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В інституті відбувся III Форум докторів наук з державного управління «Модернізація 
державного управління: від сучасної кадрової політики до нової якості публічного 
управління», який був організований інститутом спільно з Асоціацією докторів наук 
з державного управління

Щиро вітаю учасників
І Міжнародної науково-практичної конференції

 75 перших слухачів отримали свідоцтва про закінчення підготовчих курсів у Се-
вастопольському інституті банківської справи УАБС НБУ

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊ² ×ÈÒÀÍÍß

«ÍÀÑË²ÄÊÈ ×ÎÐÍÎÁÈËß»

ÌÈÑËÈÒÈ ÊÐÅÀÒÈÂÍÎ

Ìåí³ îñîáëèâî ïðèºìíî, ùî ïðåä-
ñòàâíèöüêèé íàóêîâèé ôîðóì áóäå ïðà-
öþâàòè â Ñåâàñòîïîëüñüêîìó ³íñòèòóò³ 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè Íàö³îíàëüíîãî áàí-
êó Óêðà¿íè. Íåçâàæàþ÷è íà ñâ³é þíèé 
â³ê, ³íñòèòóò óæå âñòèã íå ëèøå ñòâîðè-
òè ì³öíó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó, à é 
çãóðòóâàòè ñèëüíèé íàóêîâî-ïåäàãîã³÷-
íèé êîëåêòèâ, ã³äíî çàÿâèòè ïðî ñåáå â 
îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³. Òóò óæå óñï³øíî 
ïðîâîäèëèñÿ íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿ òà ñå-
ì³íàðè, ÿê³ âèêëèêàëè ñõâàëüíèé â³äãóê 
ñåðåä âèêëàäà÷³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â Óêðà¿íè òà ñâ³òó.

Òåìà íèí³øíüî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ 
êîíôåðåíö³¿ äóæå âàæëèâà ³ çëîáîäåííà, 
àäæå îñíîâîþ ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè º 
âèñîêîÿê³ñíå ³íôîðìàö³éíî-îñâ³òíº ñåðå-
äîâèùå. Ñàìå äàíå ñåðåäîâèùå äîçâîëÿº 
ïåðåéòè äî â³äêðèòî¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè, 
ÿêà á â³äïîâ³äàëà âèìîãàì ÷àñó. Ñïîä³âà-
þñÿ, ùî öÿ êîíôåðåíö³ÿ ñïðèÿòèìå âèð³-

øåííþ ÷èñëåííèõ àêòóàëüíèõ ïðîáëåì, 
ç ÿêèìè ñüîãîäí³ äîâîäèòüñÿ ñòèêàòèñÿ 
ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèì êîëåêòèâàì 
áàãàòüîõ âèø³â.

Íà êîíôåðåíö³¿ áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ 
ïðîãðàìí³ ðîçðîáêè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ òà ïðîàíàë³çîâàíî äî-
ñâ³ä ¿õ ïðàêòè÷íîãî âïðîâàäæåííÿ â íà-
â÷àëüíèé ïðîöåñ. Òàêîæ ïëàíóºòüñÿ ïðî-
âåäåííÿ âèñòàâêè ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â 
³ òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ åëåêòðîííî¿ 
îñâ³òè. 

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñâ³é íàì³ð ùî-
äî ó÷àñò³ ó êîíôåðåíö³¿ âèñëîâèëè ïðåä-
ñòàâíèêè ïðîâ³äíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³, Áîë-
ãàð³¿, Ñëîâà÷÷èíè, Ðóìóí³¿, Ïîëüù³, Ãîë-
ëàíä³¿, Ôðàíö³¿ òà Í³ìå÷÷èíè.

Â³ä äóø³ áàæàþ ó÷àñíèêàì êîíôå-
ðåíö³¿ ö³êàâèõ äîïîâ³äåé, àêòèâíèõ äè-
ñêóñ³é, êîðèñíîãî ñï³ëêóâàííÿ, çì³ñòîâ-
íîãî â³äïî÷èíêó!

