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ÀÊÖ²¯

ÑËÎÂÀ ÂÄß×ÍÎÑÒ²

ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÜ

Ç² ÑÂßÒÎÌ, ÄÎÐÎÃ² ÂÈÊËÀÄÀ×²!

«ÆÈÒÒß – ÖÅ ØËßÕ, 
² ÂÑÅ, ÙÎ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÍÀÌ 
ÐÎÁÈÒÈ Â ÖÜÎÌÓ ÆÈÒÒ², – 
ÐÓÕÀÒÈÑß 
ÂËÀÑÍÈÌ ØËßÕÎÌ»

ÂÄß×ÍÀ ÇÀ 
ÒÅÐÏÅËÈÂ²ÑÒÜ ² ÒÐÓÄ

«Ç²ÐÊÈ ÑÅÐÅÄ ÍÀÑ!»

Â²ÒÀÞ!

Øàíîâí³ êîëåãè!
Ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ç Äíåì ïðàö³âíèê³â îñâ³òè!
Âè ïîâ’ÿçàëè ñâîº æèòòÿ ç íàéäåìîêðàòè÷í³øîþ ³ íàéáëàãîðîäí³øîþ ïðîôåñ³ºþ – ó÷èòåëÿ, 

ïåäàãîãà, âèêëàäà÷à. Ó âàñ äóæå íåëåãêà ³ âîäíî÷àñ äóæå íåîáõ³äíà ñóñï³ëüñòâó ïðàöÿ – ä³ëèòèñÿ 
ç³ ñâî¿ìè þíèìè âèõîâàíöÿìè íå ëèøå çíàííÿìè ³ äîñâ³äîì, à é ìóäð³ñòþ, ÷àñòî÷êîþ ñâîº¿ äóø³.

Îñîáëèâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîêëàäåíà íà âèêëàäà÷³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â – ³ç ó÷îðàøí³õ 
øêîëÿð³â âè ïîâèíí³ ï³äãîòóâàòè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â, ñôîðìîâàíèõ îñîáèñòîñòåé, 
ã³äíèõ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. Ìåí³ ïðèºìíî çàçíà÷èòè, ùî íàø ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä 
ðàçîì ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè àêàäåì³¿ óñï³øíî âèêîíóº ñâî¿ çàâäàííÿ.

Â³ä äóø³ áàæàþ âñ³ì âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³ íàñíàãè íà íîâ³ ïë³äí³ óñï³õè! Õàé íàø³ ñòóäåíòè 
³ âèïóñêíèêè çàâæäè áóäóòü âàøîþ ãîðä³ñòþ ³ ïðîñëàâëÿþòü ñâîþ Àëüìà-ìàòåð!

Ùèðî áàæàþ âàì äîáðà ³ âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â!
Õàé âàø³ äîì³âêè ïîâíÿòüñÿ ðàä³ñòþ, äîñòàòêîì, ëþáîâ’þ òà ùàñòÿì!

Ç ïîâàãîþ, 
ðåêòîð, ïðîôåñîð                        À.Î. ªï³ôàíîâ

Øàíîâí³ âèêëàäà÷³!

Äîçâîëüòå â³ä ³ìåí³ âñüîãî ñòóäåíòñòâà 
àêàäåì³¿ ïðèâ³òàòè âàñ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì 
– Äíåì ïðàö³âíèê³â îñâ³òè!

Áóòè âèêëàäà÷åì – âåëèêà ÷åñòü ³ â³äïî-
â³äàëüí³ñòü. Ïîêëèê âàøèõ äóø – ä³ëèòèñÿ 
çíàííÿìè, ìóäð³ñòþ, ïëåêàòè êóëüòóðó ³ 
äóõîâí³ñòü ï³äðîñòàþ÷èõ ïîêîë³íü – çàñëó-
ãîâóº íà âåëèêó ïîâàãó òà âäÿ÷í³ñòü.

Ñüîãîäí³ õîò³ëîñÿ á ïîáàæàòè âàì 
çäîðîâ’ÿ, âèòðèìêè, äîâãèõ òà ùàñëèâèõ ðî-
ê³â æèòòÿ! Íåõàé âàøà ïðîôåñ³éíà íèâà ïî-
ïîâíþºòüñÿ íîâèìè âàãîìèìè çäîáóòêàìè, 
óñ³ âàø³ ïî÷èíàííÿ ñòàþòü óñï³øíèìè, à 
æèòòºâèé îïòèì³çì íàäàñòü óïåâíåíîñò³ â 
çàâòðàøíüîìó äí³. Õàé ó âàøèõ äîì³âêàõ 
çàâæäè ïàíóþòü çëàãîäà ³ äîñòàòîê, ó ñåð-
öÿõ – äîáðîòà, à ó ñïðàâàõ – ìóäð³ñòü ³ âè-
âàæåí³ñòü!

Ïðèéì³òü ùèðó âäÿ÷í³ñòü çà âèñîêå ñëó-
æ³ííÿ îáðàí³é ñïðàâ³, íåâòîìíèé òâîð÷èé ïî-
øóê, ñàìîâ³ääàí³ñòü, äîáðî ³ ùåäð³ñòü äóø³.

Ç³ ñâÿòîì!
Â³êòîð ÌÓÍÒßÍ,

ãîëîâà ñòóäêîìó ÓÀÁÑ ÍÁÓ

Äîðîã³ íàø³ âèêëàäà÷³!

Ç âàìè ìè ïðîâîäèìî çíà÷íó 
÷àñòèíó ñâîãî æèòòÿ, ðîçä³ëÿ-
þ÷è ïåðåìîãè  ³  ïîðàçêè , 
ðàä³ñòü ³ ãîðå. Çà ðîêè íàøî¿ 
ñï³âïðàö³ âè ñòàëè äëÿ íàñ ïðè-
êëàäîì äëÿ íàñë³äóâàííÿ, ñèì-
âîëîì ðîçóìó, ìóäðîñò³, óñï³-
õó. Ç âàìè ìîæíà ïîðàäèòèñÿ, 
ïîïðîõàòè ïðî äîïîìîãó ³ íà-
â³òü ïîæàðòóâàòè.

Äÿêóºìî çà äîáðî, ÿêå âè äà-
ðóºòå, áåçö³ííèé äîñâ³ä ³ çíàí-
íÿ, ùî òàê íàïîëåãëèâî ïðèùå-
ïëþºòå íàì!

Ùèðî áàæàºìî âàì äîáðîãî 
çäîðîâ’ÿ, âèòðèìêè, ïîá³ëüøå 
ïåðåìîã íà îñâ³òÿíñüê³é íèâ³ òà 
ðàä³ñíèõ ìîìåíò³â ó æèòò³! 

Áóäüòå ùàñëèâèìè!

Â³ä ³ìåí³ ñòóäåíò³â 
ôàêóëüòåòó áàíê³âñüêèõ òåõíîëîã³é

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

Áåç âàñ, íàø³ øàíîâí³ âèêëàäà÷³, áåç 
âàøèõ ö³êàâèõ ëåêö³é, áåç âàøèõ çíàíü, 
áåç âàøèõ äîòåïíèõ æàðò³â òà âàøî¿ 
ï³äòðèìêè íàø³ ñòóäåíòñüê³ áóäí³ 
âòðàòèëè á áóäü-ÿê³ ÿñêðàâ³ êîëüîðè.

Â³òàºìî âàñ ç Äíåì ïðàö³âíèê³â îñ-
â³òè! Õî÷åìî â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ïîáà-
æàòè âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàñíàãè, 
òåðï³ííÿ, àäæå ñàìå çàâäÿêè âàø³é 
íàïîëåãëèâ³é ïðàö³ ñòóäåíòè àêàäåì³¿ 
ñòàþòü ó ìàéáóòíüîìó óñï³øíèìè ô³-
íàíñèñòàìè, á³çíåñìåíàìè, áàíê³ðàìè, 
êåð³âíèêàìè òà ïîë³òèêàìè. Àäæå çà-
âäÿêè âàøèì çóñèëëÿì ìè ñòàºìî 
ñïðàâæí³ìè ëþäüìè, ãîòîâèìè ïîäîëà-
òè âñ³ òðóäíîù³ äîðîñëîãî æèòòÿ. 
Áàæàºìî âàì ç êîæíèì äíåì óñå á³ëü-
øå çàêîõóâàòèñü ó ñâîþ ïðîôåñ³þ. Íå-
õàé íàòõíåííÿ ó âàø³é ä³ÿëüíîñò³ 
í³êîëè íå çàëèøàº âàñ!

Äÿêóºìî âàì, øàíîâí³ âèêëàäà÷³, çà 
òå, ùî âè º, áî âè – íàéêðàù³! Ç³ ñâÿòîì!

Â³ä ³ìåí³ ñòóäåíò³â
îáë³êîâî-ô³íàíñîâîãî ôàêóëüòåòó

²ííà òà Ñâ³òëàíà ÏÅÄ×ÅÍÊÎ, 
ñòóäåíòêè ãðóïè Ô-92

Ó Äåíü ïðàö³âíèê³â îñâ³òè õîò³ëî-
ñÿ á ïðèâ³òàòè ç³ ñâÿòîì âåñü ïðîôå-
ñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä þðèäè÷íî-
ãî ôàêóëüòåòó ÓÀÁÑ ÍÁÓ!

