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² ÇÍÎÂÓ ÂÅÐÅÑÅÍÜ…

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÄÎ ÑÏ²ÂÏÐÀÖ²
ÍÀÉÊÐÀÙ² Â ÓÊÐÀ¯Í²

Депутат обласної ради, почесний гро-
мадянин Сум, ректор УАБС НБУ, професор 
Анатолій Єпіфанов зареєстрований кан-
дидатом у депутати Верховної Ради України 
по 157 виборчому округу (м. Суми). Таке 
рішення він прийняв після звернення до 
нього понад 50 громадських організацій, 
які висловили свою підтримку і бажання 
бачити Анатолія Олександровича кандида-
том у народні депутати.

Важко знайти на Сумщині людину, яка 
б не знала про безліч добрих справ 
А.О. Єпі фанова. Ми ж особливо вдячні на-
шому ректору за його прекрасне дітище – 
академію, за чудові умови для навчання та 
роботи.

У нашій країні є багато болючих про-
блем, які неможливо вирішити на місцях. 
За них треба братися у масштабах держави. 
Для цього таким діловим, компетентним і 
цілеспрямованим людям, як наш ректор, і 
потрібен депутатський мандат. 

Тож підтримаємо нашого «батька» і 
побажаємо йому перемоги!

А це значить, що багато чого розпочи-
нається або оновлюється в нашому житті. 
І це все завдяки початку нового навчаль-
ного року. Не випадково  православна 
церква ще в XV столітті (а за деякими відо-
мостями – ще в середині  XIV) перенесла 
початок нового року з 1 березня (як було 
за Юліанським календарем) на 1 вересня, 
відповідно до визначень Нікейського собо-
ру. Таке літочислення залишалося до ре-
форми Петра І, який своїм Указом у 1699 
році ввів літочислення від Різдва Христо-
вого, а початок року – з 1 січня. І тільки в 
1918 році був узаконений Григоріанський 
календар, загальноприйнятий в Європі, але 
з поправкою на 13 діб. Проте й до сього-
дення православна церква традиційно 
вшановує цю дату – 1 вересня – як початок 
нового року в нашій слов’янській історії.

Так, попереду новий діловий рік: рік 
роботи, зустрічей, зобов’язань і досягнень. 
У всій цій низці подій головне – мати ідею, 
мету! Якщо ми маємо свою мету, яка справ-
ді для нас бажана, в нас виникає стільки 
енергії, що її вистачить для втілення заду-
маного в життя. Шлях від ідеї до її реаліза-
ції, на жаль, важкий. Подолання важкого 
починається з легкого, здійснення велико-
го починається з малого. Бо в світі навіть 
існує закон: важке утворюється з легкого, а 
велике – з малого. Тільки необхідно пози-
тивно мислити. Щодня. Якщо ми пройде-
мося найвіддаленішими закутками нашого 
розуму і почистимо всі завали негативних 
переконань, ми додамо собі впевненості в 
здійсненні наших цілей і бажань. А якщо 
ми, зупинившись хоча б на мить, скажемо 
собі: «Я живу в правильний час, я знаход-
жусь у правильному місці, все відбувається 
в правильний момент, і все, що мене оточує, 
і я сам – це чудово!», то ми можемо бути 
спокійні за себе – у нас з’явилася впевненість 
у собі, впевненість у своїх силах, впевненість 
у тому, що ми подолаємо все важке та набли-
зимося до реалізації своєї мети. Так, шлях до 
мети може бути довгим (цілих 5 років навчан-
ня та праці!), але, як казав древньогрецький 
філософ Платон: «Якщо шлях довгий, не ди-
вуйся: заради великої мети його треба 
пройти…». А хто ж його проходить? Той, хто 
йде і не зупиняється! Особливо це стосується 
наших першокурсників – їм буде у новому 
навчальному році найважче. Проте необхід-
но пам’ятати, що немає ситуації, в якій люди-
на не змогла б володіти собою. А якщо іноді 
здається неможливим змінити ситуацію і 
захочеться відмовитися від будь-яких зусиль 
– поруч завжди є ті, хто може стати опорою 
та порадниками: батьки та викладачі, кура-
тор, вихователь гуртожитку, психолог… 
Успіху вам і здійснення всього очікуваного 
від життя!!! 

Ñâ³òëàíà ÁÀÕÌÓÒ,
ïñèõîëîã àêàäåì³¿

ÓÑÏ²ØÍÎÃÎ 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÊÓ!

Освітяни щасливі тим, що кожного вересня вони ніби розпочинають нову сторінку 
свого трудового життя. І завжди хвилюються: чи вдасться реалізувати все задумане, чи 
здібними й працелюбними виявляться їхні вихованці. Та багаторічний досвід вселяє надію: 
у нас усе вийде! Адже в академії працює висококваліфікований науково-педагогічний 
колектив, до нас постійно вступають обдаровані, сумлінні студенти. Цього року ми теж 
набрали гідне поповнення молоді, яким, сподіваюся, будемо незабаром пишатися. Хочу 
запевнити наших першокурсників: ви не помилилися з вибором! В академії вам дадуть 
міцні знання і надійну путівку в майбутнє. А для навчання, побуту та відпочинку ми ство-
рили просто чудові умови.

У новому навчальному році нам необхідно добиватися нових успіхів у навчанні, нау-
ці, зміцненні партнерських стосунків, у спортивній та культурно-мистецькій діяльності. 
Продовжимо також  розвивати нашу матеріально-технічну базу, працювати над новими 
проектами. Словом, новий навчальний рік обіцяє бути цікавим і насиченим.

Від душі бажаю всім міцного здоров’я та наснаги на нові здобутки й перемоги! Хай 
здійснюються ваші мрії! Хай поруч з вами завжди крокують удача, достаток, радість і 
любов!

Успішного та щасливого вам навчального року!

З повагою, ректор, професор                                                                  А. О. Єпіфанов                                                          

Студенти академії нерідко виборюють призові місця у Всеукраїнських олім-
піадах і конкурсах. Так, за підсумками 2011-2012 навчального року 15 наших 
студентів стали призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади та Всеукраїнського 
конкурсу студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

Â³äïîâ³äíî äî íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà 
îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿-
íè Ðîìàíà Áîðîâñüêîãî (âæå íå âïåð-
øå!) íàãîðîäæåíî äèïëîìîì ² ñòóïåíÿ 
çà ïåðåìîãó ó Âñåóêðà¿íñüê³é ñòóäåíò-
ñüê³é îë³ìï³àä³ ç ìàòåìàòèêè òà äèïëî-
ìîì ²²² ñòóïåíÿ – çà óñï³õè â îë³ìï³àä³ 
ç åêîíîì³÷íî¿ ê³áåðíåòèêè. Äâà äèïëî-
ìè ²²² ñòóïåíÿ îòðèìàëà öüîãî ðîêó ³ 
ßðèíà Ñàìóñåâè÷: çà ïåðåìîãó ç ô³íàí-
ñîâîãî ìåíåäæìåíòó òà ç äèñöèïë³íè 
"Ô³íàíñè ³ êðåäèò". Òàêî¿ æ íàãîðîäè 
ç îñòàííüî¿ äèñöèïë³íè óäîñòîºíà ùå 

îäíà íàøà ñòóäåíòêà – Àë³íà Âèñî÷è-
íà. ²âàí Ãîëóá âèáîðîâ ²² ì³ñöå, à 
Äìèòðî Õîðîëåíêî – ²²² ì³ñöå íà îë³ì-
ï³àä³ ç ³íôîðìàòèêè. ²²² ì³ñöå òàêîæ 
ïîñ³ëà Àííà Ïàâëåíêî íà îë³ìï³àä³ ç 
ïðàâîçíàâñòâà.

Çà ïåðåìîãó ó Âñåóêðà¿íñüêîìó êîí-
êóðñ³ ñòóäåíòñüêèõ ðîá³ò ç äèñöèïë³íè 
"Ê³ëüê³ñí³ ìåòîäè â åêîíîì³ö³" äèïëî-
ìîì ² ñòóïåíÿ íàãîðîäæåíèé ßðîñëàâ 
Õîìóòåíêî (íàóêîâèé êåð³âíèê – çà-
â³äóâà÷ êàôåäðè Ì.². Ìàêàðåíêî). Äè-
ïëîìàìè ²² ñòóïåíÿ â³äçíà÷åí³ ðîáîòè 

Редакція газети «АкадеМіх» завжди 
відкрита для своїх дописувачів. Звертайте-
ся до нас з новими ідеями, газетними ма-
теріалами, побажаннями і критичними за-
уваженнями. Давайте робити газету разом!