Ó ðîáîò³ ôîðóìó âçÿëè ó÷àñòü ïðîâ³ä-
í³ ïðîôåñîðè ç äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, 
ùî ïðåäñòàâëÿþòü òàê³ öåíòðè ðîçâèòêó 
íàóêè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ â Óêðà¿í³, 
ÿê Êè¿â, Õàðê³â, Äí³ïðîïåòðîâñüê, Îäå-
ñà, Õåðñîí, Äîíåöüê, ×åðêàñè, Ïîëòàâà, 
ÀÐ Êðèì. Î÷îëþº Àñîö³àö³þ äîêòîð³â 
íàóê ç äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ¿¿ ãîëîâà – 
Â. Ì. Ìàðòèíåíêî – äîêòîð äåðæ. óïðàâ-
ë³ííÿ, ïðîôåñîð, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ïó-
áë³÷íîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ òà êàäðîâî¿ 
ïîë³òèêè Õàðê³âñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî ³íñòè-
òóòó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ 
àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðå-
çèäåíòîâ³ Óêðà¿íè, ÷ëåí ðàäè Øêîëè âè-
ùîãî êîðïóñó äåðæàâíî¿ ñëóæáè Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè. 
Íà ôîðóì áóëè çàïðîøåí³ ãîëîâà Ñåâàñòî-
ïîëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Â. Â. Ñàðàòîâ, à òàêîæ ãîëîâè ðàéîííèõ 
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é Ñåâàñòîïîëÿ.

Öå ïðåäñòàâíèöüêå ç³áðàííÿ ç â³òàëüíèì 
ñëîâîì â³äêðèâ äèðåêòîð Ñåâàñòîïîëüñü-

êîãî ³íñòèòóòó áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ, ê.å.í., äîöåíò Â. ². ÎÃ²ªÍÊÎ.

 Íà ôîðóì³ îáãîâîðþâàëèñÿ ãîñòð³ 
êëþ÷îâ³ ïèòàííÿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, 
ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîáëåìàìè àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
ðåôîðìè ³ ðåôîðìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, ïðîáëåìàìè êàäðîâî¿ ïîë³òèêè òà 
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â äëÿ ðî-
áîòè â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíàõ 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Àêòèâíó ó÷àñòü ó çàõîä³ âçÿëè ïðîâ³äí³ 
ïðåäñòàâíèêè ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêî-
ãî êîëåêòèâó Ñåâàñòîïîëüñüêîãî ³íñòèòóòó 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÓÀÁÑ ÍÁÓ: çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà ÂÍÇ, äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, 
äîöåíò Á. À. Äàäàøåâ; çàñòóïíèê äèðåê-
òîðà ³íñòèòóòó, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê 
Â. À. Ïºòóõîâ; çàâ. êàôåäðè ô³íàíñ³â ³ êðå-
äèòó, ê.å.í., äîöåíò Ñ. À Õàéëóê; çàâ. êà-
ôåäðè ìàòåìàòèêè òà ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàð-
íèõ äèñöèïë³í, ê.ò.í., äîöåíò Î. Î. Ãîð-
äººâ; çàâ. êàôåäðè ïðàâîçíàâñòâà, ê.þ.í., 
äîöåíò À. Ë. ×åðíÿâñüêèé; çàâ. êàôåäðè 

åêîíîì³êè, îáë³êó òà àóäèòó, ê.å.í., äîöåíò 
Î. Â. Êàíòàºâà; ä.å.í., ïðîôåñîð êàôåäðè 
ô³íàíñ³â ³ êðåäèòó Ñ. Ã. ×åðåì³ñ³íà; ê.å.í., 
äîöåíò êàôåäðè åêîíîì³êè, îáë³êó òà àóäè-
òó Î. Â. Ëóíÿêîâ; ê.å.í., äîöåíò êàôåäðè 
ìàòåìàòèêè òà ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíèõ äèñ-
öèïë³í ². Ñ. Êîíä³óñ. 

Çà ï³äñóìêàìè ðîáîòè áóëà ïðèéíÿòà 
ðåçîëþö³ÿ ôîðóìó.

Ï³äãîòîâ÷³ êóðñè áóëè îðãàí³çîâàí³ ç 
ìåòîþ ï³äãîòîâêè âèïóñêíèê³â çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà Ñå-
âàñòîïîëü òà ÀÐ Êðèì äî Çîâí³øíüîãî 
íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ òà âñòóïó äî 
³íñòèòóòó.

Ñëóõà÷³ êóðñ³â ìàëè çìîãó îáèðàòè 
äîâãîñòðîêîâ³ êóðñè òðèâàë³ñòþ ñ³ì ì³ñÿ-
ö³â àáî êîðîòêîñòðîêîâ³ òðèì³ñÿ÷í³ êóðñè 
âèõ³äíîãî äíÿ. Çàãàëüíèé îáñÿã íàâ÷àëü-
íîãî ÷àñó íà äîâãîñòðîêîâèõ ï³äãîòîâ÷èõ 

êóðñàõ ñòàíîâèâ 400 ãîäèí, êîðîòêîñòðî-
êîâèõ – 180 ãîäèí. Ñëóõà÷³ âèâ÷àëè çà 
ïðîãðàìàìè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà íàóêè 
Óêðà¿íè òàê³ äèñöèïë³íè: «Ìàòåìàòèêà», 
«Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà», «²ñòîð³ÿ 
Óêðà¿íè», «Ãåîãðàô³ÿ», «Àíãë³éñüêà ìî-
âà» òà «Í³ìåöüêà ìîâà». Ó ö³ëîìó áóëî 
ñôîðìîâàíî òðè åêîíîì³÷í³ ãðóïè òà îä-
íó þðèäè÷íó ãðóïó ñëóõà÷³â.

