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ÏÎÐÀÄÈ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

ÓÑÅ Ò²ËÜÊÈ 
ÏÎ×ÈÍÀªÒÜÑß…

Îñü ³ ïðèéøîâ äîâãîî÷³êóâàíèé 
÷àñ – ÷àñ îòðèìàííÿ äèïëîì³â. Ùî 
äàë³? Ìîæëèâî, õòîñü çíàéäå áàæàíó 
ðîáîòó ÷è âæå çíàéøîâ – öå äóæå äî-
áðå, à õòîñü çàõî÷å â÷èòèñÿ äàë³ çà 
ñâîºþ ñïåö³àëüí³ñòþ òà çàéìàòèñÿ íà-
óêîþ – öå, âçàãàë³, ÷óäîâî! Ìîæëèâî, 
õòîñü, çàìèñëèâøèñü ïðî ñåíñ ñâîãî 
æèòòÿ, íàâàæèòüñÿ îòðèìàòè ñïåö³àëü-
í³ñòü ùå é ³íøîãî ïðîô³ëþ, ùî äàñòü 
äîäàòêîâó ìîæëèâ³ñòü ³ ïåâíó ñâîáîäó 
òðàíñôîðìóâàòè ñâîº æèòòÿ òàê, ÿê 
ñïðàâä³ òîãî çàáàæàº âèïóñêíèê ç äè-
ïëîìàìè! Òàê, øëÿõè ñàìîðåàë³çàö³¿ 
º â êîæíîãî, ³ âîíè – ïåðñïåêòèâí³ òà 
çä³éñíåíí³! À ïðî â³äïî÷èíîê íå çàáó-
ëè? Â³í º âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ÿêî-
ñò³ íàøîãî æèòòÿ. Ïðàâèëüíèé â³äïî-
÷èíîê, ÿêèé ïðèíîñèòü ò³ëüêè ïîçè-
òèâí³ åìîö³¿ â íàøå îñîáèñòå æèòòÿ, 
äóæå ïîòð³áíèé, íàâ³òü – íåîáõ³äíèé: 
â³í â³äíîâëþº ñèëè òà äîäàº æèòòºäàé-
íî¿ åíåðã³¿ êîæíîìó! Òèì á³ëüøå, ùî 
ï³ñëÿ â³äïî÷èíêó íà âèïóñêíèê³â ÷å-
êàþòü íîâ³ âèïðîáóâàííÿ: âëàøòóâàí-
íÿ íà ðîáîòó, ñï³âáåñ³äè ç ðîáîòîäàâ-
öÿìè.

² ñàìå òóò çíàäîáèòüñÿ âïåâíåí³ñòü 
ó ñâî¿õ ñèëàõ, ó ñâî¿õ çíàííÿõ, ïîçè-
òèâíå íàëàøòóâàííÿ òà ñò³éêà ìîòèâà-
ö³ÿ ã³äíî ïðàöþâàòè. Òàê, âèïóñêíè-
êè ùå íå ìàþòü ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó 
ó â³äïîâ³äí³é ä³ÿëüíîñò³, àëå âîíè îò-
ðèìàëè ñó÷àñíó îñâ³òó, ³ öå äàñòü çìî-
ãó, íàïðèêëàä, íà ñï³âáåñ³ä³ ïðè 
ïðàöåâëàøòóâàíí³ ñì³ëèâî âèñóâàòè 
ñâî¿ ³äå¿ ùîäî åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó 
ñòðóêòóðè îáðàíî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ïåðå-
êîíàòè ðîáîòîäàâöÿ â ïðàâèëüíîìó âè-
áîð³ ïðàö³âíèêà. À äàë³ ùå áóäå âàæ-
êî? Òàê, çâ³ñíî. Áóäóòü ³ ïîìèëêè, ³ 
ðîç÷àðóâàííÿ, àëå í³êîëè íå æàë³éòå 
ñåáå ³ íå êëÿí³òü æèòòÿ! Ïîñëàí³ âàì 
âèïðîáóâàííÿ ïîòð³áí³ äëÿ òîãî, ùîá 
âè ðîçâèâàëèñÿ, íå êèñëè, íå ñòîÿëè 
íà ì³ñö³, ùîá, äîëàþ÷è ùîñü, âàì áó-
ëî ö³êàâ³øå æèòè. Ç öüîãî ïðèâîäó º 
ö³êàâà ïðèò÷à. Ó á³äíÿêà áóâ ê³íü. Éî-
ãî çàõîò³â êóïèòè áàãà÷, àëå á³äíÿê íå 
ïðîäàâ. Íàñòóïíîãî äíÿ ê³íü âò³ê. 
«Åõ, òè…» – çëîâò³øàëèñÿ ñóñ³äè. «Íå 
ñóä³òü», – ñêàçàâ á³äíÿê. Íåçàáàðîì 
ê³íü ïðèâ³â ö³ëèé òàáóí êîíåé. Óñ³ çà-
çäðèëè. «Íå ñóä³òü», – ïîïåðåäæóâàâ 
õàçÿ¿í êîíÿ. Íåâäîâç³ éîãî ñèí óïàâ ç 
êîíÿ ³ çëàìàâ íîãó. Àëå ïî÷àëàñÿ â³é-
íà, ³ çäîðîâèõ þíàê³â çàáðàëè â ñîë-
äàòè, à êóëüãàâèé ñèí çàëèøèâñÿ âäî-
ìà. «Îñü áà÷èø!» – êàçàëè ñóñ³äè. 
«Í³÷îãî íå áà÷ó, òîìó ùî æèòòÿ ùå íå 
çàê³í÷èëîñÿ», – â³äïîâ³äàâ ¿ì á³äíÿê.

Îñü òàê ³ ó âñ³õ: ÷àñ ïðîáëåì – ÷àñ 
çì³í íà êðàùå. Çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè 
ðàä³òè òà ä³ÿòè. Òðåáà ïàì’ÿòàòè ãî-
ëîâíå: â æèòò³ ö³êàâîãî òà ïðèºìíîãî 
çàâæäè íàáàãàòî á³ëüøå – ³ òàê º, ³ òàê 
áóäå! Ïîïåðåäó íà âàñ ÷åêàº áàãàòî ÷î-
ãî. Âàæëèâå ì³ñöå â æèòò³ áóäå çàéìà-
òè ðîáîòà, êàð’ºðà (â íàéêðàùîìó ðî-
çóì³íí³ öüîãî ñëîâà!) – öå çíà÷íà ÷à-
ñòèíà ñàìîðåàë³çàö³¿. Àëå òå, ùî áóäå 
çàâæäè ç âàìè, ùî áóäå äæåðåëîì ðà-
äîù³â ³ ïðèºìíèõ õâèëþâàíü, êóòî÷-
êîì äóøåâíîãî â³äïî÷èíêó – öå, áåçó-
ìîâíî, – ñâîÿ ñ³ì’ÿ. Ó æèòò³ íåìàº  í³-
÷îãî êðàùîãî, í³æ âçàºìíà ëþáîâ ïîä-
ðóææÿ òà çäîðîâ³ ä³òè. Òàê. Îñü òàê 
ïðîñòî… ² îäíî÷àñíî äóæå ñêëàäíî: ³ 
ñòâîðèòè öå, ³ çáåðåãòè, ÿêùî öå âæå 
º. Àëå âàì – âäàñòüñÿ, âàì óñå âäàñòü-
ñÿ!!!  Òèì á³ëüøå, ùî æèòòÿ ò³ëüêè ïî-
÷èíàºòüñÿ…

Ñâ³òëàíà ÁÀÕÌÓÒ, 
ïñèõîëîã àêàäåì³¿

ÙÀÑËÈÂÎ¯ ÄÎË², ÄÎÐÎÃ² 
ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÈ!

Дорогі наші випускники!
Щиро вітаю вас із знаменною подією у вашому житті – успішним завершенням на-

вчання та отриманням дипломів УАБС НБУ!
Ми хвилюємося так само, як і ви, адже за студентські роки ви стали для нас рідними. 

Професорсько-викладацький колектив завжди прагнув передати вам свої знання і під-
готувати до самостійного життя. Ми створили вам гідні умови для навчання, відпочинку 
та цікавого дозвілля. Більшість із вас скористалася цим, і ми пишаємося вашими успіхами, 
вашою активністю, кипучою молодою енергією. Впевнений, що і в майбутньому будемо 
чути лише схвальні відгуки від ваших роботодавців.

Протягом усього життя гідно тримайте марку своєї Альма-матер!
Бажаю вам міцного здоров’я, наполегливості в досягненні мети, успішної кар’єри!
Від душі зичу вам вірного кохання, родинного тепла, достатку та гармонії!
Хай доля кожного з вас буде щасливою!

З повагою. Ректор 
Української академії банківської справи
Національного банку України,
заслужений економіст України,
доктор економічних наук, професор                                                      А.О. Єпіфанов

Цих молодих симпатичних хлопців і дівчат дуже поважають в академії – за 
успішне навчання, наукову діяльність, активність у житті гуртожитку, за доте-
пні виступи в команді КВН, за спортивні досягнення та й просто за те, що вони 
є: веселі студенти, надійні друзі. Сьогодні вони стоять на порозі самостійного 
життя. Нині ще студенти, а вже завтра – випускники академії, дипломовані 
фахівці, дорослі люди, здатні щодня вирішувати багато великих і дрібних про-
блем у сім’ї, на роботі, в суспільстві.
Хочеться вірити, що академія не лише дала їм міцні знання та професійні на-
вички, а й навчила їх товаришувати, любити, дорожити людськими цінностями. 
Увесь цей багаж неодмінно знадобиться у майбутньому, примножиться і при-
веде до успіхів. А в пам’яті назавжди залишаться теплі спогади про студентсь-
ку юність і рідну Альма-матер.

доктор економічних наук, професор                                                      А.О. Єпіфанов
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ÍÎÂ² ÑÏÎÐÓÄÈ Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ
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ÄÅÑßÒÀ ÏÅÐÅÌÎÃÀ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ²Â

ÏÅÐÅÌÎÆÅÖÜ 
ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÓ

ÊÓÐÑÈ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ÎÐÅÃÎÍ

… ² ÂÅÒÅÐÀÍ²Â

24-25 травня 2012 року на базі академії відбудеться VІІ 
Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна 
банківська конкуренція: теорія і практика». УАБС НБУ про-
водить її за участі ТОВ «Virtus InterPress», ТОВ «Консалтин-
гово-видавнича компанія «Ділові перспективи», Видавничо-
торгового дому «Університетська книга» та за підтримки 
вишів-партнерів – університету м. Піза та університету Не-
аполя ІІ (Італія).

Мета цієї традиційної конференції – обговорення про-
блем і формування науково-практичних підходів до забез-
печення сталого розвитку банківських систем на основі 
пошуку балансу між регулюванням та корпоративним 
управлінням. 

У конференції візьмуть участь учені, науково-педагогіч-
ні працівники, фахівці Національного банку України, науко-
вих та аналітичних установ з України, Російської Федерації, 
США, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, 
Швеції, Швейцарії, Японії, Греції, Польщі, Португалії, Пів-
денної Африки, Китаю, Малайзії, Нової Зеландії тощо.

Учасники форуму обговорять такі актуальні теми: «Ре-
жими банківського регулювання»; «Банківське кредитуван-
ня»; «Інфляційне таргетування»; «Злиття та поглинання 
банків»; «Управління ризиками в банках;» «Конкуренто-
спроможність та модернізація банківської системи в кон-
тексті розвитку світової та національної економіки» тощо.

Робочі мови конференції – англійська, українська. До по-
чатку роботи конференції в інформаційно-видавничому відділі 
академії буде видано збірник тез доповідей учасників.

(Äåòàëüíà ðîçïîâ³äü – 
ó íàñòóïíîìó íîìåð³ ãàçåòè)

Студент академії Роман Боровський (гр. ЕК-82) переміг у 
ІІ етапі Всеукраїнськoї студентської олімпіади 2012 р. з ма-
тематики серед студентів усіх вищих навчальних закладів 
України, крім класичних університетів і фізико-технічних 
інститутів.

Олімпіада проводилася на базі Севастопольського на-
ціонального технічного університету за такими категоріями 
навчальних закладів: М (математичні), Т (технічні), С (фінан-
сово-економічні, будівельні, транспортні, електротехнічні, 
екологічні та інші). В олімпіаді взяли участь 148 студентів 
вищих навчальних закладів України.

Роман Боровський виборов І місце з 73 можливих у 
категорії С і нагороджений дипломом І ступеня та призом 
переможця олімпіади, а також посів І місце з 28 можливих 
у групі торговельно-економічних і фінансових вишів, за що 
нагороджений грамотою.

Підготовку студента-переможця здійснював доцент кафе-
дри вищої математики та інформатики, к.ф.-м.н В.М. До лгіх, 
який на запрошення оргкомітету олімпіади виконував також 
обов’язки члена журі.

Дуже приємно зазначити, що студенти академії в 10-й 
раз поспіль перемагають на Всеукраїнських олімпіадах з 
математики, а Роман Боровський уже вчетверте посідає 
призові місця.

Вітаємо переможця та бажаємо йому подальших успіхів!

Студент ІІІ курсу спеціальності «Міжнародна економіка» 
Ярослав Хомутенко повернувся з Донецького національ-
ного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Тугана-
Барановського з дипломом І ступеня за перемогу у Всеу-
країнському конкурсі студентських наукових робіт за напря-
мом «Світове господарство і міжнародні економічні відно-
сини». У цьому конкурсі Ярослав бере участь вдруге: торік 
він зайняв почесне друге місце, а в цьому році став першим.

Доцент кафедри іноземних мов О.В. Ємельянова успіш-
но завершила 10-тижневі он-лайн курси «Формування на-
вичок викладання іноземних мов за допомогою інтерактив-
них веб-ресурсів», що проводилися Університетом Орегон, 
факультетом лінгвістики, American English Institute. Викладач 
академії продемонструвала блискучі знання, набравши 98,8 
бала з 100 можливих.

ÀÍÎÍÑ
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2-5 травня 2012 року на базі Севастопольського ін-
ституту банківської справи Української академії 
банківської справи Національного банку України за 
ініціативи ректора академії, професора Анатолія 
Олександровича Єпіфанова відбувся студентський 
форум «Суми-Севастополь: перспективи студентсь-
кого співробітництва»

 Представники Сумської міської організації ветеранів 
України, ради ветеранів Сумського вищого арти-
лерійського училища, Сумської міської організації 
«Союз ветеранів Афганістану» та Сумського клубу 
«Педагог-ветеран» відвідали Севастополь, де зустрі-
лися з ветеранами міста-героя і домовилися про 
співпрацю
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ÃÎÑÒÈÍÍÈÉ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ 
ÇÓÑÒÐ²Â ÑÒÓÄÅÍÒ²Â

ÀËÅß ÎË²ÌÏ²ÉÑÜÊÎ¯ ÑËÀÂÈ: 

Ó÷àñíèêàìè çàõîäó 
ñòàëè ïðåäñòàâíèêè ñòó-
äåíòñüêèõ àêòèâ³â ïðîâ³ä-
íèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â Ñóì òà Ñåâàñòîïî-
ëÿ, çîêðåìà Óêðà¿íñüêî¿ 
àêàäåì³¿ áàíê³âñüêî¿ ñïðà-
âè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó 
Óêðà¿íè, Ñóìñüêîãî äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó, 
Ñóìñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó, 
Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
³ì. À. Ñ. Ìàêàðåíêà, 
Ñóìñüêî¿ ô³ë³¿ Õàðê³âñü-
êîãî óí³âåðñèòåòó Ì³í³-
ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ, Ñåâàñòîïîëüñüêîãî 
³íñòèòóòó áàíê³âñüêî¿ 
ñïðàâè ÓÀÁÑ ÍÁÓ òà Ñå-
âàñòîïîëüñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó. Íà ìîëîäèõ àê-
òèâ³ñò³â áóëî ïîêëàäåíî 
ïî÷åñíó ì³ñ³þ – ïðîòÿãîì 
äâîõ äí³â ðîçðîáèòè êîì-
ïëåêñ çàõîä³â, ùî äàëè á 
çìîãó ÿêíàéïîâí³øå âèêî-
ðèñòîâóâàòè ïîòóæíó ìà-
òåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó òà 
ðåêðåàö³éí³ ðåñóðñè Ñ²ÁÑ 

ÓÀÁÑ ÍÁÓ ïðîòÿãîì ë³ò-
í³õ êàí³êóë. Äëÿ öüîãî äå-
ëåãàö³ÿ êîæíîãî âèøó ïî-
âèííà áóëà ïðåäñòàâèòè 1-2 
ïðîåêòè, ÿê³ óñï³øíî ïðî-
âîäèëèñÿ íà áàç³ ¿õíüî¿ 
Àëüìà-ìàòåð. Ï³ñëÿ ïðå-
çåíòàö³¿ òà êîðîòêîãî îáãî-
âîðåííÿ êîì³ñ³ÿ ³ç ïðåä-
ñòàâíèê³â ñòóäåíòñüêîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ âèø³â-
ó÷àñíèê³â â³ä³áðàëà äëÿ 
ïîäàëüøîãî äîîïðàöþâàí-
íÿ òàê³ ïðîåêòè:

– «Ë³äåð ñåðåä íàñ» – 
ïðîïîçèö³ÿ Ìàêñèìà 
Ñòðåöê³ñà (Ñ²ÁÑ ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ). Ñóòü ïðîåêòó – ñå-
ðåä ñîòí³ ñòóäåíòñüêèõ ë³-
äåð³â øëÿõîì ïðîâåäåííÿ 
ð³çíîìàí³òíèõ êîíêóðñ³â ³ 
âèïðîáóâàíü ó äåê³ëüêà 
åòàï³â â³ä³áðàòè îäíîãî 
«ë³äåðà ñåðåä ë³äåð³â»;

– ²ãðè ÂÍÇ – ïðîïîçè-
ö³ÿ Êàòåðèíè Äåðóíîâî¿ 
(ÓÀÁÑ ÍÁÓ). ²äåÿ ÿâëÿº 
ñîáîþ óäîñêîíàëåíèé 
âàð³àíò «²ãîð ôàêóëü-
òåò³â», ÿê³ âïåðøå ïðîâî-
äèëèñÿ â àêàäåì³¿ ìèíóëî-
ãî ðîêó ³ º âäàëèì ïîºä-

²í³ö³àòîðîì ³ ñïîíñî-
ðîì  òàêî¿ çóñòð³÷³ ñòàâ ïî-
÷åñíèé ãðîìàäÿíèí Ñóì, 
ðåêòîð Óêðà¿íñüêî¿ àêàäå-
ì³¿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè Íà-
ö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿-
íè, ïðîôåñîð Àíàòîë³é 
ªï³ôàíîâ. Â³ä éîãî ³ìåí³ 
ïîì³÷íèê ðåêòîðà ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ, äåïóòàò Ñóìñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ ðàäè Ñåðã³é Ãðèöàé 
ïåðåäàâ ó ïîäàðóíîê Ñåâà-
ñòîïîëüñüê³é ì³ñüê³é îð-
ãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Óêðà¿-
íè ³ Ñåâàñòîïîëüñüê³é 
ì³ñüê³é ðàä³ àôãàíö³â ³ 
âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â 
äâà êîì ï’þ òåðè. Ó ñâîþ 
÷åðãó, ñåâàñòîïîëüñüê³ òà 

ñóìñüê³ âåòåðàíè ïîïðîñè-
ëè âðó÷èòè Àíàòîë³þ ªï³-
ôàíîâó ¿õíüîãî ñï³ëüíîãî 
ëèñòà, ï³äïèñàíîãî ãîëî-
âîþ Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòå-
ðàí³â Óêðà¿íè Ñ.Ñ. Ðèáà-
êîì ³ ãîëîâîþ Ñóìñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòå-
ðàí³â Óêðà¿íè Ì.Î. Áîí-
äàðºâèì. Ó ëèñò³ âèñëîâ-
ëþºòüñÿ ùèðà ïîäÿêà ðåê-
òîðó çà ïîñò³éíó ï³äòðèì-
êó ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà 
óâàãó äî ïðîáëåì âåòå-
ðàí³â â³éíè. 

 Ãîñò³ îçíàéîìèëèñÿ òà-
êîæ ³ç ðîáîòîþ Ñåâàñòî-
ïîëüñêîãî ³íñòèòóòó 

íàííÿì â³äïî÷èíêó íà 
ïðèðîä³ òà òóðèñòè÷íîãî 
êîíêóðñó;

– Ôåñòèâàëü àìàòîðñü-
êîãî â³äåî «Ìîòîð» – ïðî-
ïîçèö³ÿ ßíè Îïàð³é 
(ÑóìÄÓ). Äëÿ ó÷àñò³ êîí-
êóðñàíòè ïîâèíí³ íàä³ñëà-
òè âëàñíå â³äåî òðèâàë³ñ-
òþ 3-5 õâèëèí çà íîì³íà-
ö³ÿìè «Àâàíãàðä», «Êî-
ì å ä ³ é í è é  ð î ë è ê », 
«Äîêó ìåíòàëüíèé ðîëèê», 
«Ñîö³àëüíèé ðîëèê» òà 
«Í³ìå ê³íî». Ïðîòÿãîì 
òðüîõ äí³â òâîðè ó÷àñíè-
ê³â áóäóòü òðàíñëþâàòèñÿ 
ï³ä â³äêðèòèì ñåâàñòî-
ïîëüñüêèì íåáîì, ï³ñëÿ 
÷îãî êîìïåòåíòíå æóð³ âèç-
íà÷èòü ïåðåìîæö³â;

– ×åìï³îíàò ç ãðè «Ìà-
ô³ÿ» – ïðîïîçèö³ÿ Äìè-
òðà Òèùåíêà (ÑóìÄÓ). 
«Ìàô³ÿ» º ïî ïðàâó îä-
í³ºþ ç íàéïîïóëÿðí³øèõ 

ìîëîä³æíèõ ³ãîð, òîìó 
ó÷àñíèêàìè ôîðóìó áóëî 
çàïðîïîíîâàíî äîäàòè äî 
íå¿ íåâåëè÷êó «ðîäçèíêó» 
– âèçíà÷àòè íàéêðàùîãî 
ãðàâöÿ øëÿõîì íàðàõóâàí-
íÿ ñïåö³àëüíèõ áàë³â.

Ó÷àñíèêè ôîðóìó òà-
êîæ ñôîðìóâàëè ðîáî÷³ 
ãðóïè, ÿê³ â ïîäàëüøîìó 
áóäóòü äîîïðàöüîâóâàòè òà 
ðåàë³çîâóâàòè äàí³ ïðîåê-
òè. 

Áàæàºìî ¿ì óñï³õ³â ³ 
òâîð÷îãî íàòõíåííÿ! 
Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî âæå â 
íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó 
âñ³ ñòóäåíòñüê³ ³äå¿ áóäóòü 
âò³ëåí³ â æèòòÿ.

ßíà ÂÀÊÓËÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-01;

Â³êòîð ÌÓÍÒßÍ,
ãîëîâà ñòóäåíòñüêîãî 

êîì³òåòó ñàìîâðÿäóâàííÿ 
àêàäåì³¿

ÓÀÁÑ, óìîâàìè íàâ÷àííÿ 
³ ïðîæèâàííÿ ñòóäåíò³â, 
ñïîðòèâíèìè îá’ºê òàìè, 
ÿê³ áóäóþòüñÿ àêàäåì³ºþ 
â ì³ñò³-ãåðî¿, â³äâ³äàëè 
âèçíà÷í³ ì³ñöÿ Ñåâàñòîïî-
ëÿ ³ çóñòð³ëèñÿ ç ìîëîääþ 
³íñòèòóòó.

Ï³ä ÷àñ «êðóãëîãî ñòî-
ëó» âåòåðàíè îáì³íÿëèñÿ 
äîñâ³äîì ðîáîòè ç â³éñüêî-
ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âåòå-
ðàí³â ³ äîìîâèëèñÿ â ïî-
äàëüøîìó ïåð³îäè÷íî ïðî-

âîäèòè ïîä³áí³ çóñòð³÷³ â 
ðàìêàõ â³äïîâ³äíîãî äîãî-
âîðó, ÿêèé ïëàíóºòüñÿ ï³ä-
ïèñàòè â ÷åðâí³ íà Äåíü 
âèçâîëåííÿ Ñåâàñòîïîëÿ 
â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ 
çàãàðáíèê³â.

Â³çèò ó â³äïîâ³äü ñåâà-
ñòîïîëüñüêèõ âåòåðàí³â äî 
Ñóì î÷³êóºòüñÿ íà Äåíü 
âèçâîëåííÿ ì³ñòà, çàïðî-
øåííÿ íà ñâÿòî âîíè îòðè-
ìàëè áåçïîñåðåäíüî â³ä çà-
ñòóïíèêà ìåðà Ñåðã³ÿ 
Ïàí÷åíêà. 

 Îëåêñàíäð ÃÂÎÇÄÈÊ

ÄÀÍÎ ÑÒÀÐÒ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÓ!
Того погожого весняного дня непо-

далік Легкоатлетичного манежу УАБС 
НБУ було велелюдно. Тут зібралися 
мешканці прилеглих будинків, що по 
вулиці Прокоф’єва, будівельники, спор-
тсмени, співробітники академії, журналі-
сти. Разом із дорослими прийшло багато 
дітвори. Усіх цих людей згуртувала зна-
кова подія: початок будівництва Алеї 
олімпійської слави. 

…І ось з’являється головний ініціатор 
ідеї та організатор справи – почесний 
гро мадянин м. Суми, депутат обласної 
ради, ректор академії, професор А. О. Єпі-
фанов. Разом з Анатолієм Олександрови-
чем прийшли його помічники – депутат 
обласної ради С. М. Грицай і О. М. Пожар, 
а також легенда вітчизняного спорту, 

учасник п’яти олімпіад, дворазовий 
олімпійський чемпіон В. С. Голубничий.

Як відомо, наш ректор завжди про-
пагує здоровий спосіб життя і дуже ба-
гато зробив для того, щоб не лише сту-
денти академії, а й жителі міста та області 
мали змогу гартувати своє здоров’я та 
займатися спортом. Легкоатлетичний 
манеж, гуртожиток-готель «Олімпійсь-
кий», численні тренажерні та спортивні 
зали академії, постійне опікування зна-
менитою жіночою командою «Сумчанка»  
як президента Сумської федерації з хокею 
на траві  – ось далеко неповний перелік 
цих добрих справ, які зробив Анатолій 
Олександрович заради процвітання 
спорту в рідному регіоні.

Напевне, не випадково йому нале-

жить і ця нова ідея – на місці смітників та 
торгових палаток створити величну Алею 
олімпійської слави, яка б увіковічнила 
спортивні подвиги наших видатних зем-
ляків. Планується також встановити тут 
лавочки, спорудити дитячі майданчики, 
посадити дерева, посіяти траву… Словом, 
має стати цивілізовано й культурно, як 
нині біля манежу. Місцеві жителі дружно 
дають «добро» на початок будівництва 
Алеї, бо знають, що в Анатолія Єпіфанова 
слова не розходяться з ділом. Будівель-
ники розпочинають роботи. Варто зазна-
чити, що проектувальник Алеї олімпійсь-
кої слави – ТОВ СМКП «Архпроект», за-
мовник – УКБ Сумської міської ради, 
генпідрядник – ТОВ «Вотекс-Україна». Усі 
відповідальні за нову споруду пообіцяли 
завершити роботи за кілька місяців – до 
Дня фізкультурника.



Íåùîäàâíî â àêàäåì³¿ 
â³äáóëîñÿ òðàäèö³éíå 
ñâÿòî ìîëîäî¿ íàóêè – ÕV 
íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîí-
ôåðåíö³ÿ ñòóäåíò³â «Ïðî-
áëåìè òà ïåðñïåêòèâè 
ðîçâèòêó áàíê³âñüêî¿ ñè-
ñòåìè Óêðà¿íè: ïîãëÿä ó 
ìàéáóòíº». Ï³ä ÷àñ ñåê-
ö³éíèõ ñëóõàíü îáì³íîì 
íàóêîâèõ äóìîê ³ ðåçóëü-
òàò³â äîñë³äæåíü áóëà 
îõîïëåíà á³ëüø³ñòü ñòó-
äåíò³â ²-²²² êóðñ³â óñ³õ 
ôàêóëüòåò³â ÓÀÁÑ ÍÁÓ.

Ðîáîòà êîíôåðåíö³¿ 
ïðîõîäèëà â 13 ñåêö³ÿõ, 
êîæíà ç ÿêèõ ìàëà ïî 

ê³ëüêà ï³äñåêö³é. Ïë³äíî 
ïîïðàöþâàëè ñòóäåíòè 
ðàçîì ç³ ñâî¿ìè íàóêîâè-
ìè êåð³âíèêàìè, äå -
ìîíñòðóþ÷è íàõèë äî íà-
óêîâîãî ìèñëåííÿ òà 
ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ, àíàë³çó 
ä³éñíîñò³ òà ïðàãíåííÿ 
äîáèâàòèñÿ óñï³õ³â. Ö³êà-
âî, ùî ìîëîäü ðîçãëÿäà-
ëà íå ëèøå çëîáîäåíí³ 
ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç ô³-
íàíñîâî-áàíê³âñüêîþ ñè-
ñòåìîþ Óêðà¿íè, à é ïè-
òàííÿ ãóìàí³òàðíîãî 
àñïåêòó, ÿê³ òåæ áëèçüê³ 
ìàéáóòí³ì âèñîêîêâà ë³-
ô³ êîâàíèì ôàõ³âöÿì. Ó 

ПРІОРИТЕТИ

КОНФЕРЕНЦІЇ

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ ÏÎÃËßÄ Ó ÌÀÉÁÓÒÍª

NAUKA

êîæí³é ï³äñåêö³¿ áóëè 
âèçíà÷åí³ ïåðåìîæö³. 
Íàéêðàù³ äîïîâ³äà÷³ òà 

íàéàêòèâí³ø³ ó÷àñíèêè 
äèñêóñ³é áóëè íàãîðîä-
æåí³ ãðàìîòàìè. 
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ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
В АСПІРАНТУРУ ТА ДОКТОРАНТУРУ

зі спеціальності:
08.00.08  «Гроші, фінанси і кредит»

В аспірантуру приймаються громадяни України, які 
мають вищу освіту і кваліфікацію магістра (спеціаліста).

Вступники подають такі документи:
1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступ-

ники до  аспіранти, які не мають опублікованих наукових 
праць і винаходів, подають доповіді (реферати) з обраної 
ними наукової спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-О; 
5) копію диплома про закінчення вищого навчального за-

кладу із зазначенням одержаної кваліфікації  (особи, які 
здобули відповідну освіту за кордоном, – копію ност-
рифікованого диплома);

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за їх 
наявності);

7) рекомендацію вченої ради  або Державної екзаменацій-
ної комісії (для випускників  академії);

8) дві фотокартки;
9) копію паспорта.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступ-
ником особисто.

Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити зі 
спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов (англійсь-
кої, німецької) в обсязі програми для вищих навчальних 
закладів.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:
1) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового сту-

пеня доктора наук;
2) копія диплома про присудження наукового ступеня 

кандидата наук.

Для прикріплення  до вищого навчального закладу 
здобувачем наукового ступеня кандидата наук подаються  
такі документи:

1. Заява на ім’я ректора.
2. Лист-рекомендація або лист-клопотання.
3. Копія диплома про вищу освіту і кваліфікацію магістра 

(спеціаліста).
4. Список опублікованих наукових праць і винаходів.
5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за 

їх наявності).
6. Копія паспорта.
   

Документи приймаються 
з 15 серпня до 15 вересня 2012 року.

За довідками звертатися  за телефоном 
61-91-70.

У Кримському економічному інституті ДВНЗ КНЕУ ім. В. Геть мана 
в м. Сімферополь пройшов ІІ Всеукраїнський семінар мо-
лодих учених і студентів «Участь України в глобалізаційних 
процесах». У семінарі взяв участь студент кафедри бухгал-
терського обліку і аудиту Костянтин Мізюн (група ОА-91), 
який нагороджений дипломом І ступеня за найкращу нау-
кову доповідь та активну участь у роботі семінару. Костян-
тин посів перше місце у секції за напрямком «Сучасний 
розвиток фінансово-кредитних відносин та обліково-ау-
диторської системи України та ї ї регіонів». Тема доповіді 
– «Методичні підходи до оцінки інвестиційної нерухомо-
сті на дату балансу».

Увінчалася перемогою участь студента V курсу факуль-
тету банківських технологій Івана Манжули у Всеукраїнсь-
кому конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки 
«Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-мате-
матичне моделювання)», який проходив на базі економіч-
ного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Галузева конкурсна комісія визнала на-
шого студента переможцем і нагородила дипломом ІІІ 
ступеня.