Особливо будемо раді першокурсни-
кам, бо переконані, що серед них багато 
творчо обдарованої молоді.

Хочеш спробувати себе в журналістиці? 
Переступи через лінощі та невпевненість у 
собі  і приходь чи телефонуй. У тебе все 
вийде!

НАШІ КООРДИНАТИ:
вул. Якіра, 10-а (одноповерхова будівля 
за гуртожитком № 3), кім. 18.
Тел. 619-947.
Внутрішній телефон: 56-84.
Моб. +380 (66) 691-01-46.
E-mail: danilenko@uabs.edu.ua

ç "Áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè" Áîãäàíà Ìîñêà-
ëåíêà òà Ìàð³¿ Ñóëèìè (íàóêîâèé 
êåð³âíèê – äîöåíò Î.À. Êðèêë³é) òà ç 
þðèäè÷íèõ íàóê – Àííè Ïàâëåíêî (íà-
óêîâèé êåð³âíèê – äîöåíò Â.Ì. Çàâãî-
ðîäíÿ). Äèïëîìè ²²² ñòóïåíÿ îòðèìàëè: 
²âàí Ìàíæóëà (íàóêîâèé êåð³âíèê – 
äîöåíò Ë.Ï. Ïåðõóí) – ç äèñöèïë³íè 
"Ê³ëüê³ñí³ ìåòîäè â åêîíîì³ö³"; Îêñà-
íà ×îáîòàð (íàóêîâèé êåð³âíèê – àñè-
ñòåíò ².Î. Ìàêàðåíêî) – ç äèñöèïë³íè 
"Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, àíàë³ç òà àó-
äèò"; Îêñàíà Ãàâðèø òà Àíàñòàñ³ÿ 
Òðåòÿê (íàóêîâèé êåð³âíèê – äîöåíò 
Ì.Ë. Ãîí÷àðîâà) – ç äèñöèïë³íè "Ìå-
íåäæìåíò" ³ Êàì³ëà Ìîõàììàä (íàóêî-
âèé êåð³âíèê – äîöåíò Î.Â. Êîñòþê) – 
çà "Àêòóàëüí³ ïèòàííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà 
ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì".

Ùèðî â³òàºìî ïåðåìîæö³â ³ áà-
æàºìî, ùîá íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê ïðè-
í³ñ ùå âàãîì³ø³ ðåçóëüòàòè!



ÏÎÄ²¯ 

ÍÎÂÎÁÓÄÎÂÈ

Ë²Í²ß ÄÎÂ²ÐÈ

Â²ÄÐÎÄÆÓªÒÜÑß ÑÀÄÈÁÀ 
ÕÀÐÈÒÎÍÅÍÊ²Â

ÏÅÐÅÌÎÆÅÖÜ ÊÎÍÊÓÐÑÓ

«ÌÎÁ²ËÜÍÈÉ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ»

²ÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÊÓÐÑ²Â PANDUIT

ÑÏ²ÂÏÐÀÖß Ç Á²ËÎÐÓÑÀÌÈ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÉ ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ 
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÞ

ДО УВАГИ СПІВРОБІТНИКІВ 
ТА СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ!

З метою проведення консультацій громадян, а також 
співробітників і студентів академії, які потребують інфор-
маційно-консультаційної допомоги для усунення порушень, 
що виникають у процесі роботи і навчання, та одержання 
роз’яснень з різних питань, які належать до компетенції 
Української академії банківської справи Національного 
банку України, в академії працює телефонна лінія довіри.

ТЕЛЕФОНИ ЛІНІЇ ДОВІРИ:
          Внутрішні                    Міські
  50-40 619-334
  50-26 619-190
  50-25 619-185
  56-20 619-361
   Психолог           51-19    619-171

Телефонувати з 9.00 до 18.00.

Сьогодні на будівельному майданчику – колишній садибі 
родини Харитоненків – повним ходом ведеться реконструк-
ція історичних будівель: пристосування пам’ятки архітекту-
ри під Палац творчості та дозвілля студентів УАБС та адмін-
будинок управління Нацбанку України в Сумській області. А 
поруч, по вулиці Троїцькій, буде закладено сквер та рекон-
струйовано міст.

Саме академії Національний банк доручив цю відпо-
відальну справу – виступити замовником і керівником 
складного будівництва. Відрадно, що замовник, а також 
головний архітектор Андрій Кривцов (ТОВ «Архбудпроект»), 
генпідрядник (ТОВ «Вотекс-Україна») та субпідрядники 
знаходять спільну мову, всі виробничі питання вирішують 
швидко, по-діловому. 

Будівельники обіцяють ввести в експлуатацію Палац 
наприкінці цього року, а 2 корпуси територіального управ-
ління НБУ – у другому кварталі наступного року. У жовтні 
2012 року – до дня народження почесного громадянина Сум 
І.Г. Харитоненка – планується закласти сквер та реконстру-
ювати міст по вулиці Троїцькій.

 – Дане будівництво вимагає досить копіткої роботи, 
адже ми намагаємося зберегти до дрібниць архітектуру цих 
історичних будівель на основі фотографій та архівних доку-
ментів, – розповів один із кураторів будівництва, ректор 
академії, професор Анатолій Єпіфанов. – Наше завдання – не 
тільки відроджувати колишню красу, а й виховувати у молоді 
духовність, прищеплювати їй любов до рідного краю.

Студентка групи ОА-03 Вікторія Вусик стала переможцем 
фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкур-
су учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка. На-
казом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
Вікторія Вусик нагороджена Дипломом ІІ ступеня.

Студентки академії Світлана Стукал та Вікторія Про-
хненко (група БС-92) під керівництвом доцента кафедри 
менеджменту Галини Олександрівни Пересадько зайняли ІІ 
місце у V Міжнародній науково-практичній конференції 
студентів, аспірантів і молодих учених «Маркетинг у тре-
тьому тисячолітті», яка відбулася наприкінці навчального 
року на базі Донецького національного університету еко-
номіки і торгівлі імені Михайла Тугана – Барановського. 
Тема доповіді студентів академії – «Мобільний маркетинг як 
один із методів надання інформації клієнтам».

 За результатами роботи конференції опубліковано 
збірник тез наукових доповідей, а переможці нагороджені 
призами та відзначені дипломами.

Щиро вітаємо студентів і їхнього наукового керівника та 
бажаємо нових наукових здобутків! 

Компанія PANDUIT є світовим лідером у сфері проекту-
вання і виробництва структурованих кабельних систем (СКС) 
та одним із глобальних партнерів компанії Cisco Systems.

Уперше в СНД у рамках співробітництва Програми мереж-
них академій СISCO в Україні та корпорації PANDUIT було 
проведено навчання інструкторів академій СISCO за сертифіко-
ваними курсами Panduit Certifi ed Installer – PCI 103 (Copper) і 
PCI 203 (Fiber Optic). У результаті проходження практичного 
тренінгу та складання on-line іспитів завідувач кафедри еко-
номічної кібернетики К.Г. Гриценко отримав сертифікат інструк-
тора з курсів PANDUIT, який надає йому право викладати ці 
курси студентам мережних академій СISCO.

У травні 2012 року з метою розвитку наукового та ака-
демічного співробітництва в межах Угоди про співробіт-
ництво між Білоруським державним економічним універ-
ситетом (БДЕУ) та ДВНЗ УАБС НБУ було підписано Робочу 
програму співробітництва між кафедрою грошового обігу, 
кредиту та фондового ринку і кафедрою банківської справи 
БДЕУ та кафедрою банківської справи ДВНЗ УАБС НБУ.