     Âèêëàäàòè íà ï³äãîòîâ÷èõ êóðñàõ ó 
Ñåâàñòîïîëüñüêîìó ³íñòèòóò³ áàíê³âñüêî¿ 

21квітня 2011 року в інституті відбулися 
студентські наукові читання «Історичні ви-
токи та перспективи розвитку вітчизняної 
гуманітарної науки в контексті глобалізацій-
них процесів». Цей захід був організований 
викладачами кафедри правознавства. На 
конференції було представлено інтенсивну 
роботу секцій: право, психологія, філологія, 
філософія. Засідання відкрив к.ф.н, доц. 
В. І. Гусєв, зосередивши увагу всіх присутніх 
на науковій проблематиці дисциплін со-
ціально-гуманітарного блоку. Студенти 1 та 
2 курсів підготували не тільки реферати, а 
й презентації, які відтворили певні аспекти 
наукових пошуків. Відзначено належний 
рівень теоретичного обґрунтування рефе-
ративних виступів студентів з філософії: Бабіч 
Ірини (ОА-01), Вариводи Анастасії (ЕК-01), 
Єремейчук Ярини (ФК-01), Горбунової Валерії 
(ФК-02), Герасимчук Лілії (ОА-02); з психології: 
Мазур Ганни (БТ-01); з філології: Новікової 
Катерини (МЕ-01), з правознавства: Стеценко 
Ганни (БТ-02). 

Незважаючи на широкий спектр питань 
(«Проблема сутності особистості», «Історич-
ний розвиток філософської думки», «Спіл-
кування й комунікація», «Юриспруденція в 
Україні»), конференція відбулася як цілісний 
науковий захід, структурним стрижнем якого 
стало висвітлення соціокультурної пробле-
матики. Учасники конференції визначили 
перспективи подальшої наукової діяльності, 
висунули пропозиції, зокрема щодо необ-
хідності вивчення дисципліни «Ораторське 
мистецтво» для студентів напряму підготовки 
«Міжнародна економіка».

У Севастопольському інституті банківської 
справи Української академії банківської спра-
ви Національного банку України відбулася 
студентська науково-практична конференція 
«25 роковини Чорнобильської катастрофи: 
наслідки та безпека майбутнього». Конфе-
ренція проходила в два етапи. Спочатку, з 18 
до 22 квітня, відбулися засідання за такими 
напрямками: «Екологічне оздоровлення 
радіаційно забруднених територій та вирі-
шення актуальних проблем ядерної і радіа-
ційної безпеки в Україні»; «Соціально-правові 
аспекти вирішення проблем ліквідаторів і 
населення, постраждалого внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС»; «Фінансово-економічні 
наслідки Чорнобильської катастрофи для 
України та шляхи їх подолання»; «Наслідки 
Чорнобильської катастрофи для АР Крим і 
м. Севастополь та безпека майбутнього». У 
бібліотеці інституту була представлена  екс-
позиція «Чорнобиль: 25 років нашого життя». 

26 квітня 2011 року в актовому залі 
інституту відбулось пленарне засідання 
за участю всіх студентів. Із привітальним 
словом та цікавою інформацією про Чор-
нобильську катастрофу та її наслідки перед 
учасниками конференції виступив заступник 
директора інституту Б. А. Дадашев. Після 
цього відбулося вшанування пам’яті заги-
блих хвилиною мовчання. На пленарному 
засіданні конференції з доповіддю «Еколо-
гічні проблеми розвитку атомної енергетики» 
виступив  доктор географічних наук, еколог 
О. В. Холопцев. Потім було надано слово для 
виступу від кожної секції таким студентам 
інституту: Л. Потьомці , Л. Жук, Б. Ушакову, 
К. Тацакевич та Ю. Обаполенко. 

Насамкінець заходу було продемон-
стровано відеофільм про Чорнобильську 
катастрофу та вручені грамоти учасникам 
конференції. 