Óçàãàëüíèòè âñå òå, ùî äàþòü ³ ÷î-
ìó â÷àòü ïåäàãîãè íàøîãî ôàêóëüòåòó, 
ìàéæå íåìîæëèâî. Ä³àïàçîí òèõ çíàíü 
³ íàñòàíîâ äî ïðîôåñ³éíîãî æèòòÿ, 
ÿêèìè âîíè íàñ íàä³ëÿþòü, º íàñò³ëü-
êè âàæëèâèì, ùî íàéá³ëüøî¿ ïîäÿêè ³ 
íàéòåïë³øèõ ñë³â áóäå çàìàëî… 

Óñ³ âèêëàäà÷³ ïðàâîâîãî ôàêóëüòå-
òó º ãîëîâíèìè íàñòàâíèêàìè ñòóäåí-
ò³â çà ôàõîì, ³ ìè äóæå ðàä³, ùî ñàìå 
âîíè ñóïðîâîäæóþòü íàñ íà øëÿõó äî 
ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ òà âäîñêîíàëþ-
þòü íàø³ çíàííÿ.

Áàæàºìî ñâî¿ì âèêëàäà÷àì âåëè-
÷åçíèõ óñï³õ³â, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îá-
äàðîâàíèõ ñòóäåíò³â ³ áåçìåæíîãî 
ùàñòÿ!

Â³ä ³ìåí³ ñòóäåíò³â 
þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó 
Àäð³àíà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-02

Життя ось-ось відправить мене у вільну 
подорож. Якщо раніше я завжди знала, що 
попереду на мене чекають роки навчання, то 
зараз доля після випускного залишається для 
мене загадкою, і це трохи лякає. Проте мені 
хочеться підняти голову, з упевненістю зро-
бити цей крок у невизначеність і знайти свою 
нішу в трудовому суспільстві. Понад 
п’ятнадцять років мене готували до цього 
моменту. Спочатку в дитячому садку трепет-
ні вихователі розтлумачували, що таке добре, 
а що таке погано. У молодшій школі перша 
вчителька була прикладом для наслідування: 
як героїня улюбленої казки, вона вчила нас 
вчитися. У середній і старшій школі ми пізна-
вали любов і дружбу, нам давали настанови 
на майбутнє. У виші ми дізнавалися, на чому 
будується світ, вивчали досвід попередників, 
освоювали «підводні камені», щоб надалі на 
них не наштовхнутися. Це був шлях відкриттів, 
який би ми нізащо не пройшли без «поводи-
рів». Вони не просто ділилися знаннями, а 
дарували путівку в майбутнє, яку зараз я 
тримаю в руках, щиро сподіваючись не під-
вести своїх викладачів.

Мало хто замислювався, яка це велика 
відповідальність – навчати. Учні ж – це свого 
роду механізми, поставиш деталь неправиль-
но – отримаєш брак. Тому нас довго і копітко 
«збирають», щоб ми вийшли у світ налагод-
женими до дрібниць. 

Це все вони: вихователі, вчителі, викла-
дачі. За те, що я стала такою, якою є зараз, 
багато в чому вдячна саме їм. Я вдячна за 
терпеливість і труд, за багато днів роботи над 
моєю підготовкою, за зауваження, за тепло. 
Згадуючи зараз усіх своїх вчителів і виклада-
чів, я розумію, що в моїй пам’яті затрималися 
світлі усміхнені обличчя. Мені пощастило 
зустріти ці усмішки, і я впевнена, що вони 
будуть супроводжувати мене й надалі. 

Закінчиться цей навчальний рік, і я про-
довжу свій шлях самостійно. Можливо, спо-
чатку буду відчувати себе не дуже впевнено, 
але це, безперечно, мине. Ми маємо неаби-
яку підтримку, адже разом з нами наші на-
ставники будують наше спільне майбутнє.

Îëåêñàíäðà ÏÓÑÒÎÃÂÀÐ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÌÅÊ-11

Якщо серед ваших сусідів по гуртожит-
ку, одногрупників чи просто знайомих є 
люди, які заслуговують на звання “Зірка 
УАБС”, і ви хочете, щоб про них знала вся 
академія, – надсилайте заявки на пошту 
zirka_uabs@ukr.net , і ми обов’язково 
опублікуємо інтерв’ю з ним (або нею) на 
цьому сайті. Фото «найзірковішого» студен-
та та замальовка про нього прикрасять 1-шу 
сторінку святкового випуску газети “Акаде-
мікс”! А розповіді про інших цікавих особи-
стостей будуть опубліковані в наступних 
номерах газети.

Заявки приймаються до 3 листопада 
2011 року! Детальнішу інформацію ди-
вись на сайті студкому.

ÑÒÓÄÊÎÌ

Студком спільно з редакцією газети 
“АкадеМіх” спеціально до Дня сту-
дента розпочинає акцію “Зірки се-
ред нас!”

ÏÎÄßÊÀ Â²Ä ÓÑÜÎÃÎ 
ÑÒÓÄÅÍÒÑÒÂÀ

ÑÈÌÂÎË ÐÎÇÓÌÓ, 
ÌÓÄÐÎÑÒ², ÓÑÏ²ÕÓ ÂÈ – ÍÀÉÊÐÀÙ²!

ÍÀØÈÌ ÃÎËÎÂÍÈÌ 
ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÀÌ

(«Рецепт» успіху від професора Костюка)

Йому вдається з усього світу зібрати в академії 
вчених світил і талановитих студентів для міжна-
родної наукової конференції і вільно спілкуватися 
з ними англійською мовою. Його наукові праці 
знають у багатьох країнах. Цей молодий, симпа-
тичний, енергійний професор Олександр Микола-
йович Костюк, напевне, не лише для студентів, а й 
для багатьох колег став прикладом цілеспрямова-
ності та успішності

(Ïðîäîâæåííÿ – íà 3-é ñòîð.)



Íà çàïðîøåííÿ Ïðåä-
ñòàâíèöòâà ªâðîïåéñüêîãî 
Ñîþçó â Óêðà¿í³ âë³òêó 
çä³éñíèëè îñâ³òíþ ïî¿çäêó 
äî Áðþññåëÿ òà Ëþêñåì-
áóðãà êîîðäèíàòîð ²íôîð-
ìàö³éíîãî öåíòðó ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó â ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ, äèðåêòîð íàóêîâî¿ 
á³áë³îòåêè Íàä³ÿ Ïåòðèíà 
³ äîêóìåíòàë³ñò öåíòðó, á³-
áë³îòåêàð Ëàðèñà Ðåïåòóí. 
Â³çèò áóëî îðãàí³çîâàíî â 
ðàìêàõ ïðîåêòó «Ï³äòðèì-
êà ³íôîðìàö³éíèõ öåíòð³â 
ªÑ â Óêðà¿í³», ÿêèé êîîð-

äèíóº êîìïàí³ÿ Action 
Global Communication.

Ó÷àñíèêè ïðîãðàìè 
â³äâ³äàëè Publication 
Office (â³ää³ë ïóáë³êàö³é) 
ó Ëþêñåìáóðç³, îçíàéîìè-
ë è ñ ÿ  ç  ð î á î ò î þ 
EUBookshop ³ öåíòðó äî-
ñòàâîê ó Ãàñïåð³õò³.

Ï³ä ÷àñ â³çèòó äî Áðþñ-
ñåëÿ êîîðäèíàòîðè ²íôîð-
ìàö³éíèõ öåíòð³â ªÑ â 
Óêðà¿í³ îòðèìàëè âàæëè-
âó ³ êîðèñíó ³íôîðìàö³þ 
ïðî ïðèíöèïè ôîðìóâàí-
íÿ ªÑ òà ä³ÿëüí³ñòü éîãî 

ПАРТНЕРСТВО

ЗНАЙ НАШИХ!

СТАЖУВАННЯ

Я від імені студентів юридичного факультету, зокрема 
майбутніх випускників магістерської групи, вітаю із про-
фесійним святом викладачів юридичного факультету 
академії! 

Навчання студентів, наукова робота, практичне засто-
сування знань юриспруденції потребують від вас, шанов-
ні, чимало енергії, витримки та натхнення. Але той, хто 
любить свою роботу, не скаржиться, а насолоджується. 
Тому моє побажання вам дуже просте, але вагоме – на-
солоджуватися тим, чим займаєтеся! Незважаючи на брак 
вільного часу, нескінченні «примхи» законодавства, ста-
ранно приховану ініціативність студентів і водночас го-
стро виражену вимогливість керівництва та інші ситуації, 
які, на перший погляд, можуть здатися небажаними. Але, 
погодьтеся, без усього перерахованого вище не так би 
цінувалися вирішені на вашу користь справи, кмітливість 
і допитливість студентів, високі оцінки роботи з боку 
керівництва.