У 2011 році студенти 4-го курсу спеціальності «Еконо-
мічна кібернетика» Володимир Акіменко та Микола Юнчик 
розробили на замовлення відділення мікрохірургії ока КЗ 
«Сумська обласна клінічна лікарня» програму «Oftalmology 
Helper», яка успішно витримала перевірку практикою, і 
нещодавно на адресу академії надійшов лист-подяка від 
сумських офтальмологів. 
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ÏÐÈªÌÍÎ, ÊÎËÈ ÐÎÁÎÒÀ 
ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ

Ó ÂÍÇ, äå ÿ ñâîãî ÷àñó íàâ÷à-
ëàñÿ, îñîáëèâî¿ óâàãè íàóêîâ³é 
òâîð÷îñò³ ñòóäåíò³â íå ïðèä³ëÿëè, 
òà é ³íôîðìàö³¿ ïðî ìîæëèâîñò³ ñà-
ìîðåàë³çóâàòèñÿ áóëî âêðàé ìàëî. 
Òîæ ïîâíîþ ì³ðîþ âàæëèâ³ñòü ö³º¿ 
ñêëàäîâî¿ þðèäè÷íî¿ îñâ³òè ÿ óñ-
â³äîìèëà âæå ï³ñëÿ çàõèñòó âëà-
ñíî¿ äèñåðòàö³¿. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ïî-
êè òè ïðàöþºø íàä äèñåðòàö³ºþ, 
âîíà, òàê áè ìîâèòè, ïðàöþº íàä 
òîáîþ. Íàóêîâà ðîáîòà íå ëèøå 
â÷èòü ëîã³÷íî ìèñëèòè, ãðàìîòíî 
é àðãóìåíòîâàíî âèêëàäàòè ñâî¿ 
äóìêè, à é ôîðìóº îñîáèñò³ñòü, 
ñâ³òîãëÿäí³ é êóëüòóðí³ óñòàíîâêè, 
â÷èòü êðèòè÷íîìó ñòàâëåííþ äî 
ä³éñíîñò³, ñàìîñò³éíîñò³ ñóäæåíü ³ 
îö³íîê. Êð³ì òîãî, ñòóäåíò, ÿêèé 
ïðîòÿãîì íàâ÷àííÿ íà áàêàëàâðàò³ 
íàáóâ íàâè÷îê íàóêîâî-äîñë³äíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ïîâí³ñòþ ãîòîâèé äî íà-
ïèñàííÿ ìàã³ñòåðñüêî¿ ðîáîòè, à 
íàÿâí³ñòü íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é, äè-
ïëîì³â êîíôåðåíö³é ³ êîíêóðñ³â º 
ñóòòºâèì äîäàòêîì äî ðåçþìå âè-
ïóñêíèêà. Òîìó âàæëèâèìè çà-
âäàííÿìè âèêëàäà÷à âèùî¿ øêîëè, 
íà ì³é ïîãëÿä, º, ïî-ïåðøå, ôîð-
ìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ ñòóäåíò³â íà òà-
êó ôîðìó ðîáîòè, à ïî-äðóãå, áåç-
ïîñåðåäíº êåð³âíèöòâî ³ âñåá³÷íà 
äîïîìîãà: ó âèáîð³ òåìàòè÷íîãî 
ñïðÿìóâàííÿ, îá’ºêòà ³ ïðåäìåòà 
äîñë³äæåííÿ, îïàíóâàíí³ ìåòîäî-
ëîã³÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ, îêðå-
ñëåíí³ êîëà äæåðåë òîùî.

Äëÿ îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî¿ ðîáî-
òè íà þðèäè÷íîìó ôàêóëüòåò³ ó 
2006 ð. áóëî ñòâîðåíî Íàóêîâå òî-
âàðèñòâî ñòóäåíò³â ³ ìîëîäèõ ó÷å-
íèõ. ²í³ö³àòîðàìè âèñòóïèëè ñòó-
äåíòè: Ìàð³ÿ Òêà÷ (íèí³ àñèñòåíò 

êàôåäðè äåðæàâíî-ïðàâîâèõ äèñ-
öèïë³í ³ îäèí ç êîîðäèíàòîð³â òî-
âàðèñòâà), Þë³ÿ Óñåíêî, Ðîìàí 
Øåñòîïàëîâ, Àë³íà Ìàðêó. Çà ïå-
ð³îä ä³ÿëüíîñò³ â éîãî ðîáîò³ áóëè 
çàä³ÿí³ á³ëüø ÿê 40 ñòóäåíò³â, ÿê³, 
çà ñïðèÿííÿ êåð³âíèöòâà ôàêóëü-
òåòó ³ àêàäåì³¿, îòðèìàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè ñâ³é òâîð÷èé 
ïîòåíö³àë, âò³ëèòè âëàñí³ ³äå¿ â íà-
óêîâèõ ðîçðîáêàõ òà îïóáë³êóâàòè 
¿õ, â³äâ³äàòè íàóêîâ³ ôîðóìè çà-
ãàëüíîäåðæàâíîãî ³ ì³æíàðîäíîãî 
ð³âíÿ, ïîçíàéîìèòèñÿ é îáì³íÿòè-
ñÿ äóìêàìè ç ìîëîäèìè â÷åíèìè ç 
Óêðà¿íè òà ç-çà êîðäîíó.

×ëåíè òîâàðèñòâà áðàëè àêòèâ-
íó ó÷àñòü ó íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ 
êîíôåðåíö³ÿõ, ñåì³íàðàõ, «êðó-
ãëèõ» ñòîëàõ íà áàç³ àêàäåì³¿, ³í-
øèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â â Óêðà¿í³ 
òà çà ¿¿ ìåæàìè, êîíêóðñàõ ñòóäåíò-
ñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò, ñòóäåíòñü-
êèõ îë³ìï³àäàõ ç ïðàâà, ð³çíî-
ìàí³òíèõ ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ãðàõ çà 
ïðîôåñ³éíèì ñïðÿìóâàííÿì 
(áðåéí-ðèíãàõ, òóðí³ðàõ ñóäîâèõ 
äåáàò³â, â³êòîðèíàõ òîùî). Çà 
ó÷àñò³ Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ñòó-
äåíò³â ³ ìîëîäèõ â÷åíèõ çàïî÷àò-
êîâàíî ïðîâåäåííÿ Ì³æíàðîäíî¿ 
íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ 
ñòóäåíò³â òà ìîëîäèõ â÷åíèõ «Ïðà-
âà ëþäèíè â óìîâàõ ñó÷àñíîãî äåð-
æàâîòâîðåííÿ: òåîðåòè÷í³ ³ ïðà-
êòè÷í³ àñïåêòè». Çà ïåð³îä ç 
2006 ð. ó êîíôåðåíö³ÿõ âçÿëè 
ó÷àñòü ñòóäåíòè, àñï³ðàíòè, ìîëîä³ 
â÷åí³, âèêëàäà÷³ ÂÍÇ, ñï³âðîá³ò-
íèêè íàóêîâèõ óñòàíîâ, ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â òà äåðæàâíèõ óñòà-
íîâ Óêðà¿íè, Á³ëîðóñ³, Ðîñ³éñüêî¿ 
Ôåäåðàö³¿, Áîëãàð³¿, Ïîëüù³, 
×åõ³¿, Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðè-
êè.

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 4-õ ðîê³â êî-
ìàíäà ôàêóëüòåòó ñòàá³ëüíî âõî-
äèòü äî ï’ÿò³ðêè êðàùèõ ó Âñåó-
êðà¿íñüê³é ñòóäåíòñüê³é îë³ìï³àä³ 
ç ïðàâîçíàâñòâà, íà ð³âíèõ çìàãà-
þ÷èñü ³ç òàêèìè çàêëàäàìè, ÿê Íà-
ö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò «Óêðà¿íñü-
êà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ ³ì. ßðîñëà-
âà Ìóäðîãî», Íàö³îíàëüíèé óí³-
âåðñèòåò «Îäåñüêà þðèäè÷íà 
àêàäåì³ÿ», þðèäè÷íèìè ôàêóëüòå-
òàìè Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà, 
Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ì. ². Ôðàíêà. Çàäëÿ îïòè-
ì³çàö³¿ ï³äãîòîâêè êîìàíäè äî 
îë³ìï³àä íà íàø³é êàôåäð³ îðãàí³-
çîâàíî ñèñòåìó òðåí³íã³â, çàâäàí-
íÿ ÿêèõ – çîð³ºíòóâàòè ñòóäåíò³â 
íà ôîðìè çàâäàíü, ùî âèíîñÿòü-

ñÿ íà êîíêóðñ, çì³íè, ÿê³ â³äáó-
ëèñÿ â çàêîíîäàâñòâ³, îñîáëèâîñò³ 
ð³çíèõ íàóêîâî-òåîðåòè÷íèõ ï³ä-
õîä³â äî âèð³øåííÿ äèñêóñ³éíèõ 
ïðîáëåì òîùî. Ñåðåä íåäàâí³õ çäî-
áóòê³â õîò³ëîñü áè â³äçíà÷èòè 2-ãå 
ì³ñöå ó Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ 
ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò 
2011/2012 íàâ÷àëüíîãî ðîêó Àííè 
Ïàâëåíêî (Ï-91). 

Ìè íàëàãîäèëè ò³ñí³ çâ’ÿçêè ç 
îðãàí³çàö³ÿìè ìîëîäèõ íàóêîâö³â 
â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â, çîêðåìà Êóðñüêîãî 
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó, Âëàäè-
ìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòå-
òó (ÐÔ), Á³ëîðóñüêîãî äåðæàâíî-
ãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó.

Ó 2011 ðîö³ çàïî÷àòêîâàíî åëåê-
òðîííå âèäàííÿ – «Ìîëîä³æíèé â³-
ñíèê Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ áàí-
ê³âñüêî¿ ñïðàâè ÍÁÓ», âæå âèéøîâ 
ïåðøèé íîìåð þðèäè÷íî¿ ñåð³¿, 
ðåäêîëåã³þ ÿêî¿ ÿ î÷îëþþ, äå îïó-
áë³êîâàíî ñòàòò³ òà íàóêîâ³ ïîâ³-
äîìëåííÿ íàøèõ ñòóäåíò³â. Ïðèºì-
íî â³äçíà÷èòè, ùî âèäàííÿ ïðèâåð-
íóëî óâàãó ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â 
íå ëèøå àêàäåì³¿. Äëÿ ïóáë³êàö³¿ 
ó äðóãîìó íîìåð³, íàä ï³äãîòîâêîþ 
ÿêîãî çàðàç ïðàöþº ðåäêîëåã³ÿ, 
âæå ïîäàëè ìàòåð³àëè ñòóäåíòè ç 
Ðîñ³¿. Çàö³êàâèëèñÿ ìîæëèâ³ñòþ 
îïðèëþäíèòè ðåçóëüòàòè ñâî¿õ äî-
ñë³äæåíü ³ òàëàíîâèò³ ó÷í³ ÇÎØ 
– ÷ëåíè Ìàëî¿ àêàäåì³¿ íàóê 
Óêðà¿íè.

Íàäçâè÷àéíî ïðèºìíî, êîëè 
òâîÿ ðîáîòà ïðèíîñèòü ðåçóëüòàòè. 
²ç çàäîâîëåííÿì õî÷ó â³äçíà÷èòè, 
ùî êîëèøí³ ñòóäåíòè, ç ÿêèìè ìåí³ 
äîâåëîñÿ ïðàöþâàòè ÿê áåçïîñå-
ðåäí³ì íàóêîâèì êåð³âíèêîì, òàê ³ 
â ðàìêàõ Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà, 
áëèñêó÷å çàõèñòèëè ìàã³ñòåðñüê³ 
ðîáîòè é óñï³øíî ðåàë³çóþòüñÿ 
ïðîôåñ³éíî â ð³çíèõ ñôåðàõ þðè-
äè÷íî¿ ïðàêòèêè, â íàóêîâ³é òà âè-
êëàäàöüê³é ä³ÿëüíîñò³. Õî÷ó ùèðî 
ïîäÿêóâàòè Ìàð³¿ Òêà÷, Þë³¿ 
Óñåíêî, Ðóñëàíó Õîäæàºâó, Þð³þ 
Îãîð³ëêó, Òåòÿí³ Ñòàðöåâ³é, Àí-
í³ Ñëàâêî, Âîëîäèìèðó Ãðåáåíè-
êó, Àíí³ Ïàâëåíêî òà âñ³ì ³íøèì 
çà íåáàéäóæ³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü, 
àìá³ö³éí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü ³ íà-
ïîëåãëèâ³ñòü, çà ã³äíó ï³äòðèìêó 
³ì³äæó àêàäåì³¿, âðåøò³-ðåøò çà òå, 
ùî âîíè çðîáèëè ö³êàâ³øèì ³ ìîº 
âèêëàäàöüêå æèòòÿ.

Âëàäèñëàâà ÇÀÂÃÎÐÎÄÍß,
äîöåíò êàôåäðè 

äåðæàâíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í
ÓÀÁÑ ÍÁÓ
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У літературній вітальні бібліотеки УАБС НБУ відбулася 
творча зустріч із відомим поетом, перекладачем, журналі-
стом Олександром Вертілем.

З 1992 року Олександр Васильович – член Національної 
спілки письменників України, з 2003 року – голова Сумської 
організації НСПУ, член Президії НСПУ, власний кореспондент 
«Урядового кур’єра» та журналіст газети «Сумщина».

Він є автором поетичних збірок: «Троянди на пероні», 
«Ювілей літа», «Слобожанська сіль», «Паморозь», «Без на-
зви», «На просторі часу», «Світило Бурлюка зійшло»… Його 
вірші перекладалися російською, білоруською, болгарською, 
італійською мовами.

Олександр Вертіль – лауреат чотирьох літературних 
премій – імені Пилипа Рудя, імені Олександра Олеся, імені 
Василя Мисика. Нещодавно поет став лауреатом Міжнарод-
ної премії імені Дмитра Нитченка. Премія є відзнакою, яка 
щороку присуджується за пропаганду українського слова. 
Саме ця подія сприяла творчій зустрічі з письменником.

З вітальним словом до гостей заходу звернулася дирек-
тор бібліотеки Надія Петрина. Вона представила Олексан-
дра Васильовича як творчу багатогранну особистість, від-
значивши активну співпрацю письменника з Українською 
академією банківської справи Національного банку України.

Так, певний час Олександр Вертіль вів в академії літера-
турну студію, допоміг підготувати до друку літературну 
збірку талановитих студентів «Коли приходить натхнення…».

Особливу гордість викликає співробітництво з письмен-
ником у гуманітарному проекті «Будетлянин Давид Бурлюк», 
де Олександр Вертіль представив широкому загалу збірку 
своїх перекладів віршів Давида Бурлюка під назвою «Світи-
ло Бурлюка зійшло», яка була надрукована в інформаційно-
видавничому відділі академії. У 2010 році за рішенням 
Президії НСПУ книга була відзначена літературною премією 
імені Василя Мисика в номінації «Переклад поезії».

Під час зустрічі автор прочитав нові поезії, переклади 
творів братів Давида та Миколи Бурлюків, розповів про 
свою літературно-громадську діяльність. Особливої «род-
зинки» заходу додали пісні та поезії Олександра Вертіля у 
виконанні Василя Будянського – заслуженого артиста України, 
доцента кафедри української літератури СДПУ ім. А.С. Мака-
ренка.

Від імені присутніх директор бібліотеки привітала поета 
з високою відзнакою, побажала нових творчих ідей, здо-
бутків, натхнення і висловила сподівання на подальші 
спільні проекти.

У Сумському національному аграрному університеті 
відбулася міжвузівська гра «Що? Де? Коли?» Цього разу 
студенти із сумських вишів боролися за головний приз – 
Кубок чемпіонів. Усього в грі було представлено близько 
десяти студентських команд, чотири з яких з гідністю від-
стоювали честь Української академії банківської справи. Гра 
пройшла у два тури, у кожному пропонувалося по 18 запи-
тань. Інколи завдання здавалися занадто простими, а часом 
змушували добряче помізкувати. Проте це не злякало 
учасників, і гра пролетіла, мов одна мить. 

За результатами Чемпіонату Кубок виборола команда 
господарів – студентів із СНАУ. На друге місце з невеликим 
відривом від переможців вийшла команда, що представля-
ла юридичний факультет УАБС НБУ. Конкуренція між усіма 
іншими командами була настільки високою, що розрив між 
ними зводився буквально до одного бала.

²ðèíà Ä²ÄÅÍÊÎ, 
ñòóäåíòêà ãðóïè ÅÊ-82

У літературній вітальні наукової бібліотеки академії 
відбулася фінальна гра між дебатними клубами УАБС НБУ 
та СумДУ. Як відомо, дебатні клуби створені в рамках спіль-
ного проекту «Школа толерантності», до якого долучилися 
громадська організація «Калинове гроно» та навчальні за-
клади Сум, в тому числі академія.

За нашу команду виступали студенти юридичного фа-
культету Максим Паляниця (група МП-11) та Сергій Конони-
хін (група П-92). І хоча у фіналі перемогла дружба, органі-
затори гри відзначили гарну підготовку, професіоналізм та 
навички ораторського мистецтва наших студентів. 

Ñâ³òëàíà ÏÓÑÒÎÂÀËÎÂÀ,
çàâ³äóâà÷ ãóðòîæèòêó

В актовій залі гуртожитку № 3 пройшла конкурсно-тан-
цювальна програма «Вечір сміху». Веселе свято для студентів 
нашої академії організували рада гуртожитку № 2 та її голова 
Анастасія Третяк. Активну участь в організації заходу також 
взяло багато студентів: голова гуртожитку № 1 Юлія Хевпа, 
студентка Оксана Гавриш, а також першокурсники: Аліна 
Мороз, Аліна Бережна, Наталія Красюк, Любов Остапець та 
Віталій Мальованик. Протягом усього вечора запальну цир-
кову атмосферу створював ді-джей Олександр Назаренко. 
Веселий настрій, яскраво прикрашена зала та солодощі всім 
присутнім від організаторів не залишили байдужим нікого, 
адже всі отримали тільки позитивні емоції від свята. Варто 
подякувати активній молоді нашої академії, яка вміє органі-
зовувати такі яскраві події для студентів, щоб вони могли 
відпочити після важких трудових буднів. 

