, 
ÿðêèì âïå÷àòëåíèåì áûë 
âèçèò íà ñòóäèþ «Universal 
Pictures», ãäå ìû óâèäåëè 
ïàâèëüîí ñúåìîê ôèëüìîâ 
«Ôîðñàæ», «Êèíã Êîíã» è 
ïðî÷èõ.

Íî ðàññëàáëÿòüñÿ áûëî 
íåëüçÿ. Óæå äí¸ì 11 ÷èñëà, 
õîðîøåíüêî îòîñïàâøèñü, ìû 
ïåðåñåêëè ãðàíèöó øòàòà Ôå-
íèêñ, ãäå íå çàìåäëèëè ñ ïî-
ñåùåíèåì Âåëèêîãî Êàíüîíà. 

Âû õîòü êîãäà-íèáóäü âèäåëè 
íå÷òî íàñòîëüêî îãðîìíîå? 
Âû çíàåòå, êàêîå ýòî îùóùå-
íèå âåëè÷èÿ è… áåñêîíå÷íî-
ñòè? Ïîâåðüòå íà ñëîâî, íè-
÷òî èç óâèäåííîãî âàìè ðàíåå 
íå ñðàâíèòñÿ ñ Ãðàíä-Êàíüî-
íîì è êðîøå÷íîé ðåêîé Êî-
ëîðàäî, äà åù  ̧è ïîä ðàäó-
ãîé, âçîøåäøåé íà îãðîìíîé 
âûñîòå! Ìû åù  ̧òîãäà ñìåê-
íóëè, ÷òî ýòî âñ  ̧ñëîâíî ïîä-
ñòðîåíî ñïåöèàëüíî äëÿ íàñ.

Íî÷üþ ìû ïåðåñåêëè 
øòàò Íüþ-Ìåêñèêî, ãîðîä 
Àëüáóêåðêå, è 12-ãî äí¸ì 
óæå âúåõàëè â Òåõàñ, íå-
ùàäíî ñæèãàþùèé íàñ æà-
ðîé. Òàì, â Àìàðèëëüî, íå 
ìîãëè îáîéòèñü áåç êîâáîé-
ñêèõ øëÿï è ïðî÷åé âåñò-
àòðèáóòèêè, íî íàì íåëüçÿ 
áûëî çàäåðæèâàòüñÿ íàäî-
ëãî. Ñîãëàñíî íàøåìó ïëà-
íó, çà âå÷åð è íî÷ü 12-ãî ìû 
ïðîåõàëè øòàò Îêëàõîìó 
(Îêëàõîìà-Ñèòè) è Ôîðò-
Ñìèò, Àðêàíçàñ. Óæå óòðîì 
ñëåäóþùåãî äíÿ ìû î÷óòè-
ëèñü â Ìåìôèñå (Òåííåñè) 
è ñ ëþáîïûòñòâîì ðàçãëÿ-
äûâàëè äîì-ìóçåé Ýëâèñà 
Ïðåñëè, ñîáèðàþùèé åæå-
ãîäíî íå ìåíåå 600 òûñÿ÷ 
òóðèñòîâ. 

Äí¸ì 14-ãî ìû ïðèåõàëè 
â Ñåâåðíóþ Êàðîëèíó, â 
«Food-lion», ãäå ðîâíî ãîä 
íàçàä ÿ «îòáûâàë» òàêîé æå 
òðóäîâîé êîíòðàêò, è âñòðå-
òèëè ñòàðûõ çíàêîìûõ. 
Ïðèÿòíî, êîíå÷íî, ÷òî îíè 
ìåíÿ íå çàáûëè, íî, óâèäåâ 
òó ñàìóþ îáñòàíîâêó, ïðî-
ïèòàííóþ òÿæ¸ëûì ôèçè-
÷åñêèì òðóäîì, ãäå ìíå ïðè-
õîäèëîñü ðàáîòàòü íà äâóõ 
ðàáîòàõ íå ìåíåå øåñòíàä-
öàòè ÷àñîâ â ñóòêè, ìíå ñòà-
ëî íå ïî ñåáå. È ÿ ïîíÿë, 
÷òî âðÿä ëè õî÷ó íàäîëãî 
òàì çàäåðæèâàòüñÿ.

Ñêàçàíî – ñäåëàíî. Âå÷å-
ðîì 14-ãî ìû âûåõàëè îòòóäà 
è íà ñëåäóþùèé æå äåíü ïðè-
áûëè â Âàøèíãòîí. Òàì, ñî-
ãëàñíî ïëàíó, çà äâà äíÿ ïðî-
äàëè ìàøèíó è äâèíóëèñü â 
Íüþ-Éîðê, ãäå, êñòàòè, ïî-
áûâàëè ó ïàìÿòíèêà ïå÷àëü-
íî èçâåñòíûì áàøíÿì-áëèç-
íåöàì. Ó íàñ îñòàâàëàñü âñå-
ãî ïàðà äíåé, ÷òîáû ïîïðî-
ùàòüñÿ ñ Àìåðèêîé. 
Ïî-íà øåìó. Ïî-ñëàâÿíñêè…

Óëåòàÿ, ìû ñîâåðøåííî 
íå æàëåëè, ÷òî ïîêèäàåì 
Øòàòû. ×åòûðå ìåñÿöà – âîò 
áûë íàø ïðåäåë ïðåáûâàíèÿ 
â ýòîé îãðîìíîé ñòðàíå. À 
áîëüøå, ÷åñòíî ãîâîðÿ, è íå 
íàäî. Îáúåçäèâ ñòîëüêî ìåñò 
è óâèäåâ ñòîëüêî èíòåðåñíîãî, 
ìû ñ Âèòàëèêîì âñ  ̧ðàâíî ñî-
øëèñü íà ìûñëè, ÷òî â ãîñòÿõ 
õîðîøî, à äîìà ëó÷øå. 

Ñóìû âñòðåòèëè íàñ 
ò¸ïëûì äîæä¸ì è îùóùå-
íèåì óþòà. À åù¸ –   ðàç-
ìåðåííûì òåìïîì æèçíè, 
ïî êîòîðîìó ìû, â êîíöå 
êîíöîâ, óæå äàâíî óñïåëè 
ñîñêó÷èòüñÿ.

Çàïèñàëà
Òàòüÿíà ØÓÌÈËÎ,

ñòóäåíòêà ãð. ÌÝ-82