У Севастопольському інституті  банківсь-
кої справи відбулася I Міжнародна творча 
олімпіада  (IWO), організована волонтерами 
Корпусу миру (Peace Corps Volunteers).  Цей 
конкурс, відомий як Творча олімпіада, вперше 
був проведений в Грузії ще в 2003 р., і лише 
цього року його організували на міжнарод-
ному рівні: Україна приєдналася до решти 13 
країн-учасниць. Конкурсанти – учні 6-11 класів 
загальноосвітніх шкіл та студенти 1-4 курсів. 

 «У школі учні проводять багато часу у 
пошуках правильної відповіді, але в житті часто 
буває так, що існує не лише одна правильна від-
повідь, – говорить національний координатор 
Меліса Крут. – Цей конкурс – шанс заохочувати 
учнів та вчителів творчо й креативно мислити 
та писати, а також цінувати креативні ідеї. Ми 
працюємо разом для підтримки незалежного 
мислення і тим самим допомагаємо учням стати 
більш впевненими у своїх силах».

В Україні конкурс буде відбуватися в три 
етапи – на рівні школи, області та країни. 
Волонтери з України та з Корпусу миру будуть 
оцінювати есе як одна команда на кожному з 
цих рівнів. Переможці Всеукраїнського етапу 
змагатимуться на міжнародному рівні з іншими 
учнями, для яких англійська мова не є рідною. 
Переможці всіх рівнів будуть нагороджені 
призами від Відділу зв’язків з громадськістю 
посольства США в Україні, м. Київ та від журналу 
для вчителів «Англійська як іноземна мова».

А в Севастополі переможцем  став студент І 
курсу Тимур Сверготський. Усі учасники творчої  
олімпіади були нагороджені дипломами. 

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НБУ

Ðåêòîð 
Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, 
çàñëóæåíèé åêîíîì³ñò Óêðà¿íè, 
äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð   

À. Î. ªï³ôàíîâ

«ÀÊÒÓÀËÜÍ² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ Â ÃÀËÓÇ² ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ»

ÔÎÐÓÌ ÄÎÊÒÎÐ²Â ÍÀÓÊ

ÏÅÐØÈÉ ÂÈÏÓÑÊ Ï²ÄÃÎÒÎÂ×ÈÕ ÊÓÐÑ²Â ñïðàâè ÓÀÁÑ ÍÁÓ áóëî çàïðîøåíî êðà-
ùèõ ó÷èòåë³â Ñåâàñòîïîëÿ. Àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ ³íñòèòóòó ñëóõà÷àì ï³äãîòîâ÷èõ 
êóðñ³â áóëî ñòâîðåíî ÿê³ñí³ óìîâè äëÿ 
íàâ÷àííÿ: âîíè ìàëè ìîæëèâ³ñòü êîðè-
ñòóâàòèñÿ íàéñó÷àñí³øîþ ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íîþ áàçîþ, á³áë³îòåêîþ, çà áàæàí-
íÿì â³äâ³äóâàòè çàíÿòòÿ ïðîôåñîðñüêî-
âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó ³íñòèòóòó. Ïî çà-
ê³í÷åíí³ ï³äãîòîâ÷èõ êóðñ³â óñ³ ñëóõà÷³ 
ñêëàëè âèïóñêí³ âèïðîáóâàííÿ.

Áàæàºìî ïåðøèì âèïóñêíèêàì ï³ä-
ãîòîâ÷èõ êóðñ³â Ñåâàñòîïîëüñüêîãî ³í-
ñòèòóòó áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÓÀÁÑ ÍÁÓ 
óñï³øíî ïðîéòè Çîâí³øíº íåçàëåæíå îö³-
íþâàííÿ ³ âñòóïèòè äî íàøîãî ³íñòèòóòó!

ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÂÈÙÎÃÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ 
«ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊÎ¯ ÑÏÐÀÂÈ 

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÁÀÍÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ»Ñ²ÁÑÑ²ÁÑ



ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

ÏÐÎÔÎÐ²ªÍÒÀÖ²ß

ÑÀÌÎÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß

ÑÏÎÐÒ

ÇÓÑÒÐ²× Ô²ÍÀÍÑÈÑÒ²Â

ÎË²ÌÏ²ÀÄÈ 

«ENGLISH CLUB»

ÁÓÒÈ ÇÄÎÐÎÂÈÌ

На ділову зустріч у Севастопольському 
інституті банківської справи Української 
академії банківської справи Національного 
банку України були запрошені професорсько-
викладацький склад інституту, представники 
державних установ, комерційних банків, 
страхових компаній Севастополя та АР Крим.

Зустріч відкрив заступник директора, 
д.е.н. Б. А. Дадашев. 