Àíàñòàñ³ÿ ÄÅÍÈÑÞÊ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÁÑ-92

20 êâ³òíÿ 2012 ðîêó â 
Áóäèíêó êóëüòóðè «Õ³-
ì³ê» ïðîéøîâ ì³ñüêèé 
êîíêóðñ-ôåñòèâàëü ìî-
ëîä³æíî¿ òâîð÷îñò³ «Ñòó-
äåíòñüêà âåñíà-2012» ñå-

ðåä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ì³ñòà III-IV ð³â-
í³â àêðåäèòàö³¿. Óñï³øíî 
âèñòóïèëè â öüîìó êîí-
êóðñ³ ñòóäåíòè àêàäåì³¿, 
âèáîðîâøè ÷èìàëî ïðèçî-

âèõ ì³ñöü.
Òàê, ïåðø³ ì³ñöÿ çäî-

áóëè äóåò ó ñêëàä³ Îëåíè 
Òåðåùåíêî òà Â³òàë³ÿ 
Âåë³ò÷åíêà â íîì³íàö³¿ 
«Åñòðàäíèé âîêàë (ìàë³ 

ÔÅÑÒÈÂÀË²ÄÓÕÎÂÍ²ÑÒÜ

ÙÎ? ÄÅ? ÊÎËÈ?

ÄÅÁÀÒÍ² ÊËÓÁÈ

ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ

ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ

ÍÀÐÎÄÍ² ÒÐÀÄÈÖ²¯

ÏÅÐÅÌÎÆÖ² 
«ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÎ¯ ÂÅÑÍÈ»

ÑÂßÒÎ ÌËÈÍÖ²Â

ÒÀ¯ÍÑÒÂÎ 
ÏÈÑÀÍÊÀÐÑÒÂÀ

Öüîãî ðîêó ãóðòîæè-
òîê ¹ 3 çàðåêîìåíäóâàâ 
ñåáå ÿê âåëèêó äðóæíó 
ðîäèíó, ÿê³é äëÿ òîãî, 
ùîá ç³áðàòèñÿ, íå îáî-
â’ÿçêîâî ïîòð³áåí îô³ö³é-
íèé ïðèâ³ä. Âçèìêó òóò 
ïðîâåëè ñìà÷íå ñâÿòî âà-
ðåíèê³â, à íåùîäàâíî 
ìåøêàíö³ ãóðòîæèòêó ç³-
áðàëèñÿ íà ³íøîìó êóë³-
íàðíîìó çàõîä³ – ñâÿò³ 
ìëèíö³â, ùîá ïîõâàëèòè-
ñÿ ñâî¿ìè ãîñïîäàðñüêè-
ìè íàâè÷êàìè, à òàêîæ 
ïðîñòî ö³êàâî é âåñåëî 
â³äïî÷èòè. Ñâÿòî áóëî 
ñïðàâä³ ÿñêðàâèì. Ïåðå-
â³ðèòè òà ïðîäåãóñòóâàòè 
âèòâîðè òàëàíò³â íàøèõ 
êóë³íàð³â çàâ³òàâ çàâ³äó-
âà÷ êàôåäðè äåðæàâíî-
ïðàâîâèõ äèñöèïë³í Àíà-
òîë³é Îëåêñàíäðîâè÷ Òêà-
÷åíêî.

Âå÷³ð íå ìèíóâ áåç íå-
ñïîä³âàíîê ³ ñþðïðèç³â. 

Ò³ëüêè-íî â çàë³ âñ³ ï³ä-
ãîòóâàëèñÿ äî ïî÷àòêó 
ïðåçåíòàö³³¿ ìëèíö³â, ÿê 
äî ñòóäåíò³â íåñïîä³âàíî 
çàâ³òàëè ãîñò³ – òðè âå-
ñåë³ «áàáóñ³», ãîëîâí³ 
ðîë³ ÿêèõ âèêîíóâàëè 
Àðòåì Ãðàäóí, Àíäð³é 
Ñîëîâåé òà Îëåêñàíäð 
Ìóêîðåç. Õëîïö³ ÷óäîâî 
ñïðàâèëèñÿ ³ç çàäóìàíèì: 
çàäîâîëåí³ áóëè âñ³. Îñü 
òàêèõ âå÷îð³â, â ÿêèõ ïà-
íóº ðîäèííà àòìîñôåðà òà 
ñòóäåíòñüê³ ðîçâàãè, íàì 
áè õîò³ëîñÿ ïîá³ëüøå.

Ñâî¿ìè êóë³íàðíèìè 
çä³áíîñòÿìè öüîãî ðàçó 
ðàäóâàëè ïðèñóòí³õ òà 
æóð³ òàê³ êîìàíäè: «Ìëèí-
ö³ â³ä áàáóñü», «Ðóññêèå 
ìàòðåøêè», «Óêðà¿íî÷-
êà», òð³î «Ìóêà». Ìëèí-
ö³ áóëè íà áóäü-ÿêèé 
ñìàê. Ñòóäåíòè ãàðíî ï³ä-
ãîòóâàëèñÿ ³ çìîãëè çàäî-
âîëüíèòè ñìàêè íàéâèáà-

Ó ê³ìíàò³ â³äïî÷èíêó 
ãóðòîæèòêó ¹ 2 íàïåðå-
äîäí³ Âåëèêîäíÿ áóëî 
âëàøòîâàíî ìàéñòåð-êëàñ 
³ç ïèñàíêàðñòâà ç ìàéñ-
òðèíåþ Òàìàðîþ ²ñàéê³-
íîþ. Êîæåí, õòî âçÿâ ó 
íüîìó ó÷àñòü, ³ç çàõî-
ïëåííÿì äîëó÷èâñÿ äî 
òà¿íñòâà ñòâîðåííÿ âåëè-
êîäíüî¿ ïèñàíêè, âèãîòî-
âèâøè ñâ³é âëàñíèé ìà-
ëåíüêèé øåäåâð, ÿêèé 
çãîäîì ïðèêðàñèâ ïàñ-
õàëüíèé êîøèê. Ìàéñ-
òðèíÿ çàáåçïå÷èëà íàñ 
óñ³ìà íåîáõ³äíèìè ìà-
òåð³àëàìè äëÿ âèãîòîâ-
ëåííÿ ïèñàíêè – ïèñà÷êà-
ìè, âîñêîì, ôàðáàìè, îð-
íàìåíòàìè. Âîíà ðîçïî-
â³ëà ó÷àñíèêàì çàõîäó 
ïðî çíà÷åííÿ îðíàìåíò³â, 
ñèìâîëè, ÿê³ òðàäèö³éíî 
çîáðàæóâàëè íà ïèñàí-
êàõ.

Íå ëèøå êðàñîþ ñâî¿õ 
ë³í³é, â³çåðóíê³â òà áàðâ 
ñëàâåòíà ïèñàíêà, öå – 

àáñîëþòíî óí³êàëüíèé 
âèòâ³ð íàðîäíîãî ãåí³ÿ. Ó 
âñüîìó íàðîäíîìó ìè-
ñòåöòâ³ íåìàº òàêîãî ïðåä-
ìåòà, ÿêèé áè âì³ùóâàâ ó 
ñîá³ ñò³ëüêè îáðàçíî-ñèì-
âîë³÷íîãî çì³ñòó, ÿê ïè-
ñàíêà. ¯¿ äàðóâàëè íà 
çíàê ïåðåìèð’ÿ, ç ïîáà-
æàííÿì çäîðîâ’ÿ, êðàñè, 
ñèëè, âðîæàþ, äëÿ ë³êó-
âàííÿ ð³çíèõ õâîðîá. 
Êðèõêå ÿº÷êî ç äàâí³õ-äà-
âåí ââàæàºòüñÿ ñèìâîëîì 
â³äðîäæåííÿ æèòòÿ. Â 
Óêðà¿í³ ìèñòåöòâî ðîçïè-
ñóâàòè âåëèêîäí³ ÿéöÿ 
íàäçâè÷àéíî ðîçâèíåíå: 
çäàâíà âîíî ïåðåäàºòüñÿ 
ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ, 
³ â êîæíîìó ðåã³îí³ êðà¿-
íè ìàº ñâ³é íåïîâòîðíèé 
õàðàêòåð – óëþáëåí³ â³çå-
ðóíêè,  êîëüîðîâó ãàìó.

Íà ìàéñòåð-êëàñ³ þí³ 
ïèñàíêàð³ ñòâîðþâàëè ïè-
ñàíêè ïðàäàâí³ì âîñêî-
âèì ðîçïèñîì, ³ êîæåí äó-
æå ïåðåéìàâñÿ òèì, ùîá 

ÒÂÎÐ×À ÇÓÑÒÐ²× 
²Ç ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊÎÌ 

ÊÂ²ÒÍÅÂÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ 

Ô²ÍÀËÜÍÀ ÃÐÀ

ÂÅ×²Ð ÑÌ²ÕÓ

ôîðìè)» òà òåàòðàëüíà 
ñòóä³ÿ «Êóðàæ» ó íîì³-
íàö³¿ «Òåàòðàëüíå ìè-
ñòåöòâî».

Äðóã³ ì³ñöÿ ïîñ³ëè âî-
êàëüíèé àíñàìáëü «Ìð³ÿ» 
â íîì³íàö³¿ «Åñòðàäíèé 
âîêàë (àíñàìáëü)» ³ 
òàíöþâàëüíèé êîëåê-
òèâ «Flo rida» â íîì³íà-
ö³¿ «Ñó÷àñíà õîðåîãðà-
ô³ÿ».

Òðåò³ ì³ñöÿ çàéíÿëè 
àíñàìáëü ñó÷àñíîãî òàí-
öþ «Ñóç³ð’ÿ» â íîì³íàö³¿ 
«Ñó÷àñíà õîðåîãðàô³ÿ» 
òà Ñâ³òëàíà Áîãîìàç ó 
íîì³íàö³¿ «Åñòðàäíèé âî-
êàë (ñîëî)».

Ùèðî â³òàºìî ïðè-
çåð³â ôåñòèâàëþ ³ áà-
æàºìî íîâèõ òâîð÷èõ 
óñï³õ³â ³ ïåðåìîã!

Ñåðã³é ÒÀÐÀÑÅÍÊÎ,
õóäîæí³é êåð³âíèê

ñòóäåíòñüêîãî êëóáó 
òâîð÷î¿ ìîëîä³

ãëèâ³øèõ. Àëå ñâÿòî ïî-
÷àëî ï³äõîäèòè äî ê³íöÿ, 
³ æóð³ ïîâèííî áóëî âèç-
íà÷èòèñÿ ç ïåðåìîæöåì. 
Îòæå, â êóë³íàðí³é áèòâ³ 
çâàííÿ íàéêðàùèõ ³ íàé-
ñìà÷í³øèõ âèáîðîëè 
ìëèíö³ â³ä òð³î «Ìóêà», 
ç ÷èì ìè ¿õ ³ â³òàºìî. 
Ïðèç ãëÿäàöüêèõ ñèì-
ïàò³é îòðèìàëà êîìàíäà 
«Ìëèíö³ â³ä áàáóñü».

Çâè÷àéíî, óñ³ ìëèíö³ 
áóëè ç’¿äåí³ ï³ä âåñåëèé 

íàñòð³é ïðèñóòí³õ. Ùî 
òàì êàçàòè – âå÷³ð óäàâ-
ñÿ! Ñâÿòî çàê³í÷èëîñÿ 
ñï³ëüíèì ôîòî ñòóäåíò³â 
òà îðãàí³çàòîð³â. Íåõàé 
æå ïîçèòèâí³ åìîö³¿ òà 
äðóæí³ ñòîñóíêè ó ñòó-
äåíòñüêîìó êîëåêòèâ³ 
í³êîëè íå ïîëèøàþòü ñò³í 
ãóðòîæèòêó!

²ííà òà Ñâ³òëàíà 
ÏÅÄ×ÅÍÊÎ,

ñòóäåíòêè ãðóïè Ô-92

ó íüîãî âèéøëà ãàðíî 
ðîçïèñàíà ïèñàíêà. «Íå-
ãàðíèõ ïèñàíîê íå áóâàº!» 
– îñíîâíà çàïîâ³äü â³ä 
ìàéñòðèí³. ² âñ³ ó÷àñíè-
êè ìàéñòåð-êëàñó ïåðåêî-
íàëèñÿ â öüîìó, êîëè íà 
îñòàííüîìó åòàï³ òâîðåí-
íÿ ñâîãî âëàñíîãî øåäåâ-
ðó ïî÷àëè çí³ìàòè â³ñê, ³ 
ï³ä âîãíåì ñâ³÷îê ðîçêâ³ò-
ëè çàãàäêîâ³ îðíàìåíòè 
íà ¿õí³õ ïèñàíêàõ. Ä³â÷à-

òà òà õëîïö³ ä³ëèëèñÿ 
ñâî¿ìè ³äåÿìè îäèí ç îä-
íèì, òà âñå æ êîæåí 
çîáðàæóâàâ íà ïèñàíêàõ 
ùîñü ñâîº, ³ âñ³ âîíè áó-
ëè íåïîâòîðíèìè! Ö³ íà-
âè÷êè ñòóäåíòè ³ç çàäîâî-
ëåííÿì ïîíåñëè äî ñâî¿õ 
äîì³âîê, äå ñïðîáóâàëè 
íàâ÷èòè öüîìó ðåìåñëó 
ð³äíèõ.

Àë³íà ÌÎÐÎÇ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÁÑ-11
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Äîöåíò êàôåäðè ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíèõ äèñ-
öèïë³í, êåð³âíèê ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ «Àêàäåì³÷íà» 
Ñ.². Ïîáîæ³é óäîñòîºíèé ïî÷åñíî¿ êóëüòóðíî¿ ì³ñ³¿ – 
â³í âêëþ÷åíèé äî ñêëàäó Åêñïåðòíî¿ ðàäè ìèñòåöü-
êîãî ïðîåêòó «ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²ß-ÕÕ²», ÿêèé ïåðå-
äáà÷àº ðîçðîáêó íîâî¿ äëÿ Óêðà¿íè ôîðìè ïðåçåí-
òàö³¿ òà ï³äòðèìêè â³çóàëüíîãî ìèñòåöòâà. Ç ö³ºþ 
ìåòîþ åêñïåðòè ïîâèíí³ â³ä³áðàòè 100 õóäîæíèê³â, 
÷è¿ òâîðè áóäóòü ðåïðåçåíòîâàí³ íà âèñòàâö³ ó 
Êèºâ³ (ëèïåíü) òà íà àóêö³îí³ (âåðåñåíü).

Ó êâ³òíåâ³ äí³ ó Ñóìàõ â³äáóâñÿ VIII Âñåó-
êðà¿íñüêèé òóðí³ð þíèõ æóðíàë³ñò³â. Öüîãî ðîêó 
â ³íòåëåêòóàëüíèõ çìàãàííÿõ óçÿëè ó÷àñòü 17 êî-
ìàíä ³ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. Ñóìùèíó ïðåä-
ñòàâëÿëî 5 êîìàíä (³ç Ñóì, Øîñòêè, Ëåáåäèíà, 
Òðîñòÿíöÿ òà Êîíîòîïà). Äîíå÷÷èíà äåëåãóâàëà íà 
òóðí³ð 4 êîìàíäè, Õàðê³âùèíà – 3, ïî îäí³é – 
Êè¿â, Ëüâ³â, Âîëèíñüêà, Çàïîð³çüêà ³ Õìåëüíèöü-
êà îáëàñò³. Îêð³ì ãðàìîò ³ ïðèç³â, ó÷àñíèêè-âè-
ïóñêíèêè öüîãî ðîêó îòðèìàëè ùå é ðåêîìåíäàö³é-
í³ ëèñòè â³ä Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè íà âñòóï 
äî ãóìàí³òàðíèõ ôàêóëüòåò³â âèø³â.

Ó íàïðóæåí³é áîðîòüá³ ïåðø³ñòü âèáîðîëà êî-
ìàíäà Ñóìñüêî¿ ã³ìíàç³¿ ¹1 «Nota Bene». Ó ô³-
íàëüíèõ ïîºäèíêàõ ¿é âäàëîñÿ ïåðåìîãòè «Ñïåêó» 
ç³ Ëüâîâà ³ «×åòâåðòó âëàäó» ç Âîëèí³.

Ïðèºìíî, ùî íå çàëèøèëàñÿ îñòîðîíü öüîãî 
âàæëèâîãî òóðí³ðó é ÓÀÁÑ ÍÁÓ. Çà òðàäèö³ºþ 
þí³ æóðíàë³ñòè òà ÷ëåíè æóð³ æèëè â êîìôîðòà-
áåëüíîìó ãóðòîæèòêó-ãîòåë³ «Îë³ìï³éñüêèé». Äëÿ 
íèõ áóëî òàêîæ îðãàí³çîâàíî åêñêóðñ³þ äî àêàäå-
ì³¿, çîêðåìà íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè. ßê çàâæäè, øêî-
ëÿð³ áóëè â çàõâàò³ â³ä ïîáà÷åíîãî.

Âèñîêèé ð³âåíü ïðîâåäåííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî 
òóðí³ðó þíèõ æóðíàë³ñò³â äàº âñ³ ï³äñòàâè ñïîä³-
âàòèñÿ, ùî íàñòóïíîãî ðîêó â³í ìîæå íàáóòè ñòà-
òóñó ì³æíàðîäíîãî.