І ще я бажаю вам насолоджуватися не тільки роботою, 
а й вдалим відпочинком. Адже той, хто наполегливо 
працює, має й відпочивати достойно. 

Тому чудового відпочинку вам цьогорічного святко-
вого дня!

Òåòÿíà ÑÒÀÐÖÅÂÀ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÌÏ-01

Навіть уже перебуваючи на навчанні за кордоном 
(школа Ханкін, Фінляндія), випускники академії от-
римують нагороди 

Своє професійне свято – Всеукраїнський день бібліо-
тек – співробітники наукової бібліотеки УАБС НБУ 
зустрічають новими трудовими здобутками. Мину-
лий навчальний рік відзначився багатьма цікавими 
подіями. Та, напевне, найважливіші серед них – це 
створення на базі бібліотеки Польсько-Українського 
центру та Інформаційного центру Європейського 
Союзу. Це не лише почесно, а й відповідально, ви-
магає постійної напруженої роботи

16.09.97 на підтримку ініціативи Міністерства 
юстиції України, Спілки юристів України, Спілки 
адвокатів України Президент України Л. Д. Кучма 
своїм указом № 1022/97 установив в Україні най-
краще професійне свято – День юриста. 

Відтоді 8 жовтня щороку набуває святкового 
образу для представників юридичної професії 

Ще перед початком нового навчального року 
студентське самоврядування з новими силами та 
ідеями відновило свою роботу на благо рідного 
студентства

Òàê, íà îáëàñí³é êîí-
ôåðåíö³¿ îñâ³òÿí, ùî òðà-
äèö³éíî â³äáóëàñÿ íàïåðå-
äîäí³ íîâîãî íàâ÷àëüíîãî 
ðîêó, ïðîçâó÷àëà äîñèòü 
ïðèºìíà äëÿ íàøîãî âèøó 
íîâèíà. Çà îñîáëèâ³ äîñÿã-
íåííÿ â íàâ÷àíí³ òà âèñîêó 
ðåçóëüòàòèâí³ñòü íà âñåó-
êðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîä-
íèõ êîíêóðñàõ, çìàãàí-
íÿõ, îë³ìï³àäàõ, òóðí³ðàõ 
6 ó÷í³â ³ ñòóäåíò³â îáëàñò³ 
çàíåñåí³ äî «Êíèãè ðåêîð-
ä³â îñâ³òè Ñóìùèíè». 
Îñîáëèâî ïðèºìíî, ùî ñå-
ðåä òðüîõ íàéêðàùèõ ñòó-
äåíò³â îáëàñò³ â³äçíà÷åíà ³ 

ñòóäåíòêà àêàäåì³¿. Ó 
çâ’ÿçêó ç ïåðåáóâàííÿì 
ïðèçåðêè çà êîðäîíîì äå-
êàíó ôàêóëüòåòó áàíê³âñü-
êèõ òåõíîëîã³é Ò. ². Ãîí-
÷àðóê áóëî âðó÷åíî ïî-
ñâ³ä÷åííÿ Êàòåðèíè Êîí-
äðóí³íî¿, âèïóñêíèö³ 
ñïåö³àëüíîñò³ «Ì³æíàðîä-
íà åêîíîì³êà», ïðî òå, ùî 
â÷îðàøíÿ ñòóäåíòêà V 
êóðñó àêàäåì³¿ çàíåñåíà äî 
«Êíèãè ðåêîðä³â îñâ³òè 
Ñóìùèíè». 

Ùå ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàí-
íÿ â àêàäåì³¿ ïîðÿä ç íà-
ïîëåãëèâèì íàâ÷àííÿì Êà-
òåðèíà âñòèãàëà âåñòè àê-

ßñêðàâîþ ïîä³ºþ öüî-
ãî ë³òà äëÿ ñòóäåíò³â òðå-
òüîãî êóðñó ñïåö³àëüíîñò³ 
«Ì³æíàðîäíà åêîíîì³êà» 
ßðîñëàâà Õîìóòåíêà òà 
Êàì³ëè Ìîõàììàä ñòàëî 
íàâ÷àííÿ â ²² Ì³æíàðîä-
í³é ë³òí³é øêîë³ ç ºâðî-
ïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿, ùî 
ïðîâîäèëîñÿ ç 11 äî 16 
ëèïíÿ 2011 ðîêó â Êèºâ³. 
Âæå äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü 
Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñü-
êà îðãàí³çàö³ÿ «Óêðà¿íñü-

êà àñîö³àö³ÿ åêîíîì³ñò³â-
ì³æíàðîäíèê³â» ñï³ëüíî 
ç ²íñòèòóòîì ì³æíàðîä-
íèõ â³äíîñèí Êè¿âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà 
íàäàº øàíñ ìîëîäèì íàó-
êîâöÿì ç³ âñ³º¿ Óêðà¿íè 
â³äâ³äàòè ëåêö³¿ â³äîìèõ 
â÷åíèõ-åêîíîì³ñò³â. 

Òàê ³ âàæëèâ³ äëÿ 
Óêðà¿íè ïèòàííÿ, ÿê ³í-
òåëåêòóàëüíå åêîíîì³÷íå 
çðîñòàííÿ, ïåðñïåêòèâè 

ÂÈÇÍÀÍÍß

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

ÄÅÍÜ ÞÐÈÑÒÀ

ÏÎÄßÊÀ 
Â²Ä ÖÅÍÒÐÓ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²

ÓÌ²ËÎ ÏÐÀÖÞªÌÎ ÄËß ÂÀÑ!

Сумський центр професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості висловлює щиру подяку керівництву 
академії за кваліфікованих викладачів – Куришка Олексан-
дра Олександровича та Олещук Марію Геннадіївну, з якими 
ми тісно співпрацювали протягом 2011 року. За час занять 
у центрі вони показали себе як справжні професіонали своєї 
справи. Саме завдяки їх невтомній праці, вмілій подачі 
значного обсягу знань, порадам і підтримці понад 150 
безробітних із різних куточків області відкрили власну 
справу, ставши підприємцями.

Сподіваємося і в подальшому на плідну співпрацю з 
викладачами очолюваного Вами вузу на ниві соціального 
захисту від безробіття.

Ç ïîâàãîþ,
Ì. Î. ÃÓÇÜ,

äèðåêòîð Ñóìñüêîãî öåíòðó 
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè

äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³

У середині вересня відновив також свою роботу 
портал студентських новин. Віднині за посиланням http://
students.uabs.edu.ua/ ви зможете знайти лише свіжу та 
корисну інформацію, анонси подій із життя вишу та міста 
Суми. 

Велику увагу було приділено студентам-першокур-
сникам. Так, активісти студкому залюбки спілкувалися з 
новачками в соціальних мережах, відповідали на всі за-
питання, що пов’язані з процедурою поселення до гурто-
житків, навчальним процесом та організацією дозвілля. 
Окрім підготовки офіційних святкових привітань на 
лінійці та в ЗМІ, було також проведено традиційну нео-
фіційну посвяту. Спільно зі студентським профкомом 
було налагоджено співпрацю з кінотеатром «Космос». 
Відтепер усі студенти УАБС НБУ мають змогу придбати 
квитки на кіносеанси за суттєвими знижками.

На численні прохання нашої молоді ми відновили 
організацію студентських екскурсій. На найближчий пе-
ріод заплановано поїздки до дендропарку «Софіївка» 
(м. Умань) та до Чернігова. Паралельно з цим розроблено 
графік проведення дискотек та культурно-масових заходів 
«Special for Банківська», зокрема вечір знайомства з 
першим курсом, святкування Дня юриста, Дня студента 
тощо.

Ми потурбувалися не лише про дозвілля, а й про са-
морозвиток та духовне вдосконалення студентів. Почи-
наючи з 18 вересня, запрошуємо всіх охочих на тренінги 
з розвитку лідерських якостей, налагодження комунікацій 
у колективах, медіативного вирішення конфліктів тощо.

Також не полишаємо тему благодійництва в академії 
– триває акція «Подаруй життя дитині!», направлена на 
збір коштів для лікування онкохворих дітей, розпочато 
набір волонтерів для допомоги вихованцям дитячих  
будинків Сумської області.

Студком запрошує всіх активних та небайдужих сту-
дентів до співпраці.  

З радістю чекаємо на вас у 420-й аудиторії медич-
ного корпусу!

îñíîâíèõ ³íñòèòóö³é, 
ñï³ëüí³ çäîáóòêè äåðæàâ 
– ÷ëåí³â ªÑ, â³äâ³äàëè 
ïðåñ-îô³ñ ²íôîðìàö³éíîãî 
öåíòðó ªÑ òà á³áë³îòåêó 
ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿. Ï³ä 
÷àñ ëåêö³é ³ ïðåçåíòàö³é 
îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿëà-
ñÿ äîñòóïó òà âèêîðèñòàí-
íþ îñâ³òí³õ, íàóêîâèõ ³ çà-
êîíîäàâ÷èõ, äîêóìåíòàëü-
íèõ òà åëåêòðîííèõ ðåñóð-
ñ³â ïðî ªâðîïåéñüêèé 
Ñîþç. 