На діловому заході виступили гості інсти-
туту: заступник начальника ГУ НБУ в АР Крим 
М. Я. Денисевич, президент асоціації «Кримсь-
кий банківський союз» І. Л. Огородник, ке-
руючий Севастопольським регіональним 
відділенням АБ «Полтава-Банк» В. В. Аксьонов. 

Для учасників зустрічі було продемон-
стровано фільм про Севастопольський 
інститут банківської справи. Представники 
інституту провели екскурсію, в ході якої 
ознайомили гостей з матеріально-технічною 
базою ВНЗ.

Усі сторони ділової зустрічі висловили 
готовність до майбутньої співпраці і побудови 
довгострокових відносин.

З метою проведення профорієнтаційної 
роботи та залучення талановитої молоді 
до навчання у Севастопольському інституті 
банківської справи Української академії бан-
ківської справи Національного банку України 
у виші відбулися предметні олімпіади для 
учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчаль-
них закладів України з таких дисциплін, як 
математика, інформатика, англійська мова, 
географія, основи економіки, правознавство, 
історія України. У предметних олімпіадах 
взяли участь 165 учасників із Запорізької, 
Луганської, Херсонської, Донецької областей, 
АР Крим та м. Севастополь. Усі учасники 
предметних олімпіад отримали сертифікати, 
а призери та переможці були нагороджені 
дипломами та подарунками. 

CISCO SYSTEMS – àìåðèêàíñüêà  
òðàíñíàö³îíàëüíà êîìïàí³ÿ, ùî ðîçðî-
áëÿº òà ïðîäàº ìåðåæåâå îáëàäíàííÿ. Îä-
íà ç íàéá³ëüøèõ ³ íàéóñï³øí³øèõ ó ñâ³ò³ 
êîìïàí³é, ùî ñïåö³àë³çóºòüñÿ â ãàëóç³ ìå-
ðåæåâèõ  òåõíîëîã³é. Ïðîãðàìà àêàäåì³¿ 
CISCO — öå êîìïëåêñ åëåêòðîííîãî  íà-
â÷àííÿ, ÿêèé  íàäàº ñòóäåíòàì çíàííÿ â 
ãàëóç³ òåõíîëîã³é ²íòåðíåòó, ùî íåîáõ³äí³ 
â óìîâàõ ãëîáàëüíî¿ åêîíîì³êè. Ç äîïî-
â³ääþ íà ñåì³íàð³ âèñòóïèëè òåõí³÷íèé 
ìåíåäæåð ìåðåæåâèõ àêàäåì³é CISCO â 
êðà¿íàõ ÑÍÄ òà Ðîñ³¿ Ñåìåí Îâñÿííèêîâ 
³ ìåíåäæåð ìåðåæåâèõ àêàäåì³é CISCO 
â Óêðà¿í³ Îëåíà Äîìîòåíêî. Óñ³ ïðèñóò-

í³ îçíàéîìèëèñÿ 
ç íàâ÷àëüíèìè 
ïðîãðàìàìè àêà-
äåì³é CISCO.

Ïðåäñòàâíè-
êè CISCO ïðî-
âåëè îïèòóâàí-
íÿ ð³çíîãî ð³âíÿ 
ñêëàäíîñò³, óñ³ 
ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ çàîõî÷óâàëèñÿ ïîäà-
ðóíêàìè â³ä êîìïàí³¿. Ç`ÿñóâàëîñÿ, ùî 
ñòóäåíòè âîëîä³þòü çàãàëüíèìè çíàííÿ-
ìè ïðî êîìï’þòåðí³ ìåðåæ³ é äóæå áàæà-
þòü ïîãëèáèòè ¿õ, ïðîéøîâøè íàâ÷àííÿ 
â CISCO çà ïðîïîíîâàíèìè ïðîãðàìàìè.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî â Ñåâàñòîïîëü-
ñüêîìó ³íñòèòóò³ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè 
ÓÀÁÑ ÍÁÓ áóäå ôóíêö³îíóâàòè àêàäå-
ì³ÿ CISCO, â ÿê³é óñ³ ñòóäåíòè ìàòèìóòü 
çìîãó îòðèìàòè íîâ³ çíàííÿ.

На жаль, у студентів не завжди є можливість 
вільно подорожувати англомовними країнами. 
Проте «English club» при нашому інституті 
пропонує альтернативу: повне занурення в 
англомовну атмосферу просто в рідних стінах! 
Трохи чарівництва, яскравих скатертин та усмі-
шок – і звичайна аудиторія перетворюється на 
маленьку англомовну державу. Тут учасники 
жваво обговорюють актуальні теми, їдять 
«морські камінці» та й просто приємно  
проводять час.