Ç íàãîäè Âñåñâ³òíüîãî äíÿ ïîåç³¿ â ãóðòîæèòêó 
¹ 1 áóâ ïðîâåäåíèé çàõ³ä äëÿ âñ³õ íåáàéäóæèõ 
äî òâîð÷îñò³ âèäàòíèõ óêðà¿íñüêèõ ïîåò³â – Òàðà-
ñà Øåâ÷åíêà òà Ë³íè Êîñòåíêî. Íà çàõîä³ âñ³ áà-
æàþ÷³ ìàëè çìîãó äåêëàìóâàòè â³ðø³ ïîåò³â, ðîç-
ïîâ³äàòè ïðî ¿õíº æèòòÿ òà òâîð÷³ñòü, à òàêîæ áðà-
òè ó÷àñòü ó â³êòîðèí³. Çîêðåìà ìîæíà â³äçíà÷èòè 
òàêèõ ñòóäåíò³â, ÿê Â³òà Êîíîíåíêî, ÿêà ïðåêðà-
ñíî ÷èòàëà â³ðø³ Ë³íè Êîñòåíêî, Ñâ³òëàíà Êó-
ëèê, ÿêà ï³äãîòóâàëà äîïîâ³äü ³ç ïðåçåíòàö³ºþ ïðî 
öþ ñó÷àñíó ïîåòåñó, Àëüîíà Ãîðáîâöîâà, êîòðà ï³ä-
ãîòóâàëà äîïîâ³äü ïðî Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Òàêîæ 
ñëóõà÷³ ìàëè çìîãó íàñîëîäèòèñÿ ÷óäîâèìè â³ðøà-
ìè Àíàñòàñ³¿ Á³ëî¿ â àâòîðñüêîìó âèêîíàíí³. Íà-
ñàìê³íåöü óñ³ ó÷àñíèêè áóëè íàãîðîäæåí³ íåâåëè÷-
êèìè ñîëîäêèìè ïîäàðóíî÷êàìè çà ñâîþ ñòàðàííó 
ðîáîòó. ² ñëóõà÷³, ³ ó÷àñíèêè îòðèìàëè ìàñó ïîçè-
òèâíèõ åìîö³é â³ä öüîãî ïðèºìíîãî âå÷îðà. Ñïîä³-
âàºìîñÿ, ùî â ñò³íàõ íàøîãî ãóðòîæèòêó ³ íàäàë³ 
áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ ïîä³áí³ çàõîäè, â ÿêèõ ñòóäåí-
òè çìîæóòü ïðîÿâèòè ñâ³é òàëàíò.

Ë³ë³ÿ ÏÅÒÐÈÊ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÎÀ-03

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ïèñåìíîñò³ â ê³ìíàò³ â³äïî-
÷èíêó ãóðòîæèòêó íîìåð äâà ç³áðàëèñÿ, ÿê çàâæäè, 
ò³, ùî ïèøóòü. ×èòàëè çâó÷íî, æàðòóâàëè âëó÷íî. 
Âåñü âå÷³ð ãàðíî ÷àþâàëè, ÿê ÷àñ ñïëèâàâ, íå ïî-
ì³÷àëè. Ïîñèä³ëè ÷àð³âíî, áåçñóìí³âíî, áî âñ³ íå 
ò³ëüêè ïèøóòü ³ ÷èòàþòü, àëå ³ âì³ëî ñëóõàþòü ³ 
çíàþòü, ùî çóñòð³÷³ ïîä³áí³ ðîçâèâàþòü, ï³äòðèìó-
þòü ³ çàâæäè íàäèõàþòü. 

²âàí Ìàíæóëà íàì ÷èòàâ æèòòºâ³ ï’ºñè. Òåòÿíà 
Ñòàðöåâà ÷èòàëà ïðî áóäåíí³ñòü, à ÿ – ïðî òå, ùî 
òàêå ÷åñí³ñòü íàñàìïåðåä ïåðåä ñîáîþ. Áóâ äèñêóñ³é-
íèé êëóá íàø «Äóìêà» ³ ãàðíî íàñ êðèòèêóâàâ.

Àëå áóëî ³ ïðèêðî ïîì³÷àòè, ùî ò³ æ ñàì³ ³ õëîï-
ö³, ³ ä³â÷àòà ïðèéøëè, ³ í³êîãî ç íîâåíüêèõ – àí³ 
âåëèêèõ, àí³ çäîðîâåííèõ ïîåò³â ³, ìîæëèâî, ïîå-
òåñ. Ìè çíàºìî, ùî äåõòî ùå áî¿òüñÿ, ìîæëèâî, 
õòîñü ³ äî öèõ ï³ð íå çíàº ïðî òå, ùî ïîåòè÷íèé 
êëóá ³ñíóº, ³ âñ³õ çàïðîøóº é â³òàº!

Äìèòðî ßÊÎÂËªÂ,
ñòóäåíò ãðóïè ÁÑ-01

 – Ä³â÷àòêà, ó âàñ 
òàê³ ãàðí³, àëå íåçâè÷í³ 
³ìåíà. Çâ³äêè âè ðîäîì?

 – Íàø³ áàòüêè ðîäîì 
³ç Äàãåñòàíó, ñàìå òàì ³ 
íàøå êîð³ííÿ. Àëå ùå çà 
÷àñ³â Ðàäÿ íñüêîãî Ñîþçó 
òàòà íàïðàâèëè ïðàöþâà-
òè äî Óêðà¿íè, òóò óæå ³ 
ç’ÿâè ëè ñÿ ìè íà ñâ³ò.

– Àì³íàò ³ Ïàò³ìàò, 
ÿê âè ä³çíàëèñÿ ïðî 
ÓÀÁÑ ÍÁÓ ³ ÷îìó îáðà-
ëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä?

 – Àêàäåì³þ ïîáà÷è-
ëè, ùå íàâ÷àþ÷èñü ó øêî-
ë³. Íàéá³ëüøå â í³é ñïî-
äîáàëàñü àðõ³òåêòóðà, à 
êî ëè ä³çíàëèñü ïðî íà-
ïðÿìêè ï³äãîòîâêè, ïè-

òàíü óæå íå çàëèøàëîñÿ. 
Ñàìå òîä³ é âèíèêëà ìð³ÿ – 
âñòóïèòè äî ÓÀÁÑ ÍÁÓ. 
²íø³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 
íàâ³òü íå ðîçãëÿäàëèñÿ.

 – Ä³â÷àòà, ÷è ç³òê-
íóëèñÿ âè ç íåâèçíà÷åí³ñ-
òþ ó âèáîð³ ñïåö³à ëü íî-
ñò³?

 – Ïðîáëåì ç âèáîðîì 
íå áóëî í³êîëè, îñê³ëüêè 
ìè îäðàçó âèð³øèëè, ùî 
ñïåö³àëüí³ñòü «Ô³íàíñè» 
íàì íàéá³ëüøå ï³äõîäèòü.

 – Çíàºìî, ùî âè ãàð-
íî íàâ÷àºòåñü, ùî æ äî-
ïîìàãàº Âàì ó öüîìó? 
Ìîæëèâî, öå íàïîëåãëè-
â³ñòü, áåçïåðåðâíà ïðà-
öÿ ÷è â³ðà â ñåáå?

 – Íà íàøó äóìêó, 

ãàðíî íàâ÷àòèñÿ çìîæå 
êîæåí, õòî áóäå ñòàðàííî 
ãîòóâàòèñÿ äî çàíÿòü ³ íå 
ë³íóâàòèñÿ. Ãîëîâíå, ùîá 
ïîäîáàëîñÿ òå, ùî âèâ-
÷àºø, ³ òîä³ ïðîáëåì íå 
âèíèêàòèìå.

 – Ðîçêàæ³òü ïðî ñâî¿ 
çàõîïëåííÿ, ÿê ïðîâîäè-
òå â³ëüíèé ÷àñ?

 – Íàñàìïåðåä â³ëüíèé 
÷àñ ïðîâîäèìî â êîë³ 
äðóç³â. Òàêîæ ïîäîáàºòü-
ñÿ ÷èòàòè õóäîæíþ ë³òåðà-
òóðó, äèâèòèñÿ ³ñòîðè÷í³ 
ô³ëüìè, ãðàòè â øàøêè. À 
âçàãàë³, â àêàäåì³¿ â³ëüíî-
ãî ÷àñó íå òàê ³ áàãàòî.

 – Âè çàê³í÷óºòå ²V 
êóðñ, ÷è ïëàíóºòå ïðîäîâ-
æóâàòè íàâ÷àííÿ â ìà-

ã³ñòðàòóð³, àñï³ðàíòóð³?
 – Ïðîäîâæóâàòè íà-

â÷àííÿ â ìàã³ñòðàòóð³, 
çâè ÷àéíî, ïëàíóºìî, à 
ùîäî àñï³ðàíòóðè – áóäå-
ìî âèð³øóâàòè ÷åðåç ð³ê.

– ßê³ âàø³ ïîáàæàí-
íÿ ìîëîäèì ÷èòà÷àì ãà-
çåòè «ÀêàäåÌ³õ»?

 – Õî÷åìî ïîáàæàòè 
ä³â÷àòàì ³ õëîïöÿì óñ ï³-
õ³â ó íàâ÷àíí³, âèñîêèõ 
êàð’ºðíèõ çëåò³â ó ìàé-
áóòíüîìó òà íàòõíåííÿ â 
æèòò³. À ùå õàé êîæíî-
ìó ç âàñ ïîùàñòèòü çóñ-
òð³òè â æèòò³ ñïðàâæíº 
êîõàííÿ!

Ðîçìîâó ïðîâåëè 
²ííà òà Ñâ³òëàíà ÏÅÄ×ÅÍÊÎ,

ñòóäåíòêè ãðóïè Ô-92

Ó ðàìêàõ ÷èòàíü â³ä-
áóâñÿ «êðóãëèé ñò³ë», íà 
ÿêîìó áóëè çàñëóõàí³ äî-
ïîâ³ä³ ó÷àñíèê³â ñòîñîâ-
íî àêòóàëüíîñò³ øåâ÷åí-
ê³âñüêèõ òâîð³â ó íàø ÷àñ, 
çíà÷åííÿ ìèòöÿ äëÿ óê-
ðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè òà ë³-
òåðàòóðè, ðîçãëÿíóòî ïè-
òàííÿ ðîçêðèòòÿ ïðîáëå-
ìè ëþäñüêèõ ö³ííîñòåé òà 

áàãàòî ³íøîãî. Ç³ ñâî¿ìè 
äîïîâ³äÿìè, ÿê³ â³äçíà÷è-
ëèñÿ ãëèáèíîþ ï³äõîäó òà 
ÿê³ñòþ ï³äãîòîâêè, âèñòó-
ïèëè ³ ñòóäåíòè àêàäåì³¿, 
à ñàìå: ñòóäåíòêà þðè-
äè÷íîãî ôàêóëüòåòó ßíà 
Âà êóëåíêî òà ñòóäåíòêà 
îáë³êîâî-ô³íàíñîâîãî ôà-
êóëüòåòó Â³êòîð³ÿ Âó-
ñèê. Êð³ì òîãî, «ðîäçèí-

ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ² ÂÈÇÍÀÍÍß

ÒÓÐÍ²ÐÈ

ÄÓÕÎÂÍ²ÑÒÜ

ÄÓÕÎÂÍ²ÑÒÜ

ÄÓÕÎÂÍ²ÑÒÜ

ÀÌ²ÍÀÒ ² ÏÀÒ²ÌÀÒ

«ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊ² 
×ÈÒÀÍÍß – 2012»: 

Гордість Академії – це студентки ІV курсу спеціальності 
„Фінанси” Амінат і Патімат Омардібірови. Найкращі у 
навчанні (обидві – відмінниці, Амінат до того ж ще й 
стипендіатка стипендії Національного банку України), 
вони крок за кроком долають різні перешкоди на своєму 
освітньому шляху. Чарівні дівчата завжди підтримують і 
допомагають одна одній. На наш погляд, саме в цьому і 
полягає секрет їхнього успіху

У Черкаському інституті банківської справи Універ-
ситету банківської справи Національного банку 
України проходив V щорічний захід «Шевченківські 
читання». Цього року наша академія вперше при-
єдналася до його проведення

Ã²ÄÍÅ ÏÐÈªÄÍÀÍÍß ÀÊÀÄÅÌ²¯
êîþ» ñòàëî ïðîâåäåííÿ 
ë³òåðàòóðíîãî âå÷îðà, íà 
ÿêîìó ïðîçâó÷àëè áåç-
ñìåðòí³ òâîðè Ò. Øåâ÷åí-
êà, ïðè÷îìó íå ò³ëüêè 
â³ðø³, àëå é ò³, ùî ïîêëà-
äåí³ íà ìóçèêó. Íà öüîìó 
âå÷îð³ àêàäåì³þ ã³äíî 
ïðåäñòàâèëè ñòóäåíòêè 
þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó 
Àííà Âîëîñîâåöü ç óðèâ-
êîì ³ç ïîåìè «Êàòåðèíà» 
òà Îëåíà Êîçèíåöü ç â³ð-
øåì «Ìè âêóïî÷ö³ êî-
ëèñü ðîñëè». 

«Øåâ÷åíê³âñüê³ ÷è-
òàííÿ» ñòàëè ïðèâîäîì 
äëÿ çàñ³äàííÿ ðàäè ç íà-
â÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè 
òà ãîë³â ñòóäåíòñüêèõ ðàä 
âèø³â ñèñòåìè ÍÁÓ äëÿ 
îáãîâîðåííÿ ïëàí³â íà 
ìàéáóòíº òà îáì³íó äîñâ³-
äîì. Ó÷àñòü ó öüîìó çà-
ñ³äàíí³ âçÿëè ïðîðåêòîð 
àêàäåì³¿ Àëëà ßðîâà òà 
ãîëîâà ñòóäåíòñüêîãî êî-
ì³òåòó ñàìî âðÿäóâàííÿ 
Â³êòîð Ìóíòÿí. Ó÷à-
ñíèêè çàñ³äàííÿ îáãîâî-
ðèëè îñ òàíí³ çäîáóòêè 
ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ³ ñòóäåíòñüêèõ 
îðãàí³çàö³é, ùî ñòîñóþòü-
ñÿ íàâ÷à ëüíî-âèõîâíîãî 
ïðîöåñó, îðãàí³çàö³¿ äî-
çâ³ëëÿ ñòóäåíò³â ³ ä³ÿëü-
íîñò³ ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâ-
ðÿäóâàííÿ. Ïðåäñòàâíèêè 
³íñòèòó ò³â, ùî âõîäÿòü äî 
ñêëà äó Óí³âåðñèòåòó áàí-
ê³âñüêî¿ ñïðàâè, ïîä³ëèëè-
ñÿ äîñâ³äîì ïðîâåäåííÿ çà-
ãàëüíîóí³âåðñèòåòñüêèõ 
êîíêóðñ³â «Êðàùèé ñòó-
äåíò óí³âåðñèòåòó» òà 
«Êðàùèé êóðàòîð óí³âåð-

ñèòåòó». Òàêîæ ö³êàâî áó-
ëî ïî÷óòè ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
êóðàòîð³â â ³íñòèòóòàõ 
Óí³âåðñèòåòó áàíê³âñüêî¿ 
ñïðàâè. Ó ñâîþ ÷åðãó, ïðå-
 ä ñòàâíèêè àêàäåì³¿ îç-
íàéîìèëè ïðèñóòí³õ ç ïðî-
åêòíîþ òåõíîëîã³ºþ ùîäî 
çàãàëüíîàêàäåì³÷íîãî îïè-
òóâàííÿ ñòóäåíò³â ³ç ìåòîþ 
âèâ÷åííÿ çàãàëüíèõ ïî-
òðåá ñòóäåíòñòâà, îñîáëè-
âîñòåé ¿õíüî¿ íàâ÷àëüíî¿ 
òà ïîçàíàâ ÷àëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. 

ßñêðàâèì çàâåðøåí-
íÿì «Øåâ÷åíê³âñüêèõ 
÷èòàíü – 2012» ñòàëî 
â³ä â³äàííÿ ó÷àñíèêàìè 
çà õîäó ì. Êàíåâà, äå â³ä-
áóëîñü óðî÷èñòå ñõîä-
æåííÿ íà ×åðíå÷ó ãîðó 
òà âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ 
Ò. Ã. Øå â÷åíêà ïîêëà-
äàííÿì êâ³ ò³â íà éîãî 
ìîãèëó. Òàêîæ äëÿ ó÷à-
ñíèê³â áóëî ïðîâåäåíî 
åêñêóðñ³þ ìóçåºì Âåëè-
êîãî Êîáçàðÿ.

«Øåâ÷åíê³âñüê³ ÷è-
òàííÿ» òà ïðîâåäåí³ â éî-
ãî ðàìêàõ «êðóãë³ ñòîëè» 
ïîêàçàëè, íàñê³ëüêè âàæ-
ëèâèì º æèâå äðóæíº 
ñï³ëêóâàííÿ, ÿêùî âîíî 
íàïîâíåíå òåìàòè÷íî òà 
çì³ñòîâíî. Ââàæàºìî, ùî 
äîñâ³ä öüîãî çàõîäó ñòà-
íå ñõîäèíêîþ äî á³ëüø 
ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ ó ìàé-
áóòíüîìó.