Ç íîâèìè ³íôîðìàö³é-
íèìè òà ðåêëàìíèìè ìà-
òåð³àëàìè ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó òà 
éîãî ³íñòèòóö³é ìîæíà îç-
íàéîìèòèñÿ â ²íôîðìàö³é-
íîìó öåíòð³ ªÑ íàóêîâî¿ 
á³áë³îòåêè ÓÀÁÑ ÍÁÓ.

P.S.  À ìè â³òàºìî óâåñü êî-
ëåêòèâ á³áë³îòåêè ç ïðîôåñ³é-
íèì ñâÿòîì ³ áàæàºìî âñ³ì 
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà íàñíàãè 
íà íîâ³ ïë³äí³ óñï³õè!

òèâíó ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü, áðàëà ó÷àñòü ó áàãàòüîõ 
íàóêîâèõ òà ãðîìàäñüêèõ ºâðî³íòåãðàö³éíèõ ñòóäåíòñü-
êèõ çàõîäàõ, áóëà ïðåäñòàâíèöåþ Óêðà¿íè â ìîëîä³æ-
íîìó ªâðîïàðëàìåíò³, ê³ëüêà ðàç³â îðãàí³çîâóâàëà ñåñ³¿ 
ìîëîä³æíîãî ªâðîïàðëàìåíòó â ÓÀÁÑ ÍÁÓ.

Îòæå, àêàäåì³ÿ ãîòóº íå ëèøå âèñîêîïðîôåñ³éíèõ 
ôàõ³âö³â, à é ñïðèÿº âèõîâàííþ ñïðàâä³ àêòèâíèõ ÷ëåí³â 
ñóñï³ëüñòâà.

Îëüãà ÊÂÀ×ÀÍ,
àñèñòåíò êàôåäðè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè

óêðà¿íñüêèõ ÒÍÊ, îð³ºíòèðè äëÿ Óêðà¿íè ùîäî êîí-
âåðãåíö³¿ â ªÑ, à òàêîæ ïðàêòè÷í³ ïèòàííÿ òîðãî-
âåëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà ñåêòîðàëüíîãî ñï³âðîá³òíèöò-
âà ç ªÑ ³ ñòàëè òåìàìè ëåêö³é òà îáãîâîðåíü.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â ìàéæå â³äðàçó âñòàíîâèëàñÿ 
âçàºìîïîâàãà òà äðóæí³ ñòîñóíêè. Ïðèºìíîþ íåñïîä³-
âàíêîþ âèÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ëåê-
òîðàìè íà êàâà-áðåéêó. 

Ëåêö³¿ ïðîâåëè â³äîì³ ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â âëà-
äè ³ ïîë³òè÷í³ ä³ÿ÷³: Òàðàñþê Á.². – ãîëîâà Êîì³òåòó 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåã-
ðàö³¿; Ì³õàåëü Áàºð – Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé 
Ïîñîë Óãîðñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³; Ï³òåð ßí 
Âîëòåðñ – Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Êî-
ðîë³âñòâà Í³äåðëàíäè; ïàí Êîðíåë ²îíåñêó – Íàäçâè-
÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ðóìóí³¿. Ç ëåêö³ÿìè 
âèñòóïèëè òàêîæ ïðîâ³äí³ â³ò÷èçíÿí³ â÷åí³: Ïàõîìîâ 
Þ. Ì., Ñàìîôàëîâ Â. Á., ×óãàºâ Î.À., Êîí÷èí Â. 
²., Þçáà Â. Î., Áàæàë Þ. Ì., ×óæèêîâ Â. ²., Êóçü-
ìåíêî À. Î., Áèñòðÿêîâ ². Ê., Äçþáà Ï. Â.

Íàñè÷åíîþ áóëà ³ êóëüòóðíà ïðîãðàìà Ë³òíüî¿ 
øêîëè-2011. ¯¿ ó÷àñíèêè â³äâ³äàëè öåíòð ñó÷àñíîãî 
ìèñòåöòâà «Pinchuk Art Center», êóëüòóðíèé êîìïëåêñ 
«Ìèñòåöüêèé àðñåíàë», Ìóçåé Ãîëîäîìîðó, ïàðê Ñëà-
âè, Ìàð³¿íñüêèé ïàðê, ïîáóâàëè â ìàëüîâíè÷èõ ì³ñ-
öåâîñòÿõ ìóçåþ Ïèðîãîâî, â ìóçå¿ ²íñòèòóòó ì³æíà-
ðîäíèõ â³äíîñèí Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà òà ìóçå¿ ïîäàðóíê³â ïðè 
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

Îëüãà ÊÂÀ×ÀÍ,
àñèñòåíò êàôåäðè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè

ÍÀÑÎËÎÄÆÓÉÒÅÑß 
ÏÐÀÖÅÞ ² Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÎÌ! ÎÑÂ²ÒÍ²É Â²ÇÈÒ ÄÎ ÁÐÞÑÑÅËß 

ÒÀ ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃÀ 

ÃÎÐÄ²ÑÒÜ 
ÑÓÌÙÈÍÈ

ÍÀØ² ÑÒÓÄÅÍÒÈ – Â Ë²ÒÍ²É ØÊÎË²
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«Çàõèñòèìî ä³òåé ³ ìîëîäü â³ä ðåêëàìè 
òþòþíó» – òàê³é àêòóàëüí³é òåì³ ñüîãîäåí-
íÿ áóëà ïðèñâÿ÷åíà ÷åðãîâà ïðåñ-êîíôåðåí-
ö³ÿ â Ñóìñüêîìó îáëàñíîìó ïðåñ-êëóá³. ¯¿ 
îðãàí³çàòîðè ââàæàþòü, ùî ïîâíà çàáîðîíà 
ðåêëàìè ñèãàðåò º îäíèì ³ç íàéåôåêòèâí³-
øèõ çàõîä³â ùîäî ñêîðî÷åííÿ òà ïîïåðåä-
æåííÿ êóð³ííÿ, îñîáëèâî ñåðåä ìîëîä³. ²ç 
æóðíàë³ñòàìè íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ñï³ëêó-
âàëèñÿ Îëåêñàíäð Êàëìèêîâ (êîîðäèíàòîð 
Êîàë³ö³¿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é «Çà â³ëü-
íó â³ä òþòþíîâîãî äèìó Ñóìùèíó»), ²ðèíà 
Ìàðóõ³íà (çàâ³äóþ÷à Îáëàñíèì öåíòðîì 
ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè 
ïðè óïðàâë³íí³ îñâ³òè ³ íàóêè Ñóìñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãàëèíà 
Äîêòîðîâè÷ (ìåòîäèñò óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ 
íàóêè Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿). Ñóìè ïðèºäíàëèñÿ äî çàãàëü-
íîóêðà¿íñüêî¿ êàìïàí³¿ íà ï³äòðèìêó ïîâíî¿ 
çàáîðîíè ðåêëàìè òþòþíó, çàõîäè â ðàìêàõ 
ÿêî¿ â³äáóëèñÿ ùå ó 8 îáëàñòÿõ Óêðà¿íè, 
çîêðåìà ó Äîíåöüêó, Óæãîðîä³, ×åðêàñàõ, 
Õåðñîí³, Õìåëüíèöüêîìó, Ñ³ìôåðîïîë³ ñà-

×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ ÑÂ²ÒÓ 
Ç² ÑÒÐ²ËÜÁÈ Ç 
ËÓÊÀ 

Ñòóäåíòêà ïåðøîãî êóðñó îá-
ë³êîâî-ô³íàíñîâîãî ôàêóëüòåòó 
Ïîë³íà Ðîä³îíîâà ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ 
êîìàíäè Óêðà¿íè ñòàëà ñð³áíèì 
ïðèçåðîì ×åìï³îíàòó ñâ³òó ç³ 
ñòð³ëüáè ç ëóêà, ÿêèé ïðîõîäèâ ó 
ì. Ëåãíèöÿ (Ïîëüùà).

ÄÅÍÜ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ 
ÊÓËÜÒÓÐÈ ² 
ÑÏÎÐÒÓ

10 âåðåñíÿ 2011 ðîêó â³äáóëàñÿ 
ëåãêîàòëåòè÷íà åñòàôåòà, ïðèñâÿ-
÷åíà Äíþ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ 
ñïîðòó, â ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü óñ³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè Ñóì. Çá³ðíà êî-
ìàíäà àêàäåì³¿ ñòàëà ïåðåìîæöåì 

çìàãàíü. Äî ñêëàäó êîìàíäè ââ³éø-
ëè: Ãóöîë ªâãåí – ãðóïà ÌÅÊ-12; 
Êîëåñíèê ªâãåí – ãðóïà ÅÊ-01; 
Êóçüìåíêî Ñåðã³é – ãðóïà ÌÁÑ-11; 
Êóðî÷êà Â³êòîð – ãðóïà ÁÑ-01; 
Áàëàêà Îëåíà – âèïóñêíèöÿ;  
Ðèæêîâà Â³òà – âèïóñêíèöÿ; 
Ìîâ÷àí ªâãåí – ãðóïà ÁÑ-02; 
Ìîëê³í Âîëîäèìèð – ãðóïà ÎÀ-82; 
Ïàëèâîäà Â³êòîð³ÿ – ãðóïà ÌÔ-11; 
Õìåëèê Îëåêñàíäðà – ãðóïà ÌÅ-02; 
Øêàïà Îëåêñàíäð – ãðóïà ÑÅÊ-11. 
Íà ïëîù³ Íåçàëåæíîñò³ íàø³é êî-
ìàíä³ âðó÷èëè êóáêè òà ãðàìîòè: 
ïåðøèé – çà ïåðåìîãó â çàãàëüíî-
êîìàíäíîìó çàë³êó, äðóãèé – ñåðåä 
êîìàíä ÂÍÇ ²²²–²V ð.à. 