Робочою програмою передбачено такі напрямки спів-
робітництва: стажування викладачів, обмін студентами в 
межах організації переддипломної практики, організація та 
проведення спільних науково-практичних конференцій, 
підготовка та видання спільних наукових праць.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ÍÎÂÎÁÓÄÎÂÈ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
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30 травня 2012 року в актовій залі Української академії банківської 
справи Національного банку України відбулися урочистості з нагоди 
вручення новоселам – 56 сім’ям викладачів і співробітників академії 
– ордерів і ключів від квартир в ошатному новозбудованому будинку 
біля Псла за адресою: м. Суми, вул. Прокоф’єва 12/2

Одним із головних подарунків місту-герою Севасто-
полю до дня народження стало урочисте відкриття 
на березі Чорного моря Спортивного комплексу для 
пляжних видів спорту Севастопольського інституту 
банківської справи Української академії банківської 
справи Національного банку України, спорудженого 
за ініціативи та активної участі ректора академії, 
професора, депутата Сумської обласної ради Ана-
толія ЄПІФАНОВА
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ßê ìè âæå ïîâ³äîìëÿëè, çàâäÿ-
êè ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³ é íàïîëåãëè-
âîñò³ êåð³âíèöòâà àêàäåì³¿, çîêðåìà 
éîãî ðåêòîðà, ïðîôåñîðà, äåïóòàòà 
îáëàñíî¿ ðàäè Àíàòîë³ÿ ªï³ôàíî-
âà, òà ñïðèÿííþ Íàö³îíàëüíîãî 
áàíêó Óêðà¿íè çâåäåííÿ äâîõ 
ï³ä’¿çä³â äåâ’ÿòè ïîâåð õîâîãî áó-
äèíêó â³äáóëîñÿ ó ñòèñë³ ñòðîêè. 
Òàê, ïðîåêò ðîçðîáëåíî ó 2008 ðî-
ö³. Áóä³âíèöòâî ðîçïî÷àòî â ëèïí³ 
2010 ðîêó. Âèêîíàâåöü ðîá³ò – «Âî-
òåêñ-Ñïåöìîíòàæ-ïëþñ». Çàñòîñî-
âóþ÷è íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ òà ñó÷à-
ñí³ ìåòîäè âèêîíàííÿ ðîá³ò, áóä³-
âåëüíèêè ïðàêòè÷íî çà ð³ê çâåëè â 
Ñóìàõ íîâèé ÿê³ñíèé áóäèíîê çà 
ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè.

Ó öüîìó áóäèíêó, â³äïîâ³äíî äî 
ïðîåêòó, ïåðåäáà÷åí³ îäíî-, äâî-, 
òðè- òà ÷îòèðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè 
ï³äâèùåíî¿ êîìôîðòíîñò³. Ïëàíó-
âàëüí³ ð³øåííÿ â³äïîâ³äàþòü âèìî-
ãàì ä³þ÷èõ áóä³âåëüíèõ íîðì ³ çà-
ìîâíèêà. Êâàðòèðè ñïðàâä³ ÷óäîâ³ – 
ñó÷àñí³, ïðîñòîð³, ç àâòîíîìíèì 

îïàëåííÿì.
Â³äêðèâàþ÷è çàõ³ä, ãîëîâà 

ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó àêàäåì³¿ 
Ëþäìèëà Ãîí÷àðîâà ñêàçàëà:

 – Ñüîãîäí³ â íàñ âåëèêå ñâÿòî. 
À âò³ì, öå – óí³êàëüíà ïîä³ÿ íå ëè-
øå äëÿ àêàäåì³¿ ÷è Ñóì, à é âçà-
ãàë³ äëÿ Óêðà¿íè, àäæå âæå áàãà-
òî ðîê³â í³õòî íå áóäóº æèòëî äëÿ 
ñâî¿õ ñï³âðîá³òíèê³â. Ìè îòðè-
ìóºìî ö³ áåçö³íí³ ïîäàðóíêè çàâäÿ-
êè ³í³ö³àòîðó òà îðãàí³çàòîðó ïðî-
åêòó – Àíàòîë³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó.

Â³ä ³ìåí³ íîâîñåë³â ùèðî ïîäÿ-
êóâàëè ñâîºìó ðåêòîðó çà ³í³ö³à-
òèâí³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü ³ òóðáîòó 
ïðî ëþäåé ïðîôåñîðè Òåòÿíà Âà-
ñèëüºâà òà ²ðèíà Ä’ÿêîíîâà. «Ìè 
âñ³ áóäåìî ìîëèòèñÿ çà âàøå 
çäîðîâ’ÿ!» – ïî-æ³íî÷îìó òåïëî 
ñêàçàëà ²ðèíà ²âàí³âíà.

Äî ðå÷³, îòðèìàëè êîìôîðòà-

áåëüíå æèòëî íå ëèøå âèêëàäà÷³, 
à é ñï³âðîá³òíèêè, ÿê³ áàãàòî ðîê³â 
ïîïðàöþâàëè â àêàäåì³¿: ëàáîðàí-
òè, åëåêòðèêè, äâ³ðíèêè, ïðèáè-
ðàëüíèö³…

 – Âè âñ³ çàñëóæèëè ö³ êâàðòè-
ðè! – ñêàçàâ, â³òàþ÷è ïðèñóòí³õ, 
ðåêòîð àêàäåì³¿ Àíàòîë³é ªï³ôà-
íîâ. – Æèâ³òü íà çäîðîâ’ÿ! Õàé ó 
âàøèõ êâàðòèðàõ íàçàâæäè ïîñå-
ëÿòüñÿ çëàãîäà, ëþáîâ ³ òâîð÷³ñòü! 
À ìè ³ íàäàë³ áóäåìî âèð³øóâàòè 
æèòëîâó ïðîáëåìó íàøèõ ëþäåé. 

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

P.S. Ñüîãîäí³ â íîâîìó áóäèíêó ïîâíèì õîäîì âåäóòüñÿ îïîðÿäæó-
âàëüí³ ðîáîòè. Ùàñëèâ³ âëàñíèêè êëþ÷³â ãîòóþòüñÿ âñåëÿòèñÿ â íî-
âå æèòëî.

Äî ïåðøî¿ ÷åðãè êîì-
ïëåêñó óâ³éøëè ñòàä³îí 
äëÿ ïëÿæíîãî ôóòáîëó, 
ìàéäàí÷èê äëÿ ïëÿæíîãî 
âîëåéáîëó òà òðåíàæåðíèé 
ìàéäàí÷èê äëÿ ñèëîâèõ 
âèä³â ñïîðòó. Ñë³ä çàóâà-
æèòè: çà ùî á íå áðàâñÿ 
Áóä³âåëüíèê çà ñâîºþ ñóò-
òþ Àíàòîë³é ªï³ôàíîâ, 
éîãî îá’ºêòè çàâæäè ìîæ-
íà îõàðàêòåðèçóâàòè åï³òå-
òàìè: «ßê³ñíèé, óí³êàëü-
íèé, â³äïîâ³äàº íàéâèùèì 
ñòàíäàðòàì». Öå æ ïî ïðà-
âó ñòîñóºòüñÿ ³ ñåâàñòî-
ïîëüñüêî¿ íîâîáóäîâè: ñó-
÷àñíèé êîìïëåêñ ñâ³òîâîãî 
çðàçêà ðîçðàõîâàíèé íà òå, 
ùîá ïðèéìàòè çìàãàííÿ 
íàéâèùîãî ð³âíÿ.

Íà öåðåìîí³þ â³äêðèò-
òÿ ç³áðàëèñÿ ñòóäåíòè, 
ñïîðòñìåíè, êåð³âíèöòâî 
³íñòèòóòó òà àêàäåì³¿, 
áóä³âåëüíèêè. Ñåðåä ïðè-
ñóòí³õ áóëè ïîâàæí³ ãîñò³ 
– ïðåäñòàâíèêè Ñåâàñòî-
ïîëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè òà 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó 
Óêðà¿íè. Ï³ä ÷àñ óðî÷è-
ñòîñòåé ëóíàëè ñëîâà ïî-
äÿêè ³í³ö³àòîðàì áóä³â-
íèöòâà òà òèì, õòî ðåàë³-
çóâàâ öþ ³äåþ â æèòòÿ. 
Ì³ñüêà âëàäà Ñåâàñòîïîëÿ 
âøàíóâàëà ëþäåé, ÿê³ â³ä-
äàëè öüîìó îá’ºêòó åíåð-
ã³þ òà ÷àñòèíó ñâîº¿ äóø³.

Îðèã³íàëüíèé ïîäàðó-

íîê ï³äãîòóâàëà Àñîö³àö³ÿ 
ïëÿæíîãî ôóòáîëó Óêðà¿-
íè – ïðåçèäåíò àñîö³àö³¿ 
Ñåðã³é Õàð÷åíêî çàïðîñèâ 
³í³ö³àòîð³â ïðîåêòó òà 
áóä³âåëüíèê³â äî ëàâ çá³ð-
íî¿ êîìàíäè Óêðà¿íè, âðó-
÷èâøè ³ìåíí³ ôóòáîëêè. 
Ðåêòîð Óêðà¿íñüêî¿ àêàäå-
ì³¿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè 
Àíàòîë³é ªï³ôàíîâ îòðè-
ìàâ ôóòáîëêó ç íîìåðîì 
«3».