Â³êòîð ÌÓÍÒßÍ,
ãîëîâà ñòóäåíòñüêîãî 

êîì³òåòó
ñàìîâðÿäóâàííÿ ÓÀÁÑ ÍÁÓ

ÏÎ×ÅÑÍÀ Ì²Ñ²ß

ÑÓÌÑÜÊÀ «NOTA BENE» – 
ÍÀÉÊÐÀÙÀ!

ÄÅÍÜ ÏÎÅÇ²̄

«ÍÀÒÕÍÅÍÍß, ÏÎÄÀÐÎÂÀÍÅ 
ÂÅÑÍÎÞ»

PRYZMA



Кафедра іноземних мов у співпраці із радою молодих учених академії провела 
конкурс студентських есе на тему «DEMOCRACY IN EDUCATION». На конкурс 
було подано 25 одноосібних, самостійно підготовлених наукових робіт студен-
тів академії з зазначеної теми. 
Переможцями конкурсу визнано Марію Алексанян (МЕ-91), Камілу Мохаммад 
(МЕ-91) та Дениса Погорілого (МЕ-92). Пропонуємо вашій увазі уривки з цих 
оригінальних есе
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ÍÀØÀ ²ÑÒÎÐ²ß

ÊÎÍÊÓÐÑÈ

ÌÓÇÅÉ ÎÑÂ²ÒÈ

«DEMOCRACY IN EDUCATION»

Ó íàøîìó ì³ñò³ º óí³-
êàëüíèé ìóçåé – ìóçåé îñ-
â³òè ³ íàóêè Ñóìùèíè. Ðî-
çòàøîâàíèé â³í ó ïðèì³-
ùåíí³ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè  
òà íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ (âóë. Ïðîêîô’ºâà, 
38-à). Çàâ³äóº ìóçåºì Àíà-
òîë³é Ìèõàéëîâè÷ Áëèç-
íþê – ëþäèíà, ÿêà âñå ñâîº 
æèòòÿ ïðèñâÿòèëà ðîáîò³ 
íà ïåäàãîã³÷í³é íèâ³, â³ä-
ì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè. 
Ñâîãî ÷àñó â³í ïðàöþâàâ 
äè ðåêòîðîì øêîëè, çàñòó-
ïíèêîì äèðåêòîðà ç íàâ÷à-
ëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè Ñóì-
ñüêîãî ÏÒÓ ¹ 2  ³ì. Î. Î. Ðî-
 é÷åíêà. À ç 1983 ðîêó äëÿ 
À.Ì. Áëèçíþêà ñïðàâæ-
í³ì ä³òèùåì ñòàâ öåé ìó-
çåé, ÿêèé ñòâîðåíèé ³ óñ-
ï³øíî ä³º ñàìå çàâäÿêè éî-
ãî âåëè÷åçíèì çóñèëëÿì. 

Òóò ïðàöþþòü 4 ìóçåé-
í³ çàëè, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü 
ïðî ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâè-
òîê îñâ³òè íà Ñóìùèí³. 
Íàïðèêëàä, ìîæíà ä³çíà-
òèñÿ ïðî ïåðøèé âèùèé 
ïåäàãîã³÷íèé çàêëàä Óê ðà-
¿íè — â÷èòåëüñüêèé ³íñòè-
òóò ó Ãëóõîâ³ (â³äêðèâñÿ 
1874 ðîêó), ïðî äîøê³ëü-
íó îñâ³òó, ðîçâèòîê òâîð-
÷î¿ îñîáèñòîñò³ äèòèíè. 
Îêðåì³ â³òðèíè ïðèñâÿ-
÷åí³ âèäàòíèì ïåäàãîãàì ³ 
ïðîñâ³òèòåëÿì, ÷èÿ ä³ÿëü-

í³ñòü òà æèòòºâ³ øëÿõè 
ïîâ’ÿçàí³ ç Ñóìùèíîþ. 
Öåé ìóçåé çà ñâîºþ àêòó-
àëüí³ñòþ ³ çíà÷èì³ñòþ ââà-
æàºòüñÿ äðóãèì ï³ñëÿ 
Êè¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî 
ìóçåþ. Ùîðîêó éîãî â³äâ³-
äóþòü áëèçüêî 10 000 îñ³á. 

Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷ 
çâåðíóâ ìîþ óâàãó íà ôî-
òîãðàô³þ 1930 ðîêó õîêåé-
íî¿ êîìàíäè Á³ëîï³ëüñüêî-
ãî ÔÇÓ, äå ñåðåä ñèëüíèõ 
³ êðåìåçíèõ ïðåäñòàâíèê³â 
ñèëüíî¿ ñòàò³ º òðè æ³íêè, 
êîòð³ ãðàëè â îñíîâíîìó 
ñêëàä³ íàð³âí³ ç ÷îëîâ³êà-
ìè. Òåïåð çðîçóì³ëî, çâ³ä-
êè ó íàñ òàêà óñï³øíà æ³-
íî÷à êîìàíäà ç ³íäîðõîêåþ 
«Ñóì÷àíêà» – ÷åìï³îí ªâ-
ðîïè. Õîêåé íà Ñóìùèí³ 
ìàº äàâí³ òðàäèö³¿. Ïðè-
ºìíî, ùî íàø ðåêòîð Àíà-
òîë³é ªï³ôàíîâ – ãîëîâà 
ôåäåðàö³¿ ³íäîðõîêåþ â 
Ñóìñüê³é îáëàñò³ – ï³äòðè-
ìóº ³ ðîçâèâàº öåé ïðåêðà-
ñíèé âèä ñïîðòó. 

Äóæå ö³êàâî áóëî ïî-
äèâèòèñÿ íà ðå÷³ íàøèõ 
çíàìåíèòèõ çåìëÿê³â: âå-
ñëî îë³ìï³éñüêîãî ÷åìï³î-
íà Î.Ì. Øàïàðåíêà, çí³-
ì êè, ãðàìîòè òà ïîñâ³ä÷åí-
íÿ Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó òà áàãàòî ³íøèõ äóæå 
ð³äê³ñíèõ ³ ö³ííèõ åêñïî-
íàò³â, ÿê³ òàêèìè çóñèëëÿ-

ìè ä³ñòàëèñÿ Àíàòîë³þ 
Ìèõàéëîâè÷ó äëÿ  ìóçåþ.

Íàâ³þº ñóì ³ ñêîðáîòó 
ïðîäîâîëü÷à êàðòêà 1932 ðî-
êó – íåâ³ä’ºìíèé àòðèáóò 
òîãî ñòðàøíîãî ÷àñó. Íåâ³-
äîìî, ÿêèì ÷èíîì êàðòêà 
çíèêëà, àëå ÷åðåç öå ñ³ì’ÿ 
íå çìîãëà îòðèìàòè ïðî-
äóêòè ³ çàãèíóëà ãîëîäíîþ 
ñìåðòþ. À ñüîãîäí³ íåâè-
êîðèñòàí³ òàëîíè âèñÿòü 
íà ñòåíä³, íàãàäóþ÷è íàì 
ïðî ïîìèëêè ìèíóëîãî. À 
îñü ³íøèé æàõëèâèé óðîê 
ç ³ñòîð³¿ òîòàë³òàðíîãî ðå-
æèìó. Ç ôîòîãðàô³¿ ïåäà-
ãîã³÷íîãî êîëåêòèâó ìîº¿ 
ð³äíî¿ øêîëè – Ñòåöüê³â-
ñüêî¿ ÇÎØ – ïîãëÿäàº 
æèòòºðàä³ñíèé, ìîëîäèé 
äèðåêòîð – Â.À. Êîðîáîâ. 
×åðåç äåê³ëüêà ì³ñÿö³â ï³-
ñëÿ ö³º¿ çéîìêè çà äîíîñîì 
â³í áóâ ðîçñòð³ëÿíèé… 

Êîëè ìî¿ âèêëàäà÷³ ïðî-
ñÿòü ñòàðîñòó íàïèñàòè ñïè-
ñîê ñòóäåíò³â ãðóïè, îäðà-
çó çãàäóºòüñÿ ó÷í³âñüêèé 
æóðíàë 1910 ðîêó Îëå-
êñàíäð³âñüêî¿ ã³ìíàç³¿, â 
ÿêîìó ñïèñêè ó÷í³â çðî-
áëåí³ äðóêàðñüêèì ñïîñî-
áîì. ² õî÷à â íàø ÷àñ – ÷å-
ðåç 100 ðîê³â – ïðîáëåì ç 
òèì, ùîá íàäðóêóâàòè ç äî-
ïîìîãîþ çâè÷àéíîãî ïðèíòå-
ðà, íåìàº, âñå îäíî ñïèñêè 
ãðóï ìè ïèøåìî â³ä ðóêè…

Talking about free 
choices we should 
mention free subject 

choice. So students should 
be given a list of subjects 
and choose a defined 
number of subjects. The 
point is that he (she) is 
able to choose among 
several subjects, not 
between two. The free 
choice also refers to 
choosing the lecturer 
whose classes you are 
going to attend. Perhaps 
then students will be more 
interested in attending the 
lectures. Won’t you?

Democracy in education 
should also be based on 
personality, so that everyone 
can share his opinion, make 
suggestions towards how to 
m a ke  l e s s o n s  mo r e 
interesting and efficient. 
That would definitely be 
better if lecturers were 
interested in what their 
students would like to hear 
and make conclusions about 
what to teach and in which 
form any information would 
be better received. And 
students instead should 

show more enthusiasm in 
their preparation to classes 
and propose different ways 
in which they could present 
their knowledge. Students 
could make some group or 
individual projects on 
interesting topics so that 
not only students, but 
teachers also could get to 
know anything new. So that 
is some kind of interactivity 
or information exchange. 

Maria Aleksanyan 
(IE-91)

* * *

An English proverb 
says: “Democracy – 
i s  p r im a r i l y  a 

procedure”. To my mind, 
it is primarily a system of 
coordination of public 
interests, which gives an 
opportunity to consider 
the interests of various 
groups of citizens. I think 
t h e  s a m e  w e  c a l l 
“Democracy in education”. 

Education is vital 
component of any society, 
especially democratic. Of 
course, there isn’t direct 

relat ionship between 
education and democracy. 
But probably, we should 
r e c o g n i z e  t h a t  t h e 
educational qualification 
enhances the spread of 
democratic values. It is also 
recognized that education is 
an important factor of 
i n f luenc e  on  s o c i a l 
processes, because on the 
one hand, it affects the 
absorption of advanced 
technologies, on the other 
hand, forms a system of 
value orientations.

According to John 
Dewey’s book “Democracy 
and Education” [1], in a 
democratic society, as long 
as it remains so, it is 
necessary to focus on the 
educational process to 
develop the whole person. 
Education should ensure the 
formation of skills to make 
possible the improvement 
a nd  development  of 
personality, values, social 
institutions, and various 
kinds of social practices. 
The author says: “Education 
is the way to freedom. We 
are free to the extent that 

ßê â³äîìî, â ê³íö³ ÕIÕ – 
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òü þíà-
êè ³ ä³â÷àòà íàâ÷àëèñÿ îêðå-
ìî. Ó ìóçå¿ ïðåäñòàâëåíèé 
çðàçîê òàáåëÿ óñï³øíîñò³ 
ó÷åíèö³ Ïóòèâëüñüêî¿ æ³íî-
÷î¿ ã³ìíàç³¿, äå îáî â’ÿç êî âè-
ìè ïðåäìåòàìè íàðÿäó ç ìà-
òåìàòèêîþ ³ ôðàíöóçüêîþ 
ìîâîþ áóëè âèøèâàííÿ, 
ïðÿä³ííÿ ³ ïðèãîòóâàííÿ 
¿æ³. Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ âñ³ ö³ 
«óðîêè» – çäåá³ ëüøîãî ïðå-
ðîãàòèâà ìàòåð³â ³ áàáóñü. 

Ö³êàâî, ùî ñòóäåíò³â 

ðàí³øå íàçèâàëè «ñïóäåÿ-
ìè». Êîëè îäèí ³ç íèõ ïî-
ãàíî íàâ÷àâñÿ, éîìó íà ãî-
ëîâó íàäÿãàëè ìàñêó â³ñ-
ëþêà ³ âñ³ ñì³ÿëèñÿ (ñåðåä 
åêñïîíàò³â º ôîòî, íà ÿêî-
ìó çîáðàæåíà òàêà ñèòóà-
ö³ÿ). Òà, íà ùàñòÿ, ñòóäåí-
òàì ÓÀÁÑ öå íå çàãðîæóº, 
³ íå ò³ëüêè òîìó, ùî á³ëü-
ø³ñòü íàâ÷àºòüñÿ äîáðå: 
÷àñè âæå íå ò³… Òàêîæ 
íàì – ìàéáóòí³ì ïðàö³â-
íèêàì ô³íàíñîâî¿ ñôåðè – 
êîðèñíî áóäå ðîçãëÿíóòè 

ïðåäñòàâëåí³ çðàçêè ïåð-
øèõ ãðîøåé, äðåâí³õ îá-
÷èñëþâàëüíèõ ïðèëàä³â òà 
³íø³ ö³êàâ³ âèíàõîäè íà-
øèõ ïðåäê³â, ÿê³ ïðåäñòàâ-
ëåí³ ó ìóçåéíèõ çàëàõ.

Ñïîä³âàþñÿ, ùî ñâîºþ 
ðîçïîâ³ääþ ÿ õî÷ òð³øêè 
âàñ çàö³êàâèâ ³ ñïîíóêàâ 
äî òîãî, ùîá â³äâ³äàòè öåé 
ïðåêðàñíèé ìóçåé. 

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ, 
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

we reasonably participate in 
community life, and think 
independently, and not just 
passively respond to the 
impact of social factors, as 
it is we ourselves determine 
the nature of our responses 
to external factors”.

Denis Pohorilyi 
(IE-92)

* * *

Democratic education 
is the world where 
people listen to 

each another and where 
students are on the same 
level with their teachers, 
where the level of respect 
to both is equal, where 
exists a constructive 
d i a logue ,  when  t he 

relat ions  dur ing the 
educational process are the 
source of new knowledge  
for students and teachers. 

Despite the fact that 
almost everyone understands 
the value and essence of 
democracy in educational 
system, we have too many 
unsolved problems. Our 
schools and learning 
environments are not 
immune to the pressure of 
economical and social issues 
of today’s world. For 
example, we can simply 
look at the inequities that 
students face every single 
day, graduation rates are 
tied to race, the level of 
assessment is tied to the 
personal opinion of a teacher 
and as a result it is not fair 

enough. Ranking and 
constant competition have 
made students feeling 
stressed, depressed and 
isolated.

Democracy is a system 
in which the people have 
power and are able to 
exercise it. Democratic 
education incorporates the 
principles of a healthy 
democracy: students have 
an active role in shaping 
their own learning, rather 
than being passive recipients 
of knowledge. They are 
participants and citizens, 
each with unique gifts, not 
empty vessels or products 
on an assembly line.

Kamilla Mokhammad 
(IE-91)



Традиції благодійництва міцно прижилися в академії. Як студенти, так і викла-
дачі завжди поспішають відгукнутися на чужу біду, проявляючи милосердя. На 
їхньому рахунку дуже багато добрих справ. Згадаймо хоча б про деякі з них
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Напередодні Дня Пере-
моги у Студентському сквері, 
а потім у приміщенні ректо-
рат у академі ї  в ідбулася 
зустріч з ветеранами Великої 
Вітчизняної війни та активом 
ветеранських організацій 
області почесного громадя-
нина Сум, депутата обласної 
ради, ректора УАБС НБУ, 
професора А.О. Єпіфанова, 
почесного громадянина Сум, 
проректора академії О.М. Анд-

ронова, депутата обласної 
ради, помічника ректора 
академії С. М. Грицая. Керів-
ники навчального закладу 
тепло привітали ветеранів із 
великим святом і подякували 
їм за подароване нам безх-
марне небо. Під час зустрічі 
були обговорені питання 
військово-патріотичного 
виховання молоді, зокрема 
Банківської академії та ї ї філії 
в Севастополі, соціального 

МИЛОСЕРДЯ

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

ÂÅÒÅÐÀÍÈ. ÊÎÆÅÄÓÁ. ÏÀÌ’ßÒÜ

захисту ветеранів. Анатолій 
Олександрович пообіцяв і 
надалі тримати під конт ро-
лем проблеми ветеранів, 
піклуватися про тих, хто, не 
шкодуючи свого життя, бо-
ровся за мир на рідній землі.

Під час зустрічі 95-річний 
колишній військовий льотчик, 
ж урналіс т і  письменник 
В.О. П’я  н ков представив при-
сутнім свою нову, одинадцяту, 
книгу на воєнну тематику. 

ÑÏÎÐÒ

ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

ÒÐÀÂÍÅÂ² ÏÅÐÅÌÎÃÈ

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß 
ÃÎÆÓÂÑÜÊÎ¯ ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊÎ¯ 

ØÊÎËÈ

Міжнародний турнір з боксу, 
присвячений ветеранам війни

У м. Люботин Харківської області відбувся Міжнародний 
турнір з боксу, присвячений ветеранам Великої Вітчизняної 
війни. Успішно виступили наші студенти. Переможцями 
змагань стали Артем Середа (гр. ОА-12) у ваговій категорії 
64 кг, Таміла Ляшенко (гр. ОА-83) у ваговій категорії 57 кг, 
Яна Гончаренко (гр. Ф-93) у ваговій категорії 48 кг. Бронзо-
вими призерами стали студенти групи БС-83 Юрій Коротун 
у ваговій категорії 60 кг та Олег Коротун у ваговій категорії 
64 кг. 