Òàêîæ ñòóäåíòàì ªâãåíó Ãóöî-
ëó òà Ïîë³í³ Ðîä³îíîâ³é áóëè âðó-
÷åí³ ñåðòèô³êàòè íà ïðàâî îäåð-
æàííÿ ñòèïåíä³¿ ãóáåðíàòîðà.

Òåòÿíà ÂÅÐÕÎÃËßÄ,
ñòàðøèé ëàáîðàíò êàôåäðè

ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ

ОСОБИСТІСТЬ

ПРЕС-КЛУБ СПОРТ

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ²ÑÒÜ 
ÇÂÅÐÒÀªÒÜÑß. 
ÄÅÏÓÒÀÒÈ ÏÎ×ÓÞÒÜ?

ÂÅÐÅÑÍÅÂ² ÏÅÐÅÌÎÃÈ

PRYZMA

ìå íàïåðåäîäí³ ãîëîñóâàííÿ ó Âåðõîâí³é 
Ðàä³ çàêîíîïðîåêòó â äðóãîìó ÷èòàíí³ ïðî 
ïîâíó çàáîðîíó ðåêëàìè, ñïîíñîðñòâà òà 
ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæó òþòþíîâèõ âèðîá³â 
(¹ 5164). 

Ìåäèêè, ïåäàãîãè òà ãðîìàäñüê³ îðãàí³-
çàö³¿ äóæå ñïîä³âàþòüñÿ íà òå, ùî çàêîí 
áóäå ïðèéíÿòèé, ³ íàøà êðà¿íà îáåðå äëÿ 
ñåáå çäîðîâèé, â³ëüíèé â³ä òþòþíîâîãî äè-
ìó ñïîñ³á æèòòÿ.

Àäð³àíà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-02

ÃÀÇÅÒÀ 
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«ÆÈÒÒß – ÖÅ ØËßÕ, 
² ÂÑÅ, ÙÎ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÍÀÌ ÐÎÁÈÒÈ Â ÖÜÎÌÓ 
ÆÈÒÒ², – ÐÓÕÀÒÈÑß ÂËÀÑÍÈÌ ØËßÕÎÌ»

(«Рецепт» успіху від професора Костюка)

Ïðîäîâæåííÿ. Ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð.

…Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ âèùî¿ áóä³-
âåëüíî¿ îñâ³òè ìîëîäå ïîä-

ðóææÿ Êîñòþê³â ðîçïî÷àëî ñâ³é ñï³ëü-
íèé øëÿõ ó ì³ñò³ íàä Ïñëîì, äå é íà-
ðîäèâñÿ Îëåêñàíäð. Óæå â íåçàëåæí³é 
Óêðà¿í³ õëîïåöü çàê³í÷èâ øîñòó øêîëó 
³ âñòóïèâ íà åêîíîì³÷íèé ôàêóëüòåò äî 
Ñóìñüêîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ³í-
ñòèòóòó. Ñåðéîçíèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè â ³íñòèòóò³ äàâ ìîæ-
ëèâ³ñòü ìîëîäîìó âèïóñêíèêîâ³ ïðàöþ-
âàòè â îðãàí³çàö³ÿõ, ùî çàéìàëèñÿ ì³æ-
íàðîäíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, çäîáóâàòè êîðè-
ñíèé äîñâ³ä ³ íàâè÷êè, ÿê³ â³ä³ãðàëè 
âàæëèâó ðîëü ó ïîäàëüø³é ä³ÿëüíîñò³. 

Ó 1999 ðîö³ Îëåêñàíäð Êîñòþê 
âñòóïàº äî àñï³ðàíòóðè ÓÀÁÑ. Ç 

öüîãî, ìàáóòü, ³ ðîçïî÷àâñÿ éîãî øëÿõ 
ó íàóêó. Äîïîìàãàëî ó íåëåãê³é ñïðàâ³ 
òâåðäå ïåðåêîíàííÿ, ùî öÿ ä³ÿëüí³ñòü 
º ö³êàâîþ, à òàêîæ çàáåçïå÷óº ô³íàíñî-
âó ñòàá³ëüí³ñòü, ùî áóëî íå ìåíø âàæ-
ëèâî ó ïîñòêðèçîâèé ïåð³îä. Òåìà äî-
ñë³äæåííÿ áóëà ïîâ'ÿçàíà ç äîñèòü íî-
âèì íà òîé ÷àñ ïîíÿòòÿì «êîðïîðàòèâíå 
óïðàâë³ííÿ». Êåð³âíèêîì äèñåðòàö³éíî¿ 
ðîáîòè ñòàâ ïðîôåñîð Ñåðã³é Ìèêîëà-
éîâè÷ Êîçüìåíêî, êîòðèé íà òîé ÷àñ áóâ 
çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè óïðàâë³ííÿ òà çîâ-
í³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äîñë³ä-
æåííÿ ç ö³º¿ òåìè àêòèâíî âåëèñÿ çà 
êîðäîíîì, ùî ñïðèÿëî ñï³ëêóâàííþ ç 
çàðóá³æíèìè íàóêîâöÿìè. Âàãîìèé âíå-
ñîê ó ñòàíîâëåííÿ Îëåêñàíäðà Ìèêî-
ëàéîâè÷à ÿê â÷åíîãî çðîáèâ ³ âñåñâ³òíüî-
â³äîìèé åêîíîì³ñò, àêàäåì³ê Àìåðè-
êàíñüêî¿ àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ ³ íàóê, ñï³â-
çàñíîâíèê íàóêè ô³íàíñ³â Þäæèí 
Ôàìà, êîòðèé ñõâàëèâ îáðàíó òåìó äëÿ 
äèñåðòàö³¿, äàâ çðîçóì³òè, ùî äîñë³ä-
æåííÿ â äàí³é ñôåð³ º äîñèòü àêòóàëü-
íèì ³ âàðòèì óâàãè. 2001 ðîêó áóëà çà-
õèùåíà êàíäèäàòñüêà äèñåðòàö³ÿ ç³ ñïå-
ö³àëüíîñò³ «Ô³íàíñè, ãðîøîâèé îá³ã ³ 
êðåäèò», ó 2007 ð. – äîêòîðñüêà äèñåð-
òàö³ÿ ç êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ó  
ì. Öþðèõ (Øâåéöàð³ÿ), à â 2009 – äî-
êòîðñüêà äèñåðòàö³ÿ íà çäîáóòòÿ íàóêî-
âîãî ñòóïåíÿ äîêòîðà åêîíîì³÷íèõ íàóê 
ç³ ñïåö³àëüíîñò³ «Ãðîø³, ô³íàíñè ³ êðå-
äèò». Íèí³ Î.Ì. Êîñòþê – ïðîôåñîð 
êàôåäðè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè.

 – ßê ñüîãîäí³, ïàì’ÿòàþ äåíü 4 ëèï-

íÿ 2002 ðîêó, êîëè íà çàñ³äàíí³ êàôå-
äðè áóëà ñõâàëåíà ³äåÿ êîëèøíüîãî çà-
â³äóâà÷à êàôåäðè Êîçüìåíêà Ñåðã³ÿ 
Ìèêîëàéîâè÷à – ñòâîðèòè ì³æíàðîäíèé 
æóðíàë, – çãàäóº Îëåêñàíäð Ìèêîëà-
éîâè÷.

Öå ñòàëî ïî÷àòêîì ÷åðãîâîãî åòà-
ïó ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ ìî-

ëîäîãî â÷åíîãî, àäæå â³í äóæå äîáðå 
ñïðèéíÿâ ³ ðåàë³çóâàâ íîâó ñïðàâó. Âî-
ñåíè 2002-ãî áóâ âèäàíèé ïåðøèé íîìåð 
æóðíàëó, à âæå ÷åðåç ï³âðîêó Îëåê-
ñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ âèð³øóº ñòâîðèòè 
âëàñíèé æóðíàë. Äëÿ öüîãî çà äâà òèæ-
í³ áóëà ç³áðàíà ðåäàêö³éíà ðàäà ç 36 
÷îëîâ³ê – ïðåäñòàâíèê³â ïåðåäîâèõ óí³-
âåðñèòåò³â ñâ³òó. Çàðàç Î.Ì. Êîñòþê 
âèäàº âæå 4 ì³æíàðîäí³ íàóêîâ³ æóð-
íàëè â ñôåð³ óïðàâë³ííÿ! Éîìó äóæå 
ïîäîáàºòüñÿ ñïðàâà, ÿêà äàº ìîæëèâ³ñòü 
òðèìàòè ðóêó íà ïóëüñ³ ÷àñó òà óäîñêî-
íàëþâàòèñÿ ñàìîìó, àäæå "÷åðåç íüîãî" 
ùîð³÷íî ïðîõîäèòü áëèçüêî 1 000 ñòà-
òåé.