Â³äðàçó æ ï³ñëÿ óðî÷è-
ñòîñòåé ñïîðòèâí³ ìàéäàí-
÷èêè «ïðîòåñòóâàëè» ñòó-
äåíòñüê³ êîìàíäè ñïîð-
òñìåí³â ³ç Ñåâàñòîïîëÿ òà 
Ñóì, ÿê³ ïðè¿õàëè äî ï³â-
äåííîãî ì³ñòà äëÿ â³äïî-
÷èíêó òà òðåíóâàíü. À ùå 
êðàñåíü-êîìïëåêñ îö³íèëè 
ç íåáà ó÷àñíèêè çìàãàíü 
íà òî÷í³ñòü ïðèçåìëåííÿ 
íà Êóáîê Ãåðîÿ Ðàäÿíñü-
êîãî Ñîþçó Ìèêîëè 
Îñòðÿêîâà. Ïàðàøóòèñòè 
áóëè â çàõâàò³ â³ä ïîáà÷å-
íîãî çãîðè.

Âèñîêó îö³íêó íîâîáó-
äîâ³ äàëè ³ ñïîðòñìåíè-
ïðîôåñ³îíàëè. Òàê, íà 
äóìêó ñïîðòèâíîãî îãëÿäà-
÷à, çàñëóæåíîãî æóðíàë³-
ñòà Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà 
Ìåëÿíñüêîãî, «íîâîçáóäî-
âàíèé êîìïëåêñ ñòàíå öåí-
òðîì çàëó÷åííÿ ìîëîä³ äî 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, 
ïðîïàãàíäè òà ïîïóëÿðè-

çàö³¿ àêòèâíèõ âèä³â â³ä-
ïî÷èíêó. Çíàéäåòüñÿ òóò 
ì³ñöå äëÿ çàíÿòòÿ äî äóø³ 
âñ³ì – ÿê ìîëîä³, òàê ³ ëþ-
äÿì ñòàðøîãî â³êó». 

 – Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó 
Ñåâàñòîïîëÿ áåçìåæíî 
âäÿ÷íà ðåêòîðó ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ, ïðîôåñîðó Àíà-
òîë³þ ªï³ôàíîâó çà öåé 
÷óäîâèé êîìïëåêñ, çà òå, 
ùî âïåðøå íå ëèøå â íà-
øîìó ì³ñò³, ÿêå ââàæàºòü-
ñÿ êîëèñêîþ ïëÿæíîãî 
ôóòáîëó, à é â Óêðà¿í³ 
ç’ÿâèâñÿ ñòàö³îíàðíèé 
ñòàä³îí äëÿ öüîãî âèäó 
ñïîðòó, – ñêàçàâ çàñòóïíèê 
ãîëîâè Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó 
ì. Ñåâàñòîïîëü, çàñëóæå-
íèé ïðàö³âíèê ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó Óêðà¿-
íè Îëåêñ³é ×åëèøåâ. – 
Ìè ðîçö³íþºìî öå ÿê äà-
ðóíîê äî 100-ð³÷÷ÿ ñåâà-
ñòîïîëüñüêîãî ôóòáîëó, 
ÿêå â³äçíà÷àºòüñÿ öüîãî 
ðîêó. Ñïîä³âàþñÿ, ùî öåé 
ñòàä³îí ñòàíå ñâîºð³äíîþ 
Ìåêêîþ äëÿ ëþáèòåë³â 
ïëÿæíîãî ôóòáîëó áóäü-
ÿêîãî â³êó. Ïëàíóºìî íàé-

áëèæ÷èì ÷àñîì ïðîâåñòè 
òóò ÷åìï³îíàò ³  Êóáîê ì³-
ñòà, çãîäîì – Êóáîê Êðè-
ìó, à ó âåðåñí³ – Ì³æíà-
ðîäíèé ñòóäåíòñüêèé òóð-
í³ð.

 – Íå êîæíå ì³ñòî êðà¿-
íè, à òî é ñâ³òó ìîæå ïî-
õâàëèòèñÿ òàêîþ ïðåêðà-
ñíîþ ñïîðóäîþ, ÿêà ñòàíå 
ïîøòîâõîì äî ïîïóëÿðèçà-
ö³¿ ïëÿæíîãî âîëåéáîëó, – 
ââàæàº ãîëîâà Ôåäåðàö³¿ 
âîëåéáîëó ì. Ñåâàñòîïîëü, 
çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè Ðîñ³¿ Âî-
ëîäèìèð Âåñåëê³í. – Öå 
÷óäîâå ì³ñöå äëÿ ïðîâå-
äåííÿ ÷åìï³îíàòó, Êóáêà 
Óêðà¿íè, ì³æíàðîäíèõ 
çìàãàíü ³ òðåíóâàëüíèõ 
çáîð³â ð³çíîãî ð³âíÿ. 

Îòæå, â³äêðèòòÿ ñó÷à-
ñíîãî Ñïîðòèâíîãî êîì-
ïëåêñó äëÿ ïëÿæíèõ 
âèä³â ñïîðòó ñòàëî çíàêî-
âîþ ïîä³ºþ íå ëèøå äëÿ 
ì³ñòà-ãåðîÿ Ñåâàñòîïîëÿ, 
à é äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè.

Îëåã ÎÏÀÍÀÑÞÊ,
ì. Ñåâàñòîïîëü



Як ми вже повідомляли, наприкінці навчального року на базі Української 
академії банківської справи Національного банку України відбулася VII Міжна-
родна науково-практична конференція «Міжнародна банківська конкуренція: 
теорія і практика». Форум, який уже став традиційним, продемонстрував доволі 
широке представництво та географію учасників. Його гостями були науковці, 
представники банків і фінансових установ, навчальних закладів з 16 країн світу, 
зокрема Греції, США, Італії, Португалії, Іспанії, Австрії, Росії, Угорщини, Німеч-
чини, Південної Африки, Франції, Швейцарії, Великобританії, Японії, Польщі, 
Білорусі

Цікаве дослідження, проведене 
майамським Touch Research Institute  
(так-так, є і такий!), підтвердило що 
сеанс масажу нормалізує пульс і тиск, 
знижує рівень кортизолу в крові, по-
кращує настрій і підвищує самооцінку. 
Елементами ефективного сеансу маса-
жу є різноманітна робота з тілом: 
зняття м’язових затисків, опрацювання 
м’язових блоків, різні методи розкріпа-
чення тіла. Таким чином, масаж – не 
просто вузьконаправлена лікувальна 
техніка, а техніка, спрямована на від-
новлення потенціалу та підвищення 
творчої активності людини.

Словом, пройти сеанс лікувального 
масажу варто. Питання – як, де і в кого? 

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî ó÷àñíèê³â 
ùîð³÷íîãî íàóêîâîãî ç³áðàííÿ çâåðíóâ-
ñÿ ðåêòîð àêàäåì³¿, ä.å.í., ïðîôåñîð 
Àíàòîë³é ªï³ôàíîâ. Â³í ðîçïîâ³â ïðî 
ðîëü òà ôóíêö³¿ âèøó â îñâ³òíüîìó òà 
íàóêîâîìó ïðîöåñ³, çàçíà÷èâøè, ùî íà-
óêîâà äóìêà íå çíàº íàö³îíàëüíèõ êîð-
äîí³â ³ äàëåêà â³ä ïîë³òèêè. Âèñëîâëþ-
þ÷è âäÿ÷í³ñòü ïðèáóëèì ãîñòÿì, À. ªï³-
ôàíîâ ïîâ³äîìèâ, ùî ê³ëüê³ñòü ê³ëîìå-
òð³â, ÿê³ âîíè ïîäîëàëè, ùîá ïðèáóòè 
äî Ñóì, äîð³âíþº 20 âèòêàì åêâàòîðîì 
íàøî¿ ïëàíåòè. Áàæàþ÷è ó÷àñíèêàì 
ïë³äíî¿ ïðàö³, ðåêòîð àêàäåì³¿ âèîêðå-
ìèâ îñíîâíó ¿¿ ìåòó – çíàéòè øëÿõè âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåìè, ïîðîäæåíî¿ ñâ³òî-
âîþ êðèçîþ, à ñàìå: çàãîñòðåííÿ áàëàí-
ñó ì³æ òåîð³ºþ áàíê³âñüêî¿ êîíêóðåí-
ö³ ¿ òà ïðàêòèêîþ âïðîâàäæåííÿ 
àíòèêðèçîâèõ ä³é. 