Чемпіонат м. Суми 
серед ВНЗ ІІІ-IV р.а. з карате-до

Збірна команда академії взяла участь у міській спарта-
кіаді з карате-до серед ВНЗ ІІІ-IV р.а. Срібним призером 
стала Оксана Гавриш (БС-91) у розряді кумі те, бронзову 
нагороду здобув Ігор Тихонов (П-01) у розряді кате.

Обласні спортивні ігри 
серед ВНЗ ІІІ-IV р.а. з легкої атлетики 

Відбулися змагання за програмою ІІІ обласних спортив-
них ігор серед ВНЗ ІІІ-IV р.а. В особистому заліку перше 
місце посіли Євген Гуцол (МЕК-12) на дистанції 400 м, Віктор 
Курочка (БС-01) на дистанції 3 000 м, Анна Якубанець (ОА-82) 
на дистанції 3 000 м. Друге місце зайняли: на дистанції 800 м – 
В’ячеслав Козаченко (ЕК-11), Олександра Хмелик (МЕ-02), на 
дистанції 200 м – Євген Гуцол (МЕК-12), на дистанції 1 500 м – 
Анна Якубанець (ОА-82), зі штовхання ядра – Оксана Кузь-
менко (ОА-83). Третіми стали Євген Колесник (ЕК-01) – на 
дистанції 1 500 м, Євген Мовчан (БС-02) – на дистанції 800 м. 
Збірна команда академії в загальному заліку вийшла на 
перше місце п’єдесталу.

Легкоатлетична естафета, 
присвячена Дню Перемоги

Традиційно на вулицях міста відбулася легкоатлетична 
естафета, присвячена Дню Перемоги. У складі команди 
академії виступили: Євген Гуцол (МЕК-12), Марія Євтушен-
ко (випускниця), В’ячеслав Козаченко (ЕК-11), Сергій Кузь-
менко (МБ -11), Тетяна Махотіна (випускниця), Євген 
Мовчан (БС-02), Володимир Молкин (ОА-82), Вікторія Па-
ливода (випускниця), Олександра Хмелик (МЕ-02), Анна 
Якубанець (ОА-82). Наша збірна стала срібним призером.

Студентська ліга м. Суми з футзалу 
серед чоловічих команд

Протягом 2011-2012 навчального року проходили ігри 
студентської ліги м. Суми з футзалу серед чоловічих команд. 
8 травня 2012 року відбулася фінальна гра, до якої увійшла 
й наша команда. З рахунком 4:3 команда академії здобула 
перемогу над командою СДПУ ім. А.С. Макаренка. У складі 
команди грали: Валерій Грабар (П-03), Роман Демченко 
(БС-03), Вадим Деркач (Ф-02), Максим Дриглов (Ф-02), Анд-
рій Забуга (ОА-11), Дмитро Звонков (Ф-92), Роман Кульбач-
ний (П-02), Сергій Михтуненко, Євгеній Петраков (Ф-92). 

Òåòÿíà ÂÅÐÕÎÃËßÄ,
ñòàðøèé ëàáîðàíò êàôåäðè 

ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ

Ó âåëèê³é êîíôåðåíö-çàë³ á³áë³îòåêè â³äáóëà-
ñÿ ïðîìîö³éíà çóñòð³÷, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ñòóäåíòè Ãî-
æóâñüêî¿ âèùî¿ áàíê³âüêî¿ øêîëè ïðåçåíòóâàëè 
ñâ³é íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ÿêèé, íà äóìêó ïðàöå-
äàâö³â Ïîëüù³, º íàéêðàùèì ó ðåã³îí³ é îäíèì 
³ç íàéêðàùèõ ó êðà¿í³.

Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿, ÿêà ïðîâîäèëàñÿ àíãë³éñü-
êîþ, ïðèñóòí³ ä³çíàëèñÿ ïðî çàãàëüíó ñèòóàö³þ ç 
îñâ³òîþ ó Ïîëüù³ ³ ïðî îñîáëèâîñò³ íàâ÷àííÿ ó Ãî-
æóâñüê³é âèù³é øêîë³. Âèêëàäà÷³ òàì, ÿê ïðàâè-
ëî, ìàþòü ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ç³ ñâîãî ïðåäìåòà, à 
äëÿ ñòóäåíò³â ïåðåäáà÷åí³ äîâãîñòðîêîâ³ ïðàêòèêè 
ïàðàëåëüíî ç òåîðåòè÷íèì íàâ÷àííÿì, òîìó âèïóñê-
íèêè º ãîòîâèìè ôàõ³âöÿìè, êîòð³ ìîæóòü óñï³ø-
íî ïðàöþâàòè â áóäü-ÿê³é ºâðîïåéñüê³é êðà¿í³.

Ïåòðî Òóðåê, ñòóäåíò Âèùî¿ áàíê³âñüêî¿ øêî-
ëè ó Ãîæóâ³, ÿêèé ïðîâîäèâ ïðåçåíòàö³þ, ðîçïî-
â³â ïðî íàïðÿìêè òà óìîâè íàâ÷àííÿ ó ñâîºìó 
ÂÍÇ, à òàêîæ ïðî ïîçàíàâ÷àëüí³ ïîä³¿ ³ çàõîäè. 
Íàñàìê³íåöü â³í äàâ äîêëàäí³ â³äïîâ³ä³ íà çàïè-
òàííÿ, çîêðåìà ïðî ìîæëèâîñò³ áåçêîøòîâíîãî 
íàâ÷àííÿ äëÿ ïîëüñüêèõ òà ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â.

Ãîæóâñüêà ãðóïà ïåðåäàëà äî Ïîëüñüêî-
Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó ³íôîðìàö³éí³ áóêëåòè Âè-
ùî¿ áàíê³âñüêî¿ øêîëè, ùî ïîïîâíèëè òåìàòè÷-
íó âèñòàâêó «Îñâ³òí³ ïðîïîçèö³¿ ïîëüñüêèõ 
âèø³â».

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ 
Â ÀÊÀÄÅÌ²¯

Íàïðèêëàä, äî Äíÿ 
Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî 
ñòóäåíòñòâî ÓÀÁÑ ÍÁÓ 
àêòèâíî âêëþ÷èëîñÿ ó 
áëàãîä³éíó àêö³þ «Äîáð³ 
ñïðàâè äî Âåëèêîäíÿ», 
ìåòîþ ÿêî¿ áóëà ï³äòðèì-
êà ä³òåé, ùî ïåðåáóâàþòü 
íà ë³êóâàíí³ â Ñóìñüê³é 
îáëàñí³é äèòÿ÷³é êë³í³÷-
í³é ë³êàðí³. Ó ïðèì³ùåí-
í³ àêàäåì³¿ áóëî ïðîâåäå-
íî áëàãîä³éíèé êîíöåðò 
«Ç ëþáîâ’þ äî äèòèíè». 
À 10 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ìà-
ëåíüê³ ïàö³ºíòè îòðèìà-
ëè âåëèêîäí³ ïàñêè, ïðè-
äáàí³ íà âèðó÷åí³ êîøòè.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì â³ä äè-
ðåêòîðà Ñóìñüêîãî îáëà-
ñíîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ 
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà 
ìîëîä³ Ò.Þ. Øåâ÷åíêî 
íà ³ì’ÿ ðåêòîðà àêàäåì³¿, 
ïðîôåñîðà À.Î. ªï³ôàíî-
âà íàä³éøîâ ëèñò-ïîäÿêà. 

«Ïîä³áí³ çàõîäè ïðèùå-
ïëþþòü ìîëîä³ òàê³ ðèñè 
õàðàêòåðó, ÿê ìèëîñåðäÿ 
³ ëþáîâ äî áëèæíüîãî, – 
éäåòüñÿ ó ëèñò³. – Òîìó 
àêòèâíà ó÷àñòü âàøèõ 
ñòóäåíò³â ó áëàãîä³éí³é 
àêö³¿ – ïðèêëàä â³äïî-
â³äàëüíîãî ñòàâëåííÿ 
êåð³âíèöòâà òà ïåäàãîã³â 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó äî 
âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî 
ïîêîë³ííÿ».

Íàïåðåäîäí³ Âåëèêîä-
íÿ áëàãîä³éíèé ôîíä ï³ä-
òðèìêè ä³òåé «Ìàéáóòíº» 
(ïðåçèäåíò ôîíäó – äåïó-
òàò îáëàñíî¿ ðàäè Ñ.Ì. Ãðè-
öàé, ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò 
ôîíäó – äåïóòàò îáëàñíî¿ 
ðàäè, ïî÷åñíèé ãðîìàäÿ-
íèí ì. Ñóìè À.Î. ªï³ôà-
íîâ) çä³éñíèâ ÷åðãîâó àê-
ö³þ ìèëîñåðäÿ, â³äâ³äàâ-
øè âèõîâàíö³â Ñóìñüêî¿ 
øêîëè-³íòåðíàòó ³ âðó÷èâ-

øè ¿ì ñîëîäîù³ òà ³íø³ ïî-
äàðóíêè ç íàãîäè âåëèêî-
ãî ñâÿòà.

Êîëåêòèâ àêàäåì³¿ íå 
çàëèøèâñÿ áàéäóæèì ³ äî 
³íøî¿ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ – 
«Ïîäàðóé æèòòÿ!», êîëè 
îíêîõâîðèì ä³òÿì çáèðà-
ëèñÿ êîøòè íà ñåïàðàòîð 
êðîâ³. 

Íå ìîæíà íå çãàäàòè 
ïðî ùå îäíó òðàäèö³éíó 
áëàãîä³éíó àêö³þ – «Ïî-
äàðóé ä³òÿì êàçêó!», â 
ÿêó ùîðîêó àêòèâíî 
âêëþ÷àþòüñÿ þíàêè òà 
ä³â÷àòà íà ÷îë³ ç³ ñòóäêî-
ìîì, ùîá ñï³ëüíèìè çó-
ñèëëÿìè ç³áðàòè êîøòè ³ 
ïîäàðóâàòè ä³òÿì ñïðàâæ-
íº ñâÿòî.

Êîîðäèíàòîð àêö³¿ â³ä 
ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ Ìèõàéëî Ãîðêóøà 
(ãðóïà Ï-91) ðàçîì ³ç 
Ñóìñüêèì îáëàñíèì ñî-

ö³àëüíèì öåíòðîì äëÿ ä³-
òåé, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, ïðåä-
ñòàâíèêè ÿêîãî äîïîìàãà-
þòü ó âèáîð³ äèòÿ÷èõ áó-
äèíê³â, äî ÿêèõ ìàº 
ïðè¿õàòè «êàçêà», îðãàí³-
çóâàâ ³ öüîãî ðàçó ñâÿòî 
äëÿ òèõ ä³òåé, ÿê³ ÷åêàëè 
íà íüîãî ç âåëèêèì íåòåð-
ï³ííÿì. Òåàòðàëüíèé ãóð-
òîê «Êóðàæ» (êåð³âíèê – 
².Â. Íåáèëîâà) íå ò³ëüêè 
ï³äòðèìàâ ìîëîä³æíó 
³í³ö³àòèâó, à é ðàçîì ç³ 
ñòóäåíòàìè-òåàòðàëàìè – 
Ìàðãàðèòîþ Øâåä (Ï-
13), Âàäèìîì ×å÷åòåí-
êîì (Ï-01), Àëüîíîþ Òîí-
êîí³ã (ÌÅ-02), ßíîþ Êàëà-
÷åâîþ (Ï-93) – îð ãàí³çóâàëè 
ñöåíàð³é ïîçäîðîâëåíü ä³-
òåé äî Äíÿ ñâÿòîãî Ìè-
êîëàÿ.

Ìèíóëîãî ðîêó ñòóäåí-
òè ïîáóâàëè ó Êë³í³ö³ ñâÿ-
òî¿ Ç³íà¿äè, â ÿê³é ïåðå-
áóâàþòü ä³òè ³ç çàêðèòîþ 
ôîðìîþ òóáåðêóëüîçó òà 
ñêëàäíèìè ñ³ìåéíèìè îá-
ñòàâèíàìè. Ñåðåä ïîäà-
ðóíê³â â³ä àêàäåì³¿ ìàëþ-
êè îòðèìàëè øòó÷íó ÿëèí-
êó òà ³ãðàøêè äëÿ íå¿, 25 
ñîëîäêèõ ïîäàðóíê³â ³ âè-
ñòàâó-â³òàííÿ â³ä ñâÿòîãî 
Ìèêîëàÿ. Äî Á³ëîï³ëüñü-
êî¿ øêîëè-³íòåðíàòó íàø³ 
ñòóäåíòè ïðèâåçëè 70 ñî-
ëîäêèõ äàðóíê³â ³ âèñòàâó 
³ç ð³çíîìàí³òíèìè êîíêóð-
ñàìè, à òàêîæ âëàñíîðó÷ 
ç³áðàí³ ðå÷³. Óñüîãî íà 
áëàãîä³éí³ çàõîäè áóëî ç³-
áðàíî 4 716 ãðí. 

Ä³òè, äî ÿêèõ çàâ³òàëè 
ç ïîäàðóíêàìè íàø³ ñòóäåí-
òè, ðîçïîâ³äàëè ïðî ñâÿòî, 
÷èòàëè â³ðø³, âåñåëèëèñÿ 
íà êîíêóðñàõ, âîäèëè õîðî-
âîäè ³ ïðîñòî ÿñêðàâî ïðî-
âîäèëè ÷àñ. Ñëîâîì, àêö³ÿ 
«Ïîäàðóé ä³òÿì êàçêó!» ñòà-
ëà ñïðàâä³ ðåàëüíîþ êàç-
êîþ äëÿ ìàëå÷³.

Âïåâíåíà, ùî ³ â íîâî-
ìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³ íà-
ø³ ñòóäåíòè çàâæäè ïðî-
ÿâëÿòèìóòü ìèëîñåðäÿ é 
äîáðîòó äî òèõ, õòî öüî-
ãî ïîòðåáóº.

Àäð³àíà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-02

Видання «Велич Кожедуба» 
містить 32 інтерв’ю з людьми, 
котрі особисто знали нашого 
славетного земляка, тричі 
Героя Радянського Союзу 
Івана Кожедуба. Повітряний 
ас здійснив 326 бойових виль-
отів і особисто збив 64 воро-
жих літаки. Він вважається 
найрезультативнішим льотчи-
ком-винищувачем часів Дру-
гої світової війни. Уже в мирні 
вісімдесяті сумчанин В. П’я нков 
зустрічався з маршалом авіа-
ції І. Кожедубом.

Цікаво, що книга з’явилася 
у світ завдяки сприянню та 
фінансовій підтримці нашого 
ректора, професора Анатолія 
Єпіфанова.

Документальна книга ве-
терана В. П’янкова про леген-
дарного І. Кожедуба попов-
нить фонди бібліотек міста і, 
звичайно ж, академії. Її вруча-
тимуть випускникам Сумсько-
го військового ліцею ім. Івана 
Харитоненка, аби майбутні 
офіцери були віддані присязі, 
як і наше старше покоління.

Òåòÿíà ÃÎËÓÁ, ÀÒV
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ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÜÊÈÉ 
«ÀÊÀÄÅÌ²Õ»

ÑÒÈÏÅÍÄ²ÀÒ ÔÎÍÄÓ 
Â²ÊÒÎÐÀ Ï²Í×ÓÊÀ

«ÌÎÂÀ – ÊÓËÜÒÓÐÀ – 
ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÜ»

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ

ÃÀËÅÐÅß

ÌÀÑ-ÌÅÄ²À

ÂÈÇÍÀÍÍß

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯ 

Àêàäåì³þ ñüîãîäí³ 
ïðî ñòî íåìîæëèâî óÿâèòè 
áåç ¿¿ «ðîäçèíêè» – ìè-
ñòåöüêî¿ ãàëåðå¿. Êîæåí 
âåðí³ñàæ, êîæåí ìèñòåöü-
êèé âå÷³ð, ÿêèé òàì â³ä-
áóâàºòüñÿ, çàâæäè ñòàº 
ïîä³ºþ â êóëüòóðíîìó 
æèòò³ íàøîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó. ² îñü íåùîäàâíî 
êåð³âíèê ãàëåðå¿, äîöåíò 
êàôåäðè ñîö³àëüíî-ãóìà-
í³òàðíèõ äèñöèïë³í Ñåð-
ã³é Ïîáîæ³é çàïðîñèâ ãî-
ñòåé íà þâ³ëåéíó, ñîòó âè-
ñòàâêó. Íà í³é áóëî ïðåä-
ñòàâëåíî òâîðè ç êîëåêö³¿ 
àêàäåì³¿, çîêðåìà ðîáîòó 
«Ìóçèêè» (1981 ð.) õîð-
âàòñüêîãî õóäîæíèêà ²âà-
íà Ëàöêîâè÷à, ç ÿêî¿, âëà-
ñíå, é ðîçïî÷àëîñÿ ç³áðàí-
íÿ àêàäåì³¿. Ñåðã³é ²âàíî-
âè÷ ïðèãàäàâ, ÿê ÷àñòî 
õóäîæíèêè ï³ä ÷àñ ïåðñî-
íàëüíèõ âèñòàâîê ó ãàëå-
ðå¿ äàðóâàëè «Àêàäåì³÷-
í³é» ñâî¿ ðîáîòè. Ïîñòóïî-
âî êîëåêö³ÿ ïîïîâíþ-
âàëàñÿ âñå íîâèìè òâîðà-
ìè. Ñüîãîäí³ êàðòèíè ïðè-
êðàøàþòü ÷èòàëüí³ çàëè 
á³áë³îòåêè òà ³íòåð’ºðè êà-
ôåäð. Öå – ùå îäèí êðîê 
äî çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî 
ñâ³òó ïðåêðàñíîãî.