Ðåïóòàö³ÿ, ñôîðìîâàíà ó ì³æíà-
ðîäíèõ íàóêîâèõ êîëàõ, äàëà 

ìîæëèâ³ñòü Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéîâè÷ó 
äîáðå ³íòåãðóâàòèñÿ äî ì³æíàðîäíî¿ íà-
óêîâî¿ ñï³ëüíîòè. Çîêðåìà ïðîôåñîð 
Êîñòþê º ó÷àñíèêîì íèçêè ì³æíàðîä-
íèõ íàóêîâèõ àñîö³àö³é, ì³æíàðîäíèõ 
íàóêîâèõ ïðîô³ëüíèõ öåíòð³â, íàïðè-
êëàä, â óí³âåðñèòåò³ ì. Á³ðì³íãåì (Âå-
ëèêîáðèòàí³ÿ) òà óí³âåðñèòåòó Äå Ñåìà 
(Àðãåíòèíà), à òàêîæ ÷ëåíîì ðåäàêö³é-
íèõ ðàä ì³æíàðîäíèõ íàóêîâèõ æóð-
íàë³â ó Âåëèêîáðèòàí³¿ òà Ìàëàéç³¿. Çà 
îñòàíí³ äåê³ëüêà ðîê³â ïðîôåñîð Êîñ-
òþê îòðèìóâàâ çàïðîøåííÿ íà ãîëîâó-
âàííÿ íà ì³æíàðîäíèõ íàóêîâèõ êîí-
ôåðåíö³ÿõ íà Òàéâàí³, ó Ôðàíö³¿, 
²òàë³¿, Ï³âäåíí³é Àôðèö³.

Íà àäðåñó Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéî-
âè÷à íåîäíîðàçîâî íàäõîäèëè ïðîïîçè-
ö³¿ ÷èòàòè ëåêö³¿ â Òàéâàíñüêîìó óí³-
âåðñèòåò³ «×àíã Ãóíã», Áîëîíñüêîìó 
óí³âåðñèòåò³, øêîë³ ìåíåäæìåíòó 
ì.  Òóð (Ôðàíö³ÿ) òà äåÿêèõ ³íøèõ ïðå-
ñòèæíèõ ºâðîïåéñüêèõ âèøàõ. Ïðîòÿ-
ãîì 2011 – 2012 íàâ÷àëüíîãî ðîêó íàø 
ó÷åíèé áóäå ÷èòàòè ëåêö³¿ ç êîðïîðà-
òèâíîãî óïðàâë³ííÿ â áàíêàõ ó Âèù³é 
øêîë³ åêîíîì³êè Õàíêåí ó Ô³íëÿíä³¿ 

íà ïîñàä³ çàïðîøåíîãî ïðîôåñîðà òà 
çàéìàòèìåòüñÿ íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ. 
Çàâäÿêè ä³ëîâèì çâ’ÿçêàì Î.Ì. Êîñòþ-
êà ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â àêòèâ-
íî ðîçâèâàþòüñÿ â³äíîñèíè àêàäåì³¿ ç 
³òàë³éñüêèìè âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çà-
êëàäàìè. Â÷åí³ Íåàïîëüñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó õî÷óòü ðîçïî÷àòè ñï³ëüíèé ïðî-
åêò ùîäî ïðîãðàìè PhD. Öå äàñòü ìîæ-
ëèâ³ñòü "âèâåñòè" íàøèõ àñï³ðàíò³â íà 
ì³æíàðîäíèé ð³âåíü, âèäàâàòè ¿ì äè-
ïëîì ïîäâ³éíîãî çðàçêà. Ç Ï³çàíñüêèì 
óí³âåðñèòåòîì ñêëàäåíî ïðîãðàìó äî-
ñë³äæåííÿ êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ 
â áàíêàõ, äå ïåðåäáà÷åíî áþäæåò ó 17 
òèñ. ºâðî, ïðîïëà÷åíèé ³òàë³éñüêîþ ñòî-
ðîíîþ. Òàêîæ º ìîæëèâ³ñòü îáì³íó äå-
ëåãàòàìè íà êîíôåðåíö³¿ äî ê³íöÿ 2012 
ðîêó.

– Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ 
ìàº ð³äê³ñíó çäàòí³ñòü – 

àáñòðàãóâàòèñÿ â³ä ïîòî÷íèõ ïðîáëåì ³ 
îð³ºíòóâàòèñÿ íà ãîëîâíå. Â³í êîìóí³êà-
áåëüíèé ³ç çàðóá³æíèìè ïàðòíåðàìè, ³, 
íà â³äì³íó â³ä á³ëüøîñò³, íå ìàº êîì-
ïëåêñó ìåíøîâàðòîñò³ ùîäî çàõ³äíèõ 
ó÷åíèõ. Òàêèìè ó÷íÿìè ìîæíà ïèøà-
òèñÿ! ßêáè àêàäåì³ÿ ìàëà á³ëüøå òàêèõ 
âèêëàäà÷³â, ìè á äîñÿãëè íàáàãàòî êðà-
ùèõ ðåçóëüòàò³â, – ãîâîðèòü ïðîðåêòîð 
àêàäåì³¿, äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðî-
ôåñîð Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ Êîçüìåíêî.

Î.Ì. Êîñòþê – áàãàòîãðàííà îñî-
áèñò³ñòü. Â³í çàõîïëþºòüñÿ êóëüòóðîþ 
ßïîí³¿. Öå çàõîïëåííÿ, ÿê íå äèâíî, 
òåæ ïîâ'ÿçàíå ç íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ. 
Çà äîâã³ ðîêè ñï³âïðàö³ ïðèéøëî ñòàâ-
ëåííÿ äî ÿïîíö³â ÿê ëþäåé äóæå íàä³é-
íèõ, â³ðíèõ, âêðàé ã³äíèõ ïîâàãè. 
Î. Êîñòþê êîëåêö³îíóº ÿïîíñüê³ êíèãè, 

â³éñüêîâ³ àòðèáóòè ßïîí³¿, íà ïðèñàäèá-
í³é ä³ëÿíö³ ðîçáèâ äâà ÿïîíñüê³ ñàäè. 

Äðóæèíà – Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà 
Êîñòþê – òàêîæ âèêëàäàº íà êàôåäð³ 
ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè, ìàº ñîë³äíèé 
äîñâ³ä ðîáîòè ó âèù³é øêîë³, à äîíüêà 
Ë³çà ôîðìóº ñâ³é íåïîâòîðíèé ñâ³òî-
ãëÿä, íàâ÷àþ÷èñü ó ïåðøîìó êëàñ³ îä-
í³º¿ ç³ øê³ë íàøîãî ì³ñòà, ö³êàâèòüñÿ 
ñïîðòîì òà ³íîçåìíèìè ìîâàìè.

Ñâî¿ì ïðèêëàäîì Îëåêñàíäð Ìèêî-
ëàéîâè÷ äîâ³â, ùî ³ â Óêðà¿í³, ÿêùî íå 
íàð³êàòè íà ÷èñëåíí³ òðóäíîù³, à íàïî-
ëåãëèâî ïðàöþâàòè, ìîæíà óñï³øíî çàé-
ìàòèñÿ íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ÿêà âè-
êëèêàòèìå âåëèêèé ³íòåðåñ íå ëèøå ó 
â³ò÷èçíÿíèõ, à é ó çàðóá³æíèõ êîëåã.

² íàîñòàíîê – «ðåöåïò» óñï³õó â³ä 
ïðîôåñîðà Êîñòþêà, ïåðåâ³ðåíèé 

æèòòÿì: 
1. Â³ðà – äëÿ ï³çíàííÿ æèòòºâîãî 

øëÿõó ÿê ðåçóëüòàò ðîçóì³ííÿ, ùî 
ñïðàâà, ÿêó òè ðîáèø, º íåîáõ³äíîþ 
äëÿ ëþäåé, òà ñìèðåíí³ñòü ÿê ðåçóëü-
òàò óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî òè º ëèøå 
ëþäèíà â ðóêàõ Ãîñïîäà.

2. Äèñöèïë³íà – äëÿ óñï³øíîãî ðó-
õó æèòòºâèì øëÿõîì. Çàéìàòèñÿ 
ñåðéîçíî ³ ñèñòåìíî àáî íå çàéìàòèñÿ 
âçàãàë³.

3. Í³ÿêî¿ ãîðäèí³ ÷è çàçäðîñò³, 
ùîá íå âòðàòèòè âëàñíèé øëÿõ.

Öèìè ïîñòóëàòàìè ìîæå ñêîðèñòà-
òèñÿ êîæåí, õòî õî÷å äîñÿãòè óñï³õó â 
æèòò³.