Ó ö³ëîìó ðîáîòà êîíôåðåíö³¿ áóëà 
ðåçóëüòàòèâíîþ ³ ïë³äíîþ. Ï³ñëÿ äè-
ñêóñ³é òà îáãîâîðåííÿ äîïîâ³äåé ³ âè-
ñòóï³â, îáì³íó äîñâ³äîì, äóìêàìè, çä³é-
ñíåíîãî àíàë³çó ïðîöåñ³â, ïðîáëåì ³ ïåð-
ñïåêòèâ ðîçâèòêó åêîíîì³êè, ÿê³ õàðàê-
ò å ð í ³  ä ë ÿ  ñ ó ÷ à ñ í î ã î  ñ ò à í ó 
ôóíêö³îíóâàííÿ òà ðîçâèòêó ñóñï³ëüñò-
âà, ïðèñóòí³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü íàïðà-

öþâàòè òà ñõâàëèòè ðåêîìåíäàö³¿, ÿê³ 
ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ç ìåòîþ áî-
ðîòüáè ç íàñë³äêàìè êðèç ó ð³çíèõ êó-
òî÷êàõ ñâ³òó. Ïðåäñòàâëåí³ äîïîâ³ä³ ïî-
êàçàëè âèñîêèé ð³âåíü äîñë³äæåíü â³ò-
÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â ³ ãîòîâí³ñòü äî ñï³â-
ïðàö³ ³ç çàðóá³æíèìè ñïåö³àë³ñòàìè ó 
ñôåð³ áàíê³âíèöòâà òà ðåãóëþâàííÿ.

Ó÷àñíèêè â³äçíà÷èëè ñâîº÷àñí³ñòü 
òà àêòóàëüí³ñòü òåìàòèêè êîíôåðåíö³¿, 
âèñîêèé ð³âåíü îðãàí³çàö³¿, à îðãêîì³-
òåò – çàãàëüíó çàö³êàâëåí³ñòü. Îðãàí³çàòî-
ðè âèñëîâëþþòü ùèðó âäÿ÷í³ñòü Íàö³î-
íàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè, ÄÂÍÇ «Óêðà¿íñü-
êà àêàäåì³ÿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè Íàö³îíàëü-
íîãî áàíêó Óêðà¿íè», óñ³ì äîïîâ³äà÷àì òà 
ó÷àñíèêàì êîíôåðåíö³¿. 

Ó÷àñíèêè öüîãî ì³æíàðîäíî-íàóêî-
âîãî çàõîäó íå ò³ëüêè ôàõîâî ï³äâèùè-
ëè ñâîþ êâàë³ô³êàö³þ, àëå é íàëàãîäè-
ëè êîíòàêòè òà ðîçøèðèëè ñï³âïðàöþ ç 
êîëåãàìè ÂÍÇ òà ³íñòèòóö³é ³íøèõ äåð-
æàâ. Îðãàí³çàòîðè ôîðóìó îòðèìàëè 
áàãàòî ïîçèòèâíèõ êîìåíòàð³â, ùî ñòî-
ñóþòüñÿ ïðîöåäóðè êîíôåðåíö³¿, ð³âíÿ 
îðãàí³çàö³¿, ôóíäàìåíòàëüíîñò³ ïðåçåí-
òàö³é ³ âàæëèâîñò³ ðåçóëüòàò³â êîíôå-
ðåíö³¿. Íàâåäåìî õî÷à á äåÿê³ ç íèõ. 

БУТИ ЗДОРОВИМ – СТИЛЬНО!

НАУКА

ÓÌÎÂÍÎ ÏÎÄÎËÀËÈ Â×ÅÍ² ÑÂ²ÒÓ ÇÀÐÀÄÈ 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯ Â ÀÊÀÄÅÌ²¯

20 ÂÈÒÊ²Â ÅÊÂÀÒÎÐÎÌ

PRYZMA

«Áåçóìîâíî, ïðèºìíî áóòè ïðèñóòí³ì íà ö³é êîíôåðåíö³¿ ³ â Óêðà¿í³ çîêðå-
ìà. ß îñîáèñòî ââàæàþ êîíôåðåíö³þ äóæå ³íôîðìàòèâíîþ òà ³íòåëåêòóàëü-
íî ñòèìóëþþ÷îþ ³ ðåêîìåíäóþ âñ³ì ïîäàëüøèõ äîñÿãíåíü ó ãàëóç³ ô³íàíñ³â òà 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè».

Àíäðåàñ ÊÎÓÒÓÏ²Ñ, Óí³âåðñèòåò Çàõ³äíî¿ Ãðåö³¿ (Ãðåö³ÿ)

«Â³ä ³ìåí³ Óãîðñüêî¿ áàíê³âñüêî¿ àñîö³àö³¿, óí³âåðñèòåòó Ì³øêîëüö ³ Óãîðñü-
êî¿ àêàäåì³¿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ìè õîò³ëè á ïîäÿêóâàòè çà ìîæëèâ³ñòü áóòè 
òóò, ó Ñóìàõ, íà ö³é äóæå ö³êàâ³é êîíôåðåíö³¿. Ìè ö³íóºìî âåëèê³ çóñèëëÿ 
Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè. Áàæàºìî âàì óñüîãî íàéêðàùîãî â ìàé-
áóòíüîìó! Ñïîä³âàºìîñÿ ïîáà÷èòè âàñ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó Ì³øêîëüö³!»

Ïðîôåñîð Ëåâåíòå ÊÎÂÀ×, 
Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Óãîðñüêî¿ áàíê³âñüêî¿ àñîö³àö³¿ (Óãîðùèíà);

Ãàáîð Øîö, 
Óãîðñüêà áàíê³âñüêà àñîö³àö³ÿ (Óãîðùèíà)

«×óäîâà êîíôåðåíö³ÿ! Â³äì³ííà îðãàí³çàö³ÿ, äóæå ö³êàâ³ ðîáîòè é ïðåçåí-
òàö³¿ òà ñòèìóëþþ÷³ îáãîâîðåííÿ. Âñå áóëî ïðîñòî ñóïåð!»

Ìàðêî ÂÅÍÒÎÐÓÖÖÎ, ïðîôåñîð, çàñòóïíèê äèðåêòîðà Öåíòðó 
áàíê³âñüêîãî ðåãóëþâàííÿ óí³âåðñèòåòó Áîêêîí³ (²òàë³ÿ)

Ìàòåð³àë ïðî êîíôåðåíö³þ ï³äãîòóâàëè:
ßðîñëàâ ÌÎÇÃÎÂÈÉ, Ìàðèíà ÁÐÈ×ÊÎ,

àñï³ðàíòè ÓÀÁÑ ÍÁÓ

Ôîòî Àíäð³ÿ ÁÎÆÅÍÊÀ

Один мой знакомый пожаловался, что, несмотря на то, что у него в семье 
никто не курит, cтарший сын встречается с курящей девушкой-студенткой. Он 
говорит, что она пытается бросить курить, но пока не получается. На самом 
деле бросить курить очень трудно, т.к. фирмы, выпускающие табачные изде-
лия, мало того, что табак сам по себе является наркотиком, добавляют еще и 
наркотическое зелье, чтобы попробовавший сигаретного дыма уже стал по-
стоянным потребителем этой фирмы
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Ö²ËÞÙÀ ÑÈËÀ ÌÀÑÀÆÓ «… À ß ËÞÁËÞ ÊÓÐßÙÓÞ!»
Ç ÷àñîì ìåíå âñå á³ëüøå ïî÷àâ ö³êà-

âèòè ìàñàæ, òèì á³ëüøå, ùî æèòòÿ çâå-
ëî ç ÷óäîâèì ìàñàæèñòîì. Ïðî òàêèõ 
êàæóòü: «Òàëàíò â³ä Áîãà». Ñàñ³í ²ãîð 
Ôåäîðîâè÷ – ñïåö³àë³ñò ìåäèêî-ñàí³òàð-
íî¿ ÷àñòèíè àêàäåì³¿, íîâàòîðñüêèé, 
åíåðã³éíèé ³ íåñê³í÷åííî çàêîõàíèé ó 
ñïðàâó ñâîãî æèòòÿ – ìàñàæ, çàâæäè 
ãîòîâèé çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàòè êâà ë³-
ô³êîâàíó äîïîìîãó.