Якщо ви думаєте, що ваш рівень англійської 
недостатньо високий – відкиньте ці думки 
зараз же! У «English club» ніхто не змагається. 
У дружному колективі учасники допомагають 
один одному на шляху вдосконалення. Адже 
приємніше за все робити навіть перші кроки у 
вивченні англійської в затишній, теплій атмос-
фері. А провідник в англомовному світі – ведуча 
«English club», чудовий викладач, прекрасна 
жінка і добра людина Т. М. Корж.

До речі, 1-6 травня 2011 в рамках обміну 
інститут приймав групу учнів зі Швеції (місто 
Вільгельмін). Спілкування між студентами та 
шведськими учнями теж відбувалося англійсь-
кою!

Anna Mazur for «English club»

Організація спортивно-масової роботи 
зі студентами та співробітниками є одним із 
пріоритетних напрямів діяльності інституту. 
Відповідальний за цю важливу справу викла-
дач-стажист кафедри правознавства, майстер 
спорту Вадим Горбачов. 

Заняття з фізичної культури у першому 
семестрі 2010-2011 навчального року через 
відсутність спортивного залу та власного 
спортивного інвентарю проводилися у до-
статньо складних «польових умовах». Проте 
завдяки самовідданій праці В.Є. Горбачова був 
залучений необхідний спортивний інвентар, і 
заняття проводилися у повному обсязі на базі 
парку Перемоги.

Створені збірні команди інституту з таких 
видів спорту: волейбол, настільний теніс, легка 
атлетика. У період з жовтня до грудня 2010 р. 
було організовано та проведено більше десяти 
спортивно-туристичних походів вихідного дня 
зі студентами та окремими співробітниками 
інституту, причому до складу груп входили 
кваліфіковані інструктори-альпіністи. 

Студенти інституту взяли участь у міській 
спартакіаді серед студентів вищих навчальних за-
кладiв III-IV рівня акредитації, де посiли такі мiсця:

• легка атлетика (крос) – I загальнокомандне 
місце (дівчата, хлопці).

• шахи – IV місце (дівчата).
• баскетбол – VII місце (хлопці, дівчата).
Студенти також взяли участь у турнірі з фут-

залу серед вищих навчальних закладів системи 
Національного банку України у місті Суми, де 
зайняли V місце, обійшовши збірну команду 
Університету банківської справи НБУ з Києва.

P.S. Із відкриттям сучасного спортивно-
побутового комплексу у студентів інституту 
з’явилися прекрасні можливості для трену-
вань і отримання нових блискучих перемог.

ÍÀÓÊÀ

ÄÓÕÎÂÍ²ÑÒÜ

ÍÎÂ²ÒÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯

ÏÐ²ÎÐÈÒÅÒÈ

На базі Севастопольського інституту 
банківської справи УАБС НБУ відбувся 
науковий форум студентів та юних 
дослідників за темою «Механізми 
забезпечення інноваційного розвитку 
економіки України»

Нещодавно Україна і світ відзначили 140-річчя від дня на-
родження відомої поетеси Лесі Українки. Відгукнулися на 
цю подію і в Севастопольському інституті банківської справи 
УАБС НБУ

Семінар за темою «Програми навчання за технологіями 
CISCO SYSTEMS» було проведено для студентів, викладачів 
і співробітників Севастопольського інституту банківської 
справи  Української  академії банківської справи Національ-
ного банку  України, Чорноморської філії Московського 
державного університету, а також усіх  бажаючих

28-29 квітня 2011 року на базі Севасто-
польського інституту банківської справи 
відбулася Міжнародна студентська нау-
ково-практична конференція «Проблеми 
і перспективи розвитку національної 
економіки в умовах євроінтеграції»

Ó ðîáîò³ ôîðóìó âçÿëè ó÷àñòü ñòó-
äåíòè ïðîâ³äíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ³ øêîëÿð³ âèïóñêíèõ êëàñ³â Ñå-
âàñòîïîëÿ. Äèñòàíö³éíî ó ôîðóì³ âçÿëè 
òàêîæ ó÷àñòü ñòóäåíòè ç Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³ 
³ Ìîëäîâè ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ³í-
òåðíåò-çâ’ÿçêó.