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92
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ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ

Ìîæíà ç ïðèºìí³ñòþ â³äçíà÷èòè, ùî 
òåïåð ³ â àêàäåì³¿ ç íîâîãî íàâ÷àëüíîãî 
ðîêó ïðàöþº äèïëîìîâàíèé ïñèõîëîã, 
êîíñóëüòàíò ç êë³ºíò-öåíòðîâàíîãî ïñè-
õîòåðàïåâòè÷íîãî íàïðÿìêó Ñ.Ì. Áàõ-
ìóò. Ó Ñâ³òëàíè Ìèêîëà¿âíè ÷èìàëèé 
äîñâ³ä ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè. Íà ¿¿ äóìêó, 
ïñèõîëîã³÷íà ñëóæáà ìàº ñïðèÿòè îñî-
áèñò³ñíîìó çðîñòàííþ òà ïðîôåñ³éíîìó 
ñòàíîâëåííþ ìîëîä³, çàõèñòó ïñèõ³÷íî-
ãî çäîðîâ’ÿ ñòóäåíò³â, âèêëàäà÷³â ³ ñï³â-
ðîá³òíèê³â àêàäåì³¿.

 – Îñíîâíèì âèäîì ìîº¿ ä³ÿëüíîñò³, 
– ðîçïîâ³äàº Ñâ³òëàíà Áàõìóò, – º ïñè-
õîëîã³÷íå êîíñóëüòóâàííÿ çà îñîáèñò³-
ñíî îð³ºíòîâàíèìè òåõíîëîã³ÿìè ãó-
ìàí³ñòè÷íîãî ïñèõîòåðàïåâòè÷íîãî 
ñïðÿìóâàííÿ. Òàêîæ áóäóòü ïðîâîäè-
òèñÿ ³íôîðìàö³éí³ òà òðåí³íãîâ³ çàíÿò-
òÿ äëÿ ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â àêàäåì³¿. 
Íàïðèêëàä, äëÿ ñòóäåíò³â ²–²² êóðñ³â 
ïðîïîíóþòüñÿ òðåí³íãè îñîáèñò³ñíîãî 
çðîñòàííÿ «Â³ä âïåâíåíîñò³ äî ãàð-
ìîí³¿» òà «Ôîðìóâàííÿ ïîòðåá çäîðî-
âîãî ñïîñîáó æèòòÿ». Îêð³ì öüîãî, ÿ 
çàéìàòèìóñÿ êîíñóëüòàö³ÿìè, ïñèõîëî-
ã³÷íîþ ïðîñâ³òîþ, âèñòóïàìè ïåðåä ñòó-
äåíòàìè òà âñ³ìà ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, çä³éñíåííÿì ñî-
ö³àëüíîãî ñóïðîâîäó ö³ëüîâèõ êàòåãîð³é 

À ïî÷àëîñÿ âñå ç ïðîâóëêó Àêàäå-
ì³÷íèé, äå áàæàþ÷³ ïåðøîêóðñíèêè òà 
ñòóäåíòè ñòàðøèõ êóðñ³â Áàíê³âñüêî¿ 
àêàäåì³¿ çóñòð³ëèñÿ ³, âçÿâøèñü çà ðóêè 
òà ñôîðìóâàâøè äîâãèé ëàíöþã, ðóøè-
ëè äî Ñòóäåíòñüêîãî ïëÿæó. Ïåðåõîæ³ 
îçèðàëèñÿ íàì âñë³ä, ôîòîãðàôóâàëè… 
Öå âñå íàãàäóâàëî ôëåø-ìîá. Âðàæåíü 
– ìàñà! 

Àëå âñå íàéö³êàâ³øå ÷åêàëî íà «âè-
íóâàòö³â» çàõîäó ùå ïîïåðåäó. Ïðèé-
øîâøè íà ïðèçíà÷åíå ì³ñöå, ìè ïîä³ëè-

Öÿ âèñòàâêà ñòàëà ðåçóëüòà-
òîì ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ ìèòö³â 
Óêðà¿íè òà Ïîëüù³. Ó òðàâí³ 
öüîãî ðîêó ìè ïðèéìàëè ïîëü-
ñüêèõ ãîñòåé, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü 
ó Ì³æíàðîäíîìó ìèñòåöüêîìó 

ïëåíåð³, ùî ïðîõîäèâ íà òåðå-
íàõ Ñóìùèíè, à çãîäîì – ó âåð-
í³ñàæ³ âèñòàâêè ñâî¿õ ðîá³ò ó 
ãàëåðå¿ «Àêàäåì³÷íà». Ó ñâîþ 
÷åðãó, ïîëüñüêå ì³ñòî Ãë³â³öå 
çàïðîñèëî äî ñåáå ç â³çèòîì 

Новий навчальний рік практично збігся з початком нового 
мистецького року в академії. 2 вересня в галереї «Академічна» 
відбувся вернісаж виставки «Глівіцькі імпресії», на якій були 
представлені роботи двох відомих художників Сумщини – Ми-
коли Жулінського та Римми Миленкової.

У наш напружений, стресовий час, коли 
постійно доводиться вирішувати безліч 
проблем і переживати цілу гаму емоцій, 
досить складно завжди зберігати душев-
ну рівновагу і знаходити правильний 
вихід із ситуації. І особливо важко це 
робити молодим, недосвідченим лю-
дям, які тільки починають самостійний 
життєвий шлях. Не випадково в цивілі-
зованих країнах відвідання психолога є 
звичною справою

Новий навчальний рік, як завжди, 
починається із знайомства з першокур-
сниками. Урочиста зустріч відбулася ще 
31 серпня, а вже через кілька днів 
студентський та профспілковий комі-
тети запросили «новобранців» на по-
святу в студенти в неофіційній обста-
новці на Студентському пляжі

óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â. Êàíäèäà-
òè íà ïî¿çäêó îáèðàëèñÿ çà äâî-
ìà êðèòåð³ÿìè: äîñòîéíèé ð³-
âåíü ìèñòåöüêî¿ ìàéñòåðíîñò³ 
òà àêòèâíà ñï³âïðàöÿ ç íàøîþ 
ãàëåðåºþ. Ïàí Ìèêîëà òà ïàí³ 
Ðèììà ìàëè ïî äâ³ ³íäèâ³äó-
àëüí³ âèñòàâêè â «Àêàäåì³÷-
í³é» òà íåîäíîðàçîâî áðàëè 
ó÷àñòü ó êîëåêòèâíèõ âèñòàâ-
êàõ, òîæ ñàìå âîíè áóëè ðåêî-
ìåíäîâàí³ äî ïî¿çäêè. Çà ñëî-
âàìè ïðèñóòíüî¿ íà âåðí³ñàæ³ 
ñïåö³àë³ñòà ç ïèòàíü êóëüòóðè 
Ãë³â³öüêî¿ ìåð³¿ Ìîí³êè Ãæå-
÷èíñüêî¿, âîíè â³äïðàâèëè äî 
Óêðà¿íè íàéêðàùèõ ñâî¿õ 
ìàéñòð³â, à ó â³äïîâ³äü äî íèõ 
ïðè¿õàëè óêðà¿íñüê³, í³÷èì íå 
ã³ðø³. Ðèììà Ìèëåíêîâà îòðè-
ìàëà íàãîðîäó íà õóäîæí³é âè-
ñòàâö³ â Ãë³â³öå, à êàðòèíà Ìè-
êîëè  Æóë³íñüêîãî òåïåð çáåð³-
ãàºòüñÿ ó ôîíä³ Ãë³â³öüêîãî 
õóäîæíüîãî ìóçåþ. 

Íà â³äêðèòò³ âèñòàâêè íà 
íàøèõ ïîëüñüêèõ ãîñòåé ÷åêàâ 
ïðèºìíèé ñþðïðèç – âèïóñêíè-
öÿ þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êà-
òåðèíà Ïàâëîâñüêà ³ ñòóäåíò 
ãðóïè Ï-03 Â³òàë³é Âåë³ò÷åí-
êî ïîäàðóâàëè ï³ñí³ ïîëüñüêîþ 
ìîâîþ. ×óäîâå âèêîíàííÿ íå 
çàëèøèëî áàéäóæèìè íàøèõ 
ãîñòåé, òîìó âîíè çàëþáêè ¿ì 
ï³äñï³âóâàëè. Òàêîæ Ðèììà 
Âîëîäèìèð³âíà íà ÷åñòü â³ä-
êðèòòÿ âèñòàâêè ïåðåêëàëà ÷ó-

Â óñüîìó ³íøîìó ïî¿çäêà 
çàëèøèëà ó õóäîæíèê³â ñâ³òë³ 
ñïîãàäè, â³äîáðàæåííÿ ÿêèõ 
ìîæíà ïîáà÷èòè ó ¿õí³õ òâîðàõ. 
Ìåíå âðàçèëà êàðòèíà Ìèêîëè 
Æóë³íñüêîãî «Ìåëîä³ÿ äëÿ 
Ãë³â³öå». Íà í³é çîáðàæåíèé 
òåíä³òíèé ÿíãîë, ÿêèé çíîñèòü-
ñÿ íàä ì³ñòîì. Éîãî âèòîí-
÷åí³ñòü ³ íàäçâè÷àéíà «³í-
ø³ñòü» ïðîñòî ïåðåâåðòàþòü 
óñþ äóøó! Âçàãàë³, âñ³ êàðòèíè 
Ì. Æóë³íñüêîãî âèêîíàí³ ó íå-
çâè÷àéí³é ìàíåð³. Íà êîæíó ç 
íèõ íàíåñåíî òîíêèé øàð çîëî-
òî¿ àáî ñð³áíî¿ ôàðáè, ÿêèé 
ñòâîðþº â³ä÷óòòÿ, ùî ö³ òâîðè 
ç ³íøîãî ñâ³òó, âîíè ïðîñòî ñÿ-
þòü ³íøèì ñâ³òëîì! 

Ñïðàâæíüîþ ïåðëèíîþ âè-
ñòàâêè ñòàëà êàðòèíà «Êîñòåë 
Ñâ. Ïåòðà ³ Ïàâëà» Ðèììè Ìè-
ëåíêîâî¿. Äóæå äîðå÷íî öåé 
³ìïðåñ³îí³ñòñüêèé âèòâ³ð â³äî-
áðàçèâ íåçàáóòí³ ñïîãàäè õó-
äîæíèê³â ïðî ïî¿çäêó äî Ïîëü-
ù³, ÿêà ³ ñòàëà ïîøòîâõîì äî 
ïîÿâè «Ãë³â³öüêèõ ³ìïðåñ³é». 
Øèðîê³ ìàçêè ÿñêðàâèõ êî-
ëüîð³â çàõîïëþþòü ñâîºþ æèò-
òºðàä³ñí³ñòþ, à åôåêò ìîçà¿÷-
íîãî çîáðàæåííÿ äîçâîëÿº ðîç-
÷èíèòèñü ó òèõ ïî÷óòòÿõ ³ âðà-
æåííÿõ, ÿê³ ïîäàðóâàëà ìèòöÿì 
ïîäîðîæ. 

Íàîñòàíîê ïîáàæàºìî íà-
øèì ÷óäîâèì õóäîæíèêàì 
íàòõíåííÿ ³ áóäåìî ç íåòåðï³í-
íÿì ÷åêàòè íàñòóïíèõ çóñòð³-
÷åé â «Àêàäåì³÷í³é»!

Ìàð³ÿ ÑÀÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÁÑ-82

äîâèé â³ðø ïîëüñüêîãî ïîåòà 
ßíà Øîíàäàâè, ç ÿêèì âîíà 
ïîçíàéîìèëàñÿ â Ãë³â³öå. 

Äóæå ñèëüíî âïëèíóâ íà 
òâîð÷³ñòü ìèòö³â ãë³â³öüêèé ìó-
çåé, ïðèñâÿ÷åíèé Äðóã³é ñâ³òî-
â³é â³éí³, àäæå ñàìå ç ãë³â³öü-
êî¿ ðàä³îñòàíö³¿ âîíà é ïî÷àëà-
ñÿ. Ãë³â³öüêà ðàä³îñòàíö³ÿ º 
çíàêîâîþ òî÷êîþ ó ðîçâèòêó 
óñ³º¿ ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿, òîìó õó-
äîæíèêè íå ìîãëè îìèíóòè ¿¿ 
ó ñâî¿é òâîð÷îñò³. Äèïòèõ 
Ð. Ìèëåíêîâî¿ «Ðàä³îñòàíö³ÿ ó 
Ãë³â³öå» ÿñêðàâî â³äîáðàæàº 
åìîö³¿ õóäîæíèö³, ÿê³ ñïîâíþ-
âàëè ¿¿ ï³ñëÿ â³äâ³äèí Îñâåí-
ö³ìà òà ñïîãëÿäàííÿ ðàä³îñòàí-
ö³¿, òà êîíòðàñò, ÿêèé âîíè 
ñòâîðþâàëè ç ÷óäîâîþ ïîãîäîþ 
³ îïòèì³ñòè÷íèìè êîëüîðàìè 
ñüîãîäåííÿ. Îäíà ç êàðòèí äó-
æå ÿñêðàâà ³ ïîçèòèâíà, à ³íøà 
ñïîâíåíà ñìóòêó ç ïðèâîäó òî-
ãî, ÷åðåç ùî äîâåëîñÿ ïðîéòè 
öüîìó ñâ³òó, ì³ñòó, âåæ³ çàðàäè 
òàêîãî ðàéäóæíîãî ìàéáóòòÿ. 
Ïåðåïëåò³ííÿ ïî÷óòò³â â³äîáðà-
çèëîñÿ â äèïòèõó ïåðåõðåñòÿì 
ÿñêðàâèõ ³ òåìíèõ ë³í³é íà 
ôîí³ áåçìåæíîãî áëàêèòíîãî 
íåáà. Ì. Æóë³íñüêèé ïðèñâÿ-
òèâ ðàä³îñòàíö³¿ êâàäðèïòèõ 
«Ãë³â³öå. Çíàê çåìë³», ÿêèé â³í 
âèð³øèâ ïîäàðóâàòè ãë³â³öüêî-
ìó ìóçåþ. Ó íüîìó ç³áðàí³ êàð-
òèíè, ïðèñâÿ÷åí³ ïîä³ÿì Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Êîæíà ç íèõ í³-
áè îõîïëåíà áîëåì ³ íåíàâèñòþ, 
à ç íåáà ïàäàº äîù ç êðîâ³ ³ âî-
ãíþ. Âðàæàþ÷³, íà ì³é ïîãëÿä, 
òâîðè ÷óäîâî äîïîâíÿòü êîëåê-
ö³þ ìóçåþ. 

– ÏÅÐÅÊÎÍÀÍÀ ÏÑÈÕÎËÎÃ ÀÊÀÄÅÌ²¯

Години прийому: 
з 9:30 до 12.00;    з 13:30 до 16.30

(пн, вт, ср, пт)
Ауд. №109, навч. корп. №2 (І поверх)

ñòóäåíò³â ç ìåòîþ íàáóòòÿ íèìè îñî-
áèñò³ñíî¿ çð³ëîñò³ ó âèð³øåíí³ ïîáóòî-
âèõ ³ îñîáèñòèõ ïðîáëåì.

Îòæå, ÿêùî âè çàìèñëþºòåñÿ íàä 
ïèòàííÿìè ïñèõîëîã³÷íî¿ ïðîáëåìàòè-
êè, áàæàºòå âèÿâèòè â ñîá³ ïðèõîâàí³ 
îñîáèñò³ñí³ ðåñóðñè òà ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü 
â³ä÷óòòÿ æèòòÿ, ñïåö³àë³ñò, ïðàêòè÷íèé 
ïñèõîëîã Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà Áàõìóò 
ïðîïîíóº êâàë³ô³êîâàíó äîïîìîãó, êå-
ðóþ÷èñü ïðèíöèïàìè ïðîôåñ³îíàë³çìó 
òà êîíô³äåíö³éíîñò³. ßêùî æèòòÿ ï³ä-
êèäàº ïðîáëåìè, òî êðàùå ñòàâèòèñÿ äî 
íèõ  ÿê äî çàäà÷, ÿê³ ÷åêàþòü íà ñâîº 
ð³øåííÿ.., à ð³øåííÿ çàâæäè º!

ëè ¿õ íà 3 êîìàíäè ³ ïðîâåëè áàãàòî 
âåñåëèõ êîíêóðñ³â, ó ÿêèõ ïåðøîêóð-
ñíèêè âèÿâèëèñÿ íà âèñîò³. «Íîâîñïå-
÷åí³» ñòóäåíòè çàäîâîëåí³: ãàðíà àòìîñ-
ôåðà, íîâ³ çíàéîìñòâà… Ðîçïîâ³äàòè 
ìîæíà äîâãî ³ º ùî çãàäàòè. Îñü ÿêîþ 
öÿ çóñòð³÷ çàëèøèëàñÿ â ïàì’ÿò³ ïåðøî-
êóðñíèö³ ²ííè Íåïîãîä³í (ÁÑ-12): «Õî-
÷ó ïîäÿêóâàòè ñòóäåíòñüêîìó òà 
ïðîôñï³ëêîâîìó êîì³òåòàì çà äóæå òå-
ïëèé ïðèéîì íàñ ó ñâîþ äðóæíó ñòó-
äåíòñüêó ðîäèíó. ß íàâ³òü íå ñïîä³âà-
ëàñÿ, ùî ñòóäåíòè àêàäåì³¿ íàñò³ëüêè 
óâàæí³ òà òîâàðèñüê³. Âîíè çðîáèëè âñå, 
ùîá öÿ çóñòð³÷ ñòàëà ïðèºìíèì ïî÷àò-
êîì íàøîãî íîâîãî ïåð³îäó æèòòÿ».

Áàæàºìî ïåðøîêóðñíèêàì íàñíàãè 
òà ïë³äíèõ óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³! Íåõàé 
àêàäåì³ÿ ñòàíå âàøîþ äðóãîþ äîì³âêîþ!
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