Ðåàá³ë³òîëîã â³äêðèâ ìåí³ á³ëüø ãëè-
áîêèé, í³æ ïðîñòî ðîáîòà ç ì’ÿçàìè, á³î-
åíåðãåòè÷íèé ïëàí ìàñàæó. Ïîêàçàâ ò³-
ñíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ì’ÿçîâî¿ ñèñòåìè òà 
ïñèõ³êè ëþäèíè. Â³í íàâ÷èâ ìåíå, ùî ìà-
ñàæ çäàòåí â³äíîâëþâàòè çàãàëüíèé ñòàí 
çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, éîãî á³îïîëå, íåðâîâó 
ñèñòåìó ³ ãàðìîí³çóâàòè ïñèõ³÷íèé ñòàí. 
ß çàâæäè äèâóâàëàñÿ, ÿê öåé ÷îëîâ³ê äâî-
ìà-òðüîìà ñïðèòíèìè, ñèëüíèìè äîòèêà-
ìè ïðèâîäèâ äî òÿìè âòîìëåíèõ ï³ñëÿ ñè-
äÿ÷î¿ ðîáîòè ëþäåé.

Íà ìîþ äóìêó, ãîëîâíîþ â³äì³íí³ñòþ 
äàíî¿ ìåòîäèêè º åôåêòèâí³ñòü íàñàìïå-
ðåä ä³¿ ðóê ìàñàæèñòà. Äàíà òåõí³êà äî-
çâîëÿº ïðîíèêíóòè ì’ÿêî, ìàêñèìàëüíî 
ãëèáîêî, íå òðàâìóþ÷è òêàíèíè ëþäèíè. 
Â³ä÷óòè ðîç÷èíåííÿ (³íøîãî ñëîâà íå ï³ä-
áåðåø) ïðîáëåìíèõ ä³ëÿíîê ó ì’ÿêèõ òêà-
íèíàõ, äîáèòèñÿ ïîì’ÿêøåííÿ, à íàäàë³ 
é âèâåäåííÿ ÷åðåç êðîâ òîêñèí³â ³ øëà-
ê³â. Òåõí³êà äîçâîëÿº ìàêñèìàëüíî ðîç-
ñëàáèòè ì’ÿçè ëþäèíè, ïåðåäàþ÷è ¿é ñà-
ìå òó ïîòð³áíó åíåðãåòèêó, ç ÿêîþ ïðà-
öþº ìàñàæèñò, îñê³ëüêè ðîáîòà â³ä-
áóâàºòüñÿ íå ò³ëüêè ìåõàí³÷íî ðóêàìè ... 
àëå é åíåðãåòè÷íî.

Ñïîä³âàþñÿ, ùî ìîþ äóìêó ï³äòðèìàº 
áàãàòî ëþäåé, ÿê³ â³äâ³äàþòü öüîãî ÷óäî-
âîãî ñïåö³àë³ñòà, ìàéñòðà ñâîº¿ ñïðàâè.

Äàí³ºëà ÊÓÊÓ×ÊÀ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÁÑ-93

В табачном дыме – масса газов и прочей дряни, которая, кроме вреда, ничего не прино-
сит курящему. Угарный газ занимает место кислорода в красных кровяных тельцах (эритро-
цитах), очень крепко связывается с гемоглобином, и вместо кислорода кровь к каждой 
клетке подносит болванку с угарным газом. Микрочастички сажи от сигаретного дыма тоже 
разносятся к каждой клетке организма. А для нормального функционирования человече-
ского организма кровь не должна быть жирной, липкой, вязкой, пьяной. Еще будучи студен-
том, я как-то попал в Одесский медицинский институт, где студенты этого вуза изучают 
анатомию на трупах. У человека, который не курил при жизни, – легкие красные, нормальные, 
а у курящего – в легких альвеолы забиты никотиновой смолой и смотрятся как сотовый мед, 
только все черное и вонючее. 

Те, кому вырезали одно легкое от рака, а сажа – это канцерогенное вещество, которое 
способствует раковому заболеванию, сразу бросают курить (не все, но они вскоре нас по-
кидают). Так надо ли ждать, когда отрежут легкое, ногу или еще что-то, чтобы только после 
этого бросить курить?

Раньше курили в основном мужчины, и по статистике они живут на 10-15 лет меньше, 
чем женщины. Сейчас очень многие девушки и женщины считают за шик покрасоваться с 
сигаретой. Есть семьи, где мужчины не курят, а курят женщины. Это что, наступила ЭМАН-
СИПАЦИЯ? А какой будет новорожденный ребенок, если мать насытилась продуктами та-
бачных изделий во время беременности и кормления грудью? 

Мне понятно, что удержаться от соблазна курения при такой наглядной агитации (ре-
кламные щиты, TV, газеты, журналы, кинофильмы, интернет) очень трудно. Пачка сигарет 
эстетически оформлена, имеет красивое название. А если бы называли по сути («Язвенные», 
«Гипертонические», «Геморройные», «Варикозные», «Импотентно-фригидные», «Раковые», 
«Похоронные», «Кладбищенские» и т.д.), то, думаю, что был бы совершенно другой спрос на 
этот вредный товар. Давайте будем называть пачку сигарет – «Крематорий в кармане», си-
гареты – «Раковые палочки», а сигарету в зубах – «Вонючей соской». Умная женщина не 
будет курить, не будет жить с курящим мужчиной, и даже не будет заниматься с курящим 
сексом потому, что выделения от курящего попадают в женщину с «прелестями» табачных 
отходов, а потом слышишь: «И откуда это у меня рак матки?», а поцеловать курящую жен-
щину приравнивается к облизыванию пепельницы.

150 лет назад немецкий врач Зондфредер сказал, что если закрыть половину кабаков 
(где пьют и курят), то можно тогда закрыть и половину больниц, домов для умалишенных, 
притонов для нищих и тюрем.

По статистике на 100 000 человек – 500 смертей от курения, но умирают не сразу, а сначала 
помучаются не только сами курящие, а и родственники – морально, психически, материально. 

Примеров много о вреде табакокурения и о пользе здорового образа жизни. Призываю 
всех жителей нашего города прекратить курение. Сделать Сумы городом некурящих, а 
инициатором пусть станет УАБД!

Ãðèãîðèé ÃÎÍ×ÀÐÓÊ
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Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÇÀ Ð²Ê
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

ÑÏÎÐÒ 

Öüîãî æ äíÿ â àòð³óì³ 
íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè àêàäå-
ì³¿ áóëà â³äêðèòà âèñòàâêà 
ðîá³ò ïîëüñüêîãî ãîñòÿ Ðî-
ìóàëüäà Êîëîäçåÿ. Ìèòö³ 
íàçèâàþòü éîãî ñïðàâæí³ì 
ìàéñòðîì ãðàô³êè òà øîâ-
êîãðàô³¿. Ïàí Êîëîäçåé –
îðãàí³çàòîð áàãàòüîõ ïëå-
íåð³â ³ ìèñòåöüêèõ çà-
õîä³â, íà éîãî ðàõóíêó – 
ïîíàä 50 çàðóá³æíèõ 
âèñòàâîê ³ áàãàòî ì³æíà-
ðîäíèõ ïðåì³é. Ìàº ó÷í³â 
ó ð³çíèõ êðà¿íàõ. Ñïîä³-
âàºìîñÿ, ùî ï³ñëÿ â³çèòó 
äî Ñóì ó ïðîôåñîðà Êî-
ëîäçåÿ ç’ÿâëÿòüñÿ ïîñë³-
äîâíèêè ³ â íàøîìó ì³ñò³.

Íå çîâñ³ì çâè÷íà ìà-
íåðà øîâêîãðàô³¿ ïîëüñü-
êîãî ìàéñòðà çà÷àðîâóº 
ãëÿäà÷³â, ïðèêîâóº ïî-
ãëÿä äî òâîð³â, âèêëèêàº 
ö³ëó ãàìó åìîö³é. Îñî-
áëèâî ìåíå ñõâèëþâàëè 
ðîáîòè «Çèìîâà ðàïñî-
ä³ÿ», «Ï³ñëÿ ñòèõ³¿», 
«Ìåô³ñòîôåëü», «Îñ³í-
í³é â³òåð».