Ïðèºìíî, ùî é òîãî 
ñâÿòêîâîãî äíÿ íå îá³éø-

ëîñÿ áåç ñþðïðèç³â: äàâí³é 
äðóã àêàäåì³¿ Ãðèãîð³é 
Ïåòðåíêî ïîäàðóâàâ ãàëå-
ðå¿ ùå îäíó ñâîþ êàðòèíó.

 – Ñåðã³é ²âàíîâè÷ óì³º 
«çàáèòè ïåðñïåêòèâíîãî 
öâÿõà», – òàê îõàðàêòåðè-
çóâàëà ä³ÿëüí³ñòü ñâîãî 
êîëåãè-ìèñòåöòâîçíàâöÿ 
çàâ³äóâà÷ äåêîðàòèâíîãî 
â³ää³ëó Ñóìñüêîãî îáëà-
ñíîãî õóäîæíüîãî ìóçåþ 
³ì. Í. Îíàöüêîãî Ëþäìè-
ëà Ôåäåâè÷. – Â³í çóì³â 
çãóðòóâàòè íàâêîëî ãàëå-
ðå¿ òâîð÷³ ñèëè – õóäîæ-
íèê³â, ìèñòåöòâîçíàâö³â, 
ìóçèêàíò³â. Â³í óì³º 
çà³íòðèãóâàòè ³ ïðîâåñòè 
ö³êàâèé, äîáðîòíèé çàõ³ä.

Äî ðå÷³, âèäàííÿ àëü-
áîìó «Âèáðàíå. Favourites» 
³ç ìèñòåöüêîãî ç³áðàííÿ 
àêàäåì³¿ – ùå îäèí âäàëî 
ðåàë³çîâàíèé ïðîåêò Ñ.². Ïî-
áîæ³ÿ. Ïðèñóòí³ì áóëî 
ïðåçåíòîâàíî öå ãàðíå 
ïîë³ãðàô³÷íå âèäàííÿ, 
óêëàäà÷åì ÿêîãî ñòàâ êàí-
äèäàò ìèñòåöòâîçíàâñòâà 
Ñ.². Ïîáîæ³é, â³äïîâ³äàëü-
íîþ çà âèïóñê – À.Ã. ßðî-
âà, à äèçàéíåðîì – Äìèò-
ðî Ðàñòâîðöåâ. Äî àëüáî-
ìó óâ³éøëè íàéêðàù³ òâî-
ðè ç ìèñòåöüêî¿ êîëåêö³¿ òà 
êîðîòåíüê³ äîâ³äêè ïðî õó-
äîæíèê³â, îïóáë³êîâàí³ 

Ïàí³ Ðèììà ïîðàäóâàëà 
ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â íîâîþ 
õâèëåþ ó òâîð÷îñò³. Ï³ñëÿ 
ïî¿çäêè äî Àìñòåðäàìà òà 
Íüþ-Éîðêà Ðèììà Âîëîäè-
ìèð³âíà, ñïîâíåíà âðàæåíü 
³ ö³êàâèõ ³äåé, âçÿëàñÿ çà 
÷åðãîâó ñåð³þ ðîá³ò, ó ÿê³é 
â³äîáðàæåí³ òâîð÷³ ïîøóêè, 
ñïðîáè íîâèõ ñòèë³â òà 
îáðàç³â, íîâ³ øëÿõè òà 
ïîºäíàííÿ. Äëÿ ìåíå ÿê âå-
ëèêî¿ ïðèõèëüíèö³ ¿¿ òâîð-
÷îñò³ äóæå ïðèºìíî òå, ùî, 
íåçâàæàþ÷è íà íîâ³ ôîðìè 
òà íàïðÿìêè ðîáîòè, Ðèì-
ìà Âîëîäèìèð³âíà çáåð³ãàº 
ó òâîðàõ ñâ³é íåïîâòîðíèé 
ñòèëü ³ øàðì, ÿêèé âãàäóºòü-
ñÿ âæå ç ïåðøîãî ïîãëÿäó 
íà êàðòèíó. Ö³ äèâîâèæí³ 
êîëüîðè, âèòîí÷åí³ ë³í³¿ òà 
çãèíè, íåâàãîì³ íèòî÷êè, 
ÿê³ ïîºäíóþòü ðåàëüíèé 
ñâ³ò òà îáðàçîòâîð÷å ìè-
ñòåöòâî, ñòâîðþþòü ³ëþç³þ 
òîãî, ùî êàðòèíà æèâà, âî-
íà äèõàº ñâî¿ì îñîáëèâèì 
ïîâ³òðÿì, ³ âè íàâ³òü ìîæå-
òå â³ä÷óòè çàïàõ ñâ³òó, ÿêèé 
³ñíóº çà êàðòèííîþ ðà-

ìîþ… 
Çâåðíåííÿ ïàí³ Ðèììè 

äî ãðàô³êè òà àáñòðàêö³¿ äî-
äàëî ¿¿ òâîð÷îñò³ íîâèõ â³ä-
ò³íê³â, íîâîãî ïîãëÿäó íà 
ñâ³ò. Òàê, êàðòèíà «Áåçòóð-
áîòí³ ïàðêè» ïîºäíóº â ñî-
á³ ÿê íîâ³ ìîòèâè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ì³ôîëîã³ºþ, òàê ³ îñîáè-
ñòå áà÷åííÿ õóäîæíèö³. Çà-
çâè÷àé öèõ áîãèíü ñìåðò³, 
ÿê³ â³äì³ðÿþòü â³ê êîæí³é 
ëþäèí³, çîáðàæóþòü ïî-
õìóðèìè, ñòàðèìè, ç³ãíóòè-
ìè ï³ä òÿãàðåì ÷àñó òà â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ æ³íêàìè. Àëå 
Ð. Ìèëåíêîâà çîáðàæóº ¿õ 
þíèìè, áåçòóðáîòíèìè, 
ãàðíèìè ä³â÷àòàìè, ÿê³ 
êðóæëÿþòü ó âèð³ ÿñêðàâèõ 
ôàðá Âñåñâ³òó, ñïëóòàí³ 
æèòòÿìè ëþäåé, äîë³ ÿêèõ 
âîíè âåðøàòü. 

Îêð³ì ö³êàâèõ ³äåé äëÿ 
êàðòèí, òàêèõ, ÿê íåçâè÷íà 
äëÿ óÿâè ïåðåñ³÷íî¿ ëþäè-
íè «Ïîñòàð³ëà Àññîëü», 
ñïîâíåíà ñèìâîë³â àáñòðàê-
ö³ÿ «Ì³ñòî á³ëÿ ìîðÿ» òà ³í-
øèõ ðîá³ò, Ðèììà Âîëîäè-
ìèð³âíà çàõîïèëàñÿ ó Íüþ-

ÂÈÑÒÀÂÊÀ «100»

ÍÎÂÀ ÕÂÈËß ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² 

Ç êîæíèì äíåì çì³öíþº ñâî¿ ïîçèö³¿ íàøà ô³ë³ÿ 
– Ñåâàñòîïîëüñüêèé ³íñòèòóò áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè 
ÓÀÁÑ ÍÁÓ: ðîçøèðþºòüñÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà 
áàçà, ï³äâèùóþòü ñâîþ êâàë³ô³êàö³þ âèêëàäà÷³, 
á³ëüø íàñè÷åíèìè ñòàþòü ñòóäåíòñüê³ áóäí³. Òîìó 
äëÿ òîãî, àáè òðèìàòè ðóêó íà ïóëüñ³ æèòòÿ ³ âè-
ñâ³òëþâàòè íàéãîëîâí³ø³ ïîä³¿ âèøó, é ñòâîðåíà 
ñòóäåíòñüêà ãàçåòà. Íàçâà ¿¿ – òàêà æ, ÿê ³ â íàøî¿ 
ãàçåòè – «ÀêàäåÌ³õ», àëå ç óòî÷íåííÿì: «Ñåâàñòî-
ïîëüñüêèé âèïóñê».

Ïðî ùî æ ïèøå ïåðøèé âèïóñê ãàçåòè, ÿêèé 
âèéøîâ ç íàãîäè ñâÿòà 8 Áåðåçíÿ? Çâè÷àéíî æ, ó 
íüîìó âì³ùåíî ïðèâ³òàííÿ êåð³âíèöòâà ÂÍÇ ç æ³-
íî÷èì ñâÿòîì, ïîðàäè ïñèõîëîãà, ð³çíîìàí³òíó ³í-
ôîðìàö³þ ïðî îë³ìï³àäè, êîíôåðåíö³¿, «êðóãë³ ñòî-
ëè» òà óñï³øíèé çàõèñò äèñåðòàö³¿. Ðîçïîâ³äàº ãà-
çåòà é ïðî ïåðåìîæö³â ìîâíîãî êîíêóðñó òà ïðî íî-
âèíè ñòóäêîìó, ïîäàº ðåïîðòàæ ïðî â³çèò äî 
³íñòèòóòó ïðåäñòàâíèê³â University of East London, 
ñïîðòèâí³ íîâèíè. Òà îñîáëèâèé ³íòåðåñ âèêëèêàº 
³ñòîðè÷íå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî â ³íñòèòóò³ ï³ä-
áèòî ï³äñóìêè êîíêóðñó ùîäî ñòâîðåííÿ åìáëåìè 
âèøó. Ïåðåìîæöåì âèçíàíî ñòóäåíòà Êîñòÿíòèíà 
Êà÷ìàðåíêà. Â³í íàãîðîäæåíèé åêñêóðñ³ºþ äî Áàí-
êíîòíî-ìîíåòíîãî äâîðó ÍÁÓ. Òóò æå âì³ùåíî é 
³ëþñòðàö³þ íîâîñòâîðåíî¿ åìáëåìè.

Ðåäàãóº ãàçåòó æóðíàë³ñò Îëåã Îïàíàñþê. Ùè-
ðî áàæàºìî òâîðöÿì ñåâàñòîïîëüñüêîãî ÷àñîïèñó 
íàòõíåííÿ, ö³êàâèõ ïóáë³êàö³é ³ òâîð÷îãî äîâãîë³ò-
òÿ!

Ñòóäåíò ÷åòâåðòîãî êóðñó ôàêóëüòåòó áàíê³âñü-
êèõ òåõíîëîã³é Â³òàë³é Çàõîæèé (ãð. ÁÑ-83) îò-
ðèìàâ ñòèïåíä³þ Ôîíäó Â³êòîðà Ï³í÷óêà çà ïðî-
ãðàìîþ «Çàâòðà.UA». Éîãî ðîáîòà íà òåìó «Ïðî-
áëåìà âïðîâàäæåííÿ ñâ³òîâîãî äîñâ³äó ñòðåñ-òåñòó-
âàííÿ äëÿ àíàë³çó ñò³éêîñò³ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè â 
Óêðà¿í³» òà âèñòóï ó òðåòüîìó òóð³ êîíêóðñó áóëè 
âèñîêî îö³íåí³ åêñïåðòàìè êîíêóðñó.

Íàóêîâèé êåð³âíèê Â. Çàõîæîãî  ó äàíîìó êîí-
êóðñ³ – ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè áàíê³âñüêî¿ 
ñïðàâè, ê.å.í. Ä.Ë. Öèãàíþê.

Áàæàºìî þíîìó ïåðåìîæöþ ïîäàëüøèõ óñï³õ³â 
³ â³äêðèòòÿ íîâèõ òâîð÷èõ ãîðèçîíò³â!

26-27 êâ³òíÿ 2012 ðîêó äîöåíòè êàôåäðè ³íî-
çåìíèõ ìîâ Ñ.Â Äîðäà òà Ë.Â. Ãíàïîâñüêà  âçÿ-
ëè ó÷àñòü ó VI Ì³æíàðîäí³é íàóêîâî-ïðàêòè÷í³é 
êîíôåðåíö³¿ «Ì³æêóëüòóðíà êîìóí³êàö³ÿ: Ìîâà – 
êóëüòóðà – îñîáèñò³ñòü», îðãàí³çîâàí³é ôàêóëüòå-
òîì ðîìàíî-ãåðìàíñüêèõ ìîâ Íàö³îíàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó «Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ» ï³ä åã³äîþ 
ÌÎÍìîëîäüñïîðò Óêðà¿íè.

Äîö. Ñ.Â. Äîðäà âèñòóïèëà ç äîïîâ³ääþ «Ôîð-
ìóâàííÿ ³íøîìîâíî¿ ïðîôåñ³éíî îð³ºíòîâàíî¿ êî-
ìóí³êàòèâíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ó ñòóäåíò³â þðèäè÷-
íîãî ôàêóëüòåòó» íà ñåêö³¿ «Ïðîôåñ³éíà ³íøîìîâ-
íà ï³äãîòîâêà â ïðîöåñ³ ì³æêóëüòóðíî¿ ³íòåãðàö³¿». 
Äîö. Ë.Â. Ãíàïîâñüêà âèñòóïèëà ³ç äîïîâ³ääþ 
«Âîéíà» è «ìèð» â èìåíè: äèàëîã èëè ïðîòèâîñòî-
ÿíèå?» íà ñåêö³¿ «Ëåêñè÷íà, ôðàçåîëîã³÷íà òà 
ôðåéìîâà ñåìàíòèêà».

У галереї «Академічна» відбувся вернісаж виставки 
графіки «У пошуках ідеалу», на якій представлені 
роботи кількох майстрів із художньої студії Бориса 
Данченка. Серед них – Андрій Пашков, Вероніка 
Ртіщева, Валерій Шевченко, Влада Сєда та вже добре 
знайома відвідувачам мистецької галереї доцент 
кафедри іноземних мов академії і водночас чудова 
художниця Римма Миленкова

Того дня в літературній вітальні бібліотеки відбулося 
відразу кілька приємних заходів із нагоди сотої ви-
ставки галереї «Академічна» та презентації альбому 
«З мистецького зібрання Української академії бан-
ківської справи НБУ»

Éîðêó ïåðôîðìàíñàìè. 
Öåé âèä ìèñòåöòâà çíàéøîâ 
âèðàæåííÿ íà â³äêðèòò³ âè-
ñòàâêè ó âèãëÿä³ ïåðôîð-
ìàíñó «Appearance», ó÷àñòü 
ó ÿêîìó âçÿëè êîëåãè ïàí³ 
Ðèììè ç õóäîæíüî¿ ñòóä³¿. 
Îêð³ì ÷óäîâî¿ çàäóìêè òà 
äóæå òàëàíîâèòî¿ ðåàë³çà-
ö³¿, ìåíå âðàçèëà ïðè-

ñòðàñòü, ç ÿêîþ àêòîðè çìî-
ãëè ïåðåäàòè óñþ ïàë³òðó 
åìîö³é, ÿê³ âîíè ïåðåæèâà-
ëè! Âçàãàë³, âèñòàâêà äóæå 
íàñè÷åíà, ³äåéíî àáñîëþò-
íî íåôîðìàëüíà, òîìó äó-
æå ðàäæó â³äâ³äàòè é ñàìèì 
ó öüîìó ïåðåêîíàòèñÿ. 

Ìàð³ÿ ÑÀÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÁÑ-82

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»¹
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MIXER

óêðà¿íñüêîþ òà àíãë³éñü-
êîþ ìîâàìè.

Ñòóä³ÿ ïåðôîðìàíñó, 
îðãàí³çîâàíà ïðè ãàëåðå¿ ¿¿ 
êåð³âíèêîì, õóäîæíèêîì, 
êàíäèäàòîì ïåäàãîã³÷íèõ 
íàóê Ðèììîþ Ìèëåíêî-
âîþ, ïîçíàéîìèëà ç ðåïåð-
ôîðìàíñîì Éîêî Îíî «Yes 
Painting», âèêëèêàâøè 
æâàâèé ³íòåðåñ ó ãëÿäà÷³â.

Çàê³í÷èâñÿ âå÷³ð ÷óäî-

âîþ ìóçèêîþ ó âèêîíàíí³ 
ôîðòåï³àííîãî äóåòó «Äâà 
ðîÿë³» ó ñêëàä³ Îëåíè Àí-
òîíåöü ³ Ëþäìèëè Ñêðèí-
í³ê.

Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè ïðèºä-
íóºòüñÿ äî âñ³õ äîïîâ³äà-
÷³â, ÿê³ áàæàëè ãàëåðå¿ òà 
¿¿ íàòõíåííèêó Ñ.². Ïîáî-
æ³þ îðãàí³çóâàòè ùå áàãà-
òî þâ³ëåéíèõ âèñòàâîê!

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ