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì ç³áðàííÿ â³äêðèâ 
äèðåêòîð Ñåâàñòîïîëüñüêîãî ³íñòèòóòó 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÓÀÁÑ ÍÁÓ, ê.å.í., 
äîöåíò, çàñëóæåíèé åêîíîì³ñò Óêðà¿íè 
Â. ². Îã³ºíêî. Ó õîä³ ïëåíàðíîãî çàñ³äàí-
íÿ ïåðåä þíèìè äîñë³äíèêàìè âèñòóïèëè 
ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, áàíê³â 
òà ï³äïðèºìñòâ Ñåâàñòîïîëÿ. Äàë³ åñòà-
ôåòó ïðèéíÿëè ïðîâ³äí³ íàóêîâ³ ñï³âðî-
á³òíèêè ³íñòèòóòó: À. Â. Ãðèíüîâ, ä.å.í, 
àêàäåì³ê Àêàäåì³¿ åêîíîì³÷íèõ íàóê 
Óêðà¿íè, ïðîôåñîð êàôåäðè åêîíîì³êè, 
îáë³êó òà àóäèòó; Î. Â. Êàíòàºâà, ê.å.í, 
äîöåíò êàôåäðè åêîíîì³êè, îáë³êó òà 
àóäèòó; Ñ. Ã. ×åðåì³ñ³íà, ä.å.í., äîöåíò 

êàôåäðè ô³íàíñ³â òà êðåäèòó.
Ðîáîòà ïðîäîâæèëàñÿ â íàóêîâèõ ñåê-

ö³ÿõ, äå þí³ äîñë³äíèêè âçÿëè àêòèâíó 
ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ ïèòàíü ³ííîâàö³é-
íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè, ñòàá³ë³çàö³¿ åêî-
íîì³êè ³ äîñÿãíåííÿ çáàëàíñîâàíîãî åêî-
íîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, âèçíà÷åííÿ íàïðÿ-
ì³â ìîíåòàðíî¿ òà ô³ñêàëüíî¿ ïîë³òèêè, à 
òàêîæ ðîë³ òà ì³ñöÿ Óêðà¿íè ó ñâ³òîâîìó 
ñï³âòîâàðèñòâ³.

Ôîðóì çàâåðøèâñÿ óðî÷èñòèì âðó÷åí-
íÿì äèïëîì³â ³ ö³ííèõ ïðèç³â êðàùèì äî-
ïîâ³äà÷àì. Ëàâðè ïåðåìîæö³â ä³ñòàëèñÿ 
À. Ìàçóð, ñòóäåíòö³ Ñåâàñòîïîëüñüêîãî 
³íñòèòóòó áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÓÀÁÑ ÍÁÓ 
òà À. Êîìêîâ³é, ñòóäåíòö³ ×îðíîìîðñüêî¿ 
ô³ë³¿ ÌÄÓ ³ì. Ì. Â. Ëîìîíîñîâà. Îðãêî-
ì³òåòîì ôîðóìó òàêîæ áóëè â³äçíà÷åí³ 
ðîáîòè â íîì³íàö³ÿõ «Çà àêòóàëüí³ñòü», 
«Çà ïðàêòè÷íå òà íàóêîâå çíà÷åííÿ äî-
ñë³äæåíü».

Âèñîê³ñòü ïîìèñë³â, çíà÷óù³ñòü æèò-
òºâîãî ³äåàëó, áåçì³ð ëþáîâ³ äî íàðîäó, 
³íòåëåêòóàëüíà ïîòóãà, íåïåðåñ³÷íèé òà-
ëàíò ñòàëè ñèëîþ Ëåñ³, æèòòÿ ÿêî¿ ïåðå-
êîíàëî, ùî í³ÿêà «òóãà êðàñè ïåðåìàãàòè 
íå ïîâèííà». Ë³òåðàòóðíèé âå÷³ð, ùî äî-
çâîëèâ îñÿãíóòè íåïîáîðíèé äóõ ïîåòåñè, 
âíóòð³øíþ êðàñó äóìîê ³ ïî÷óòò³â, ç³áðàâ 
ó á³áë³îòåö³ ³íñòèòóòó íå ò³ëüêè ñòóäåíò³â, 
à é âèêëàäà÷³â, êåð³âíèê³â ï³äðîçä³ë³â.

Áàãàòîãðàííèé òàëàíò Ëåñ³ âèÿâèâñÿ 
ó íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ñôåðàõ ë³òåðàòóð-
íî¿ ïðàö³ – âîíà áóëà ë³ðèêîì, äðàìàòóð-
ãîì, ïðîçà¿êîì, ë³òåðàòóðíèì êðèòèêîì, 
ïóáë³öèñòîì, ïåðåêëàäà÷åì ³ ôîëüêëîðè-
ñòîì. Êîæíîìó ç íàñ í³áèòî äîáðå â³äîìå 
³ì`ÿ  ïîåòåñè, ÿê³é  ñóäèëîñÿ ñòàòè ïîðó÷ 
ç³ ñâ³òî÷àìè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó – Òàðà-
ñîì Øåâ÷åíêîì òà ²âàíîì Ôðàíêîì. Îò 
ëèøå ÷èì á³ëüøå çíàéîìèøñÿ ç á³îãðà-
ô³ºþ òà òâîð÷³ñòþ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, òèì 

êðàùå ðîçóì³ºø, 
ÿê ìàëî ïðî íå¿ 
â³äîìî.

Óñ³ ïðèñóò-
í³  ìàëè çìî-
ãó ä³çíàòèñÿ ïðî 
ö³êàâ³ òà ìàëîâ³-
äîì³ ôàêòè ç ¿¿ 
æèòòÿ, ìîòèâè 
òâîð÷îñò³, â³ä-
÷óòè âíóòð³ø-
í³é ñâ³ò ïîåòåñè 
çàâäÿêè âèêëà-
äà÷åâ³ óêðà¿íñü-
êî¿ ìîâè Í. Ñ. ßðåì÷óê. Öÿ ðîçïîâ³äü 
áóëà äóæå ãàðíî äîïîâíåíà äåêëàìóâàí-
íÿì â³ðø³â, óðèâê³â äðàìàòè÷íèõ òâîð³â 
Ëåñ³  òà ï³ñíÿìè íà ¿¿ ñëîâà ó âèêîíàí-
í³ òàëàíîâèòèõ ä³â÷àò ïåðøîãî êóðñó 
(Ì. Êðàâ÷åíêî, À. Ïàñòóøêî, Ë. Ïîòüîì-
êà, Â. Òîï÷³é). ¯õí³ ïî÷óòòÿ áóëè ùèðè-

ìè, ìàáóòü, òîìó çìîãëè ïåðåäàòè í³æíèé 
³ ÷èñòèé îáðàç ïèñüìåííèö³. Ãîñò³ çàõîäó 
îçíàéîìèëèñÿ ç âèñòàâêîþ êíèæîê ç ôîí-
ä³â á³áë³îòåêè. Íàïðèê³íö³  çóñòð³÷³ âè-
ñòóïèâ äèðåêòîð ³íñòèòóòó Â. ². Îã³ºíêî. 
Â³í ïðîöèòóâàâ óðèâîê ç «Ë³ñîâî¿  ï³ñí³» 
òà âèñëîâèâ ïîáàæàííÿ, ùîá òàê³ çóñòð³÷³ 
ñòàëè òðàäèö³éíèìè. 

Ó ðîáîò³ êîíôåðåíö³¿ âçÿëè ó÷àñòü 
ñòóäåíòè ïðîâ³äíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â Óêðà¿íè, Ðîñ³¿ òà Á³ëîðóñ³. 
Ñòóäåíòñüêó ìîëîäü Óêðà¿íè ïðåäñòà-
âèëè 26 ÂÍÇ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â êðà¿íè. 
Áóëà â³äçíà÷åíà àêòèâíà ó÷àñòü ó êîí-
ôåðåíö³¿ ïîíàä 40 ñòóäåíò³â ÂÍÇ, ùî 

ÔÎÐÓÌ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÒÀ ÞÍÈÕ ÄÎÑË²ÄÍÈÊ²Â

ÍÀ ÊÐÈËÀÕ Ï²ÑÅÍÜ

ÑÅÌ²ÍÀÐ CISCO

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ Ð²ÂÅÍÜ ÌÎËÎÄÎ¯ ÍÀÓÊÈ âõîäÿòü äî ñèñòåìè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. Ó ö³ëîìó 
æ îñîáèñòó ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³¿ âçÿëè 
á³ëüøå 100 ÷îëîâ³ê, à çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü 
çàðåºñòðîâàíèõ ó÷àñíèê³â ñòàíîâèëà ïî-
íàä 200 îñ³á.

Ðîáîòà êîíôåðåíö³¿ ïðîâîäèëàñü ó 
÷îòèðüîõ ñåêö³ÿõ: «Àêòóàëüí³ ïèòàííÿ 
îáë³êó, àíàë³çó, àóäèòó òà óïðàâë³ííÿ 
³ííîâàö³éíèì ðîçâèòêîì ï³äïðèºìñòâ», 
«Ðîçâèòîê ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè íàö³î-
íàëüíî¿ åêîíîì³êè â óìîâàõ ºâðî³íòåã-
ðàö³¿», «Ãóìàí³òàðí³ àñïåêòè ðîçâèòêó 
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè â êîíòåêñò³ ºâ-
ðî³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â», «Åêîíîì³êî-
ìàòåìàòè÷í³ ìåòîäè òà ñó÷àñí³ ³íôîðìà-
ö³éí³ òåõíîëîã³¿».
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