 – Ìîº ìèñòåöòâî ñàìî 
ìóñèòü ãîâîðèòè çà ñåáå, – 
ç³çíàºòüñÿ ïàí Ðîìóàëüä. 
– ß ñïðàâä³ ÷àñòî çâåðòà-
þñÿ äî òåìè ñòèõ³éíîãî ëè-
õà, îäíàê ïîðó÷ ç òåìíèìè 
òîíàìè ó ìåíå º é ñâ³òë³ êî-
ëüîðè. Òàê, ÿê öå áóâàº ³ â 
æèòò³: ï³ñëÿ ð³çíèõ íåãà-
ðàçä³â ³ ïåðåæèâàíü 
çàâæäè íàñòàº ïðîñâ³òë³í-
íÿ…

À ïîò³ì ó÷àñíèêè çà-
õîäó ïåðåì³ñòèëèñÿ äî 
ìèñòåöüêî¿ ãàëåðå¿ «Àêà-
äåì³÷íà», äå â³äáóâñÿ âåð-
í³ñàæ âèñòàâêè æèâîïèñó 
òà ãðàô³êè ²² Ì³æíàðîä-
íîãî ìèñòåöüêîãî ïëåíå-
ðó. Â åêñïîçèö³¿ áóëî 
ïðåäñòàâëåíî 20 ðîá³ò, 
íàïèñàíèõ ó Ñóìàõ, Òðî-
ñòÿíö³ òà Ëåáåäèíñüêîìó 
ðàéîí³. Ãëÿäà÷³ ìàëè 
ìîæëèâ³ñòü ïîçíàéîìèòè-
ñÿ ç ðîáîòàìè Âîëîäèìè-
ðà Êàáà÷åíêà (Îäåñà), 
çãàäóâàíîãî âæå Ðîìó-
àëüäà Êîëîäçåÿ (Ëþ-
áë³í), Îëåíè Êîíäðàòþê 

Íèí³ ïðàâî ïî¿õàòè äî 
êðèìñüêèõ êîëåã îòðèìàëè 
áëèçüêî 30 ñòóäåíò³â Ë²ÁÑ. 
Öå ó÷àñíèö³ âîêàëüíî¿ ôîð-
ìàö³¿ «Àâåðñ», ó÷àñíèêè âî-
êàëüíîãî êîëåêòèâó «Âà-
áàíê», õîðåîãðàô³÷íîãî êî-
ëåêòèâó «Åêñòðåì», òåàòðó 
åñòðàäíèõ ì³í³àòþð «Ñòåì» 
³ íîâîñòâîðåíîãî ³íñòðóìåí-
òàëüíîãî ãóðòó.

Ëüâ³â’ÿíè ñòàëè ó÷àñíè-
êàìè IV Ì³æíàðîäíîãî 
êðèìñüêîãî ñòóäåíòñüêîãî 
ôåñòèâàëþ ðåêëàìè «Ñà-
ôàð³» òà áóëè ïðèñóòí³ íà 
éîãî îô³ö³éíîìó â³äêðèòò³ 
çà ó÷àñò³ äèðåêòîðà ôåñòè-
âàëþ Òåòÿíè Ïèðîãîâî¿ òà 
íàéâ³äîì³øîãî ðåêëàì³ñòà 
Óêðà¿íè Ïàâëà Êëóáí³ê³íà. 
Îêð³ì òîãî, âîêàë³ñòè Ìî-
ëîä³æíîãî öåíòðó çàëþáêè 
ïðîâåëè êîíöåðò óêðà¿íñü-
êî¿ íàðîäíî¿ ï³ñí³ äëÿ ìåø-
êàíö³â Ñåâàñòîïîëÿ íà ë³ò-
í³é ñöåí³ ó Ïàðêó Ïåðåìîãè. 
Òðåáà ñêàçàòè, ùî âèñòóï 
ìàâ íåàáèÿêèé óñï³õ: íàø³ 
ñòóäåíòè çàëèøàëè ñöåíó 
ï³ä ãó÷í³ îïëåñêè ì³ñöåâèõ 

æèòåë³â ³ â³äïî÷èâàþ÷èõ!
Çà ÷àñ â³äïî÷èíêó íà 

×îðíîìîðñüêîìó óçáåðåææ³ 
ó÷àñíèêè ïî¿çäêè âñòèãëè 
â³äâ³äàòè âèçíà÷í³ ì³ñöÿ ãå-
ðî¿÷íîãî Ñåâàñòîïîëÿ, ïî-
áóâàòè ç åêñêóðñ³ºþ â àíòè-
÷íîìó Õåðñîíåñ³, ïîáà÷èòè 
²íêåðìàí, Áàëàêëàâó òà ßë-
ò ó.  Íå  ç àáóëè  ò à êîæ 
ëüâ³â’ÿíè ³ ïðî íîâèé ñïîð-
òèâíèé êîìïëåêñ Ñ²ÁÑ 
ÓÀÁÑ íà áåðåç³ ìîðÿ, äå ç³-
áðàëèñÿ äëÿ òîâàðèñüêîãî 
ôóòáîëüíîãî ìàò÷ó ç õàð-
ê³âñüêèìè êîëåãàìè.

Â³ä ³ìåí³ âñ³õ ó÷àñíèê³â 
Ìîëîä³æíîãî öåíòðó Ë²ÁÑ 
õî÷ó ïîäÿêóâàòè îðãàí³çàòî-
ðàì ïî¿çäêè òà ïðèéìàþ÷³é 
ñòîðîí³ – Ñåâàñòîïîëüñüêî-
ìó ³íñòèòóòó – çà ÷óäîâî 
ïðîâåäåíèé ÷àñ ï³ä ï³âäåí-
íèì êðèìñüêèì ñîíöåì!

Ó ñåðïí³ ñåâàñòîïîëüö³ 
â³äâ³äàëè Ëüâ³â. Ìàºìî 
íàä³þ íà ò³ñíó ñï³âïðàöþ òà 
ïðîäîâæåííÿ ãàðíèõ òðàäè-
ö³é!

Îëüãà ÊËÈÌÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà Ë²ÁÑ ÓÁÑ ÍÁÓ

ØÎÂÊÎÃÐÀÔ²ß ÏÀÍÀ ÊÎËÎÄÇÅß
ÒÀ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÌÈÑÒÅÖÜÊÈÉ ÏËÅÍÅÐ

ËÜÂ²Â’ßÍÈ Â ÑÅÂÀÑÒÎÏÎË²

Академіада на Кубок ректора 2011-2012 н.р.

За 2011-2012 навчальний рік в УАБС НБУ було проведе-
но 23 види змагань серед навчальних груп І-ІV курсів усіх 
спеціальностей, а саме: з легкої атлетики (юнаки, дівчата), 
шашок (юнаки, дівчата), шахів (юнаки, дівчата), легкоатле-
тичного кросу (юнаки, дівчата), футзалу (юнаки), волейболу 
(юнаки), фітнес-аеробіки, степ-аеробіки, настільного тенісу 
(юнаки, дівчата), боксу (юнаки, дівчата), волейболу (дівчата), 
баскетболу (дівчата), плавання (юнаки, дівчата), баскетболу 
(юнаки), бадмінтону (юнаки, дівчата). Серед навчальних груп 
кращою визнана група Ф-12 (старший викладач – Наталія 
Володимирівна Петренко, асистент – Валентин Вікторович 
Вербицький (юнаки), друге місце посіла група БС-91 (старший 
викладач – Валентина Василівна Остапенко, асистент –Ми-
кола Сергійович Шаповал), на третю сходинку піднялася 
група БС-91 (старший викладач – Валентина Василівна 
Остапенко, асистент – Микола Сергійович Шаповал). За 
здобуті перемоги студенти і викладачі будуть нагороджені 
Перехідним кубком та дипломами.

Міська спартакіада серед ВНЗ ІІІ-ІV р. а.

За підсумками спартакіади міста у 2011-2012 навчаль-
ному році серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації академія посіла 
друге місце серед п’яти вишів, випередивши навіть СумДПУ 
ім. А.С. Макаренка, в якому готують професійних спор-
тсменів. Спартакіада включала в себе такі види змагань: 
стрільба з луку, настільний теніс (чоловіки, жінки), футзал 
(чоловіки, жінки), легка атлетика (в приміщенні), лижні 
гонки, баскетбол (жінки, чоловіки), волейбол (жінки, чоло-
віки), плавання, гандбол (чоловіки, жінки), футбол, легка 
атлетика, легкоатлетичний крос, дзюдо, спортивна аеробіка, 
шашки, шахи, дартс, бадмінтон, карате, бокс, туризм, вільна 
боротьба, естафети з лижних гонок та зі спортивного орієн-
тування.

Результати чемпіонату області 
за 2011-2012 н. р. серед ВНЗ ІІІ-ІV р. а.

За результатами навчального року студенти академії 
взяли участь у різних видах спорту, отримавши 22 золотих, 
24 срібних і 18 бронзових медалей.

Всеукраїнські та міжнародні змагання

Студенти академії взяли участь у 22 видах всеукраїнських 
та міжнародних змагань і принесли до скарбнички академії 
3 золотих, 20 срібних та 5 бронзових медалей. 

Òåòÿíà ÂÅÐÕÎÃËßÄ,
ñòàðøèé ëàáîðàíò 

êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ

Уже другий рік поспіль керівники гуртків Молодіжного 
центру та студенти – учасники самодіяльності ЛІБС 
(Львівського інституту банківської справи) отримують 
запрошення на гостини від Севастопольського інституту 
банківської справи Української академії банківської спра-
ви НБУ

У червні академію відвідала делегація Державного 
університету Марії Складовської-Кюрі м. Люблін 
(Польща). Університет представляли проректор Ри-
шард Дембицкі та доктор мистецтвознавства, завіду-
вач кафедри шовкографії та графіки Інституту 
образотворчого мистецтва, професор Ромуальд 
Колодзей.
У рамках візиту відбулося підписання договору про 
співробітництво між нашими навчальними заклада-
ми. Договір передбачає співпрацю в галузі наукової, 
навчальної та соціокультурної діяльності

P.S. Íàâåäåìî äåÿê³ âðàæåííÿ ëüâ³âñüêèõ ñòóäåíò³â â³ä ïî¿çäêè äî Ñåâàñòîïîëÿ:

«ß äóæå ëþáëþ ìîðå. Âîíî í³êîëè íå áóâàº 
îäíîìàí³òíèì, íåö³êàâèì, áî ùîäíÿ, íàâ³òü 
ùîõâèëèíè âîíî ð³çíå – òàºìíè÷å, ì³íëèâå, íå-
îñÿæíå... Çàëèøèëîñÿ äóæå áàãàòî ïîçèòèâíèõ 
³ ÿñêðàâèõ âðàæåíü òà  åìîö³é â³ä Ñåâàñòîïî-
ëÿ. ² ÿ äóæå âäÿ÷íà îðãàí³çàòîðàì çà öþ ÷óäî-
âó ³ íåçàáóòíþ ïî¿çäêó!»

Íàñòÿ ×ÈÐÂÀ, 1 êóðñ

«Ñëîâàìè öå íå ïåðåäàòè... Åìîö³¿ ïåðåïîâíþ-
þòü!!! Òàê ùî, äðóç³, çàïðîøóþ ³ ÿ âàñ âñ³õ äî íà-
øîãî ÌÖ... Íàéêðàù³ ïî¿äóòü íàñòóïíîãî ë³òà! 
Âàêàíñ³¿ çâ³ëüíÿþòüñÿ! Öå íàðàç³ íàéêðàùå Ë²ÒÎ 
Â ÌÎªÌÓ ÆÈÒÒ²!!! ÑËÀÂÀ ÓÊÐÀ¯Í²!»

Þð³é ØÅÏÒÈÖÜÊÈÉ, 5 êóðñ

«Çàãàëîì äóæå êëàñíî, ìîðå ïîçèòèâó ³ âðà-
æåíü! Äóæå õîðîøèé êîëåêòèâ, õîðîø³ óìîâè, íó 
³, çâè÷àéíî, ìîðå! Äóæå ö³êàâî áóëî ïîáóâàòè â 
ñàìîìó öåíòð³ Ñåâàñòîïîëÿ, â³äâ³äàòè Õåðñîíåñ 
³ ðàçîì ç òèì ãëèáøå îçíàéîìèòèñÿ ç ³ñòîð³ºþ. 
Äóæå âäÿ÷íà òèì ëþäÿì, çàâäÿêè äîïîìîç³ ÿêèõ 
ìè ïî¿õàëè ó Ñ²ÁÑ òà ãàðíî ïðîâåëè ÷àñ!»

Àíäð³àíà ÁÅËß, 1 êóðñ

«Ñê³ëüêè âðàæåíü ÿ ïðèâåçëà ³ç öüîãî ÷óäî-
âîãî ì³ñòà! Íå âèñòà÷èòü ñë³â, ùîá îïèñàòè 
÷àð³âíå ìîðå, ãàðÿ÷èé ï³ñîê, íîâèõ äðóç³â ³ íàø 
âåñåëèé â³äïî÷èíîê. Ì³ñòî äîñèòü âåëè÷åíüêå, 
ðîçêèíóòå íà ãîðáàõ, âîíî çàéìàº òåðèòîð³þ, 
÷è íå á³ëüøó, í³æ Ëüâ³â. Ãàðíà íàáåðåæíà, ïëî-
ùà Íàõ³ìîâà, äå âàì çàïðîïîíóþòü â³äâ³äàòè ç 
åêñêóðñ³ºþ áóäü-ÿêèé êóòî÷îê Êðèìó, ôîòîã-
ðàô³¿, çíà÷êè, áóêëåòè, êàðòè, ñóâåí³ðè òîùî. 
Îñîáëèâî çàïàì’ÿòàâñÿ ìåí³ çàõ³ä ñîíöÿ. Òàê 
ãàðíî áóëî! Ñîíöå ïîâîë³ õîâàëîñü ó ìîðå, ïîðè-
íàþ÷è ó éîãî ãëèáî÷³íü, çàíóðþþ÷èñü ó ëàã³äíó 
ïðîõîëîäíó âîäó, çëèâàþ÷èñü iç ìîðåì, í³áè 
õîò³ëî óìèòèñü, òðîõè îõîëîíóòè ïåðåä ñíîì. 
Îñü áëèñíóâ îñòàíí³é ïðîì³í÷èê, àëå òåìðÿâà 
íå îõîïèëà âèäíîê³ë. Íiáè çìiíþþ÷è íà ïîñòó 
ñîíöå, íà íåái âæå âèñiâ íå ïîìi÷åíèé íàìè äî-
òè âåëè÷åçíèé ñðiáëÿñòèé ìiñÿöü…»

Íàòàë³ÿ ÊÎÒÈÊ, 2 êóðñ

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

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

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

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

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

(Óæãîðîä), Îêñàíè Êîð-
í³ºíêî (×åðí³ã³â), Òåðåçè 
Ïàâëîâñüêî¿ (Ãë³â³öå), 
Ìàðèíè Ðîæíÿòîâñüêî¿ 
(Ïîëòàâà), ²ãîðÿ Øâà÷ó-
íîâà (Ñóìè), Éîçåôà 
Øóáè (Ãë³â³öå), ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ ç àâòîðàìè, íà-
ñîëîäèòèñÿ ¿õí³ì ìè-
ñòåöòâîì. Ïðèºìíî, ùî 
êîæåí ³ç ó÷àñíèê³â ïëå-
íåðó ïîäàðóâàâ ïî îäí³é 
ðîáîò³ äî ìèñòåöüêîãî ç³-
áðàííÿ ÓÀÁÑ ÍÁÓ. 

Ö³ äâ³ âèñòàâêè òâîð-
÷èõ ðîá³ò òðèâàòèìóòü äî 
10 âåðåñíÿ. À ñàì³ ì³æíà-
ðîäí³ ìèñòåöüê³ ïëåíåðè, 
îñíîâíèì îðãàí³çàòîðîì 
ÿêèõ º àêàäåì³ÿ, âæå ñòà-
ëè òðàäèö³éíèìè. Ïåðå-
äáà÷àºòüñÿ, ùî íàñòóïíî-
ãî ðîêó äî Ñóì ïðè¿äóòü 
íîâ³ õóäîæíèêè ç ð³çíèõ 
ì³ñò Óêðà¿íè òà Ïîëüù³.

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ


