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ШАНОВНІ НАШІ ВИКЛАДАЧІ ТА СПІВРОБІТНИКИ!
ПРИЙМІТЬ НАЙЩИРІШІ ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ!

Â²ÒÀÞ!

ÑËÎÂÎ ÐÅÊÒÎÐÀÑËÎÂÎ ÐÅÊÒÎÐÀ
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ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÂÈÙÎÃÎ 

ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ 
«ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß 

ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊÎ¯ ÑÏÐÀÂÈ 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÁÀÍÊÓ 

ÓÊÐÀ¯ÍÈ»

¹ 7 (104) 28.09.2012

Ë²ÐÈ×ÍÈÌ ÐßÄÊÎÌ

ÑÏÎÐÒ

ÑÌÈÐÅÍÍÎ 
ÑÕÈËßªÌÎÑÜ ÏÅÐÅÄ 

²ÌÅÍÅÌ ÂÀØÈÌ…

ÀÊÀÄÅÌ²ß – ÄÐÓÃÀ Â ÓÊÐÀ¯Í²

ÂÈ ÑÒÀËÈ ÄËß ÍÀÑ 
ÏÐÎÌÅÒÅßÌÈ

ÍÀÉÒÅÏË²Ø² 
ÑËÎÂÀ ÂÄß×ÍÎÑÒ²

ÆÈÒÒªÂÎ  ̄ÂÀÌ
ÅÍÅÐÃ²̄ !

ÑÏÀÑÈÁ² ÇÀ ÒÅÏËÓ 
ÀÒÌÎÑÔÅÐÓ

ÇÀÏÀËÞÉÒÅ 
É ÍÀÄÀË² ÔÀÊÅËÈ!

ÕÀÉ ÓÄÀ×À 
ÑÓÏÐÎÂÎÄÆÓª ÂÀÑ!

Øàíîâí³, äîðîã³ 
íàø³ âèêëàäà÷³! Äî-
çâîëüòå â³ä ³ìåí³ 
óñ³õ ñòóäåíò³â ïðè-
â³òàòè âàñ ç Äíåì 
ïðàö³âíèêà îñâ³òè é  
ñìèðåííî ïðèõèëè-
òè êîë³íî ïåðåä ³ìå-
íåì âàøèì! Ìè ùè-

ðî âäÿ÷í³ âàì çà ï³äòðèìêó, ùèð³ñòü, 
ïîâàãó, êîðèñí³ ïîðàäè, äîáð³ ñëîâà… 
Äÿêóºìî çà çì³ñòîâí³ ëåêö³¿, ö³êàâ³ 
ñåì³íàðè, íåîðäèíàðí³ çàâäàííÿ é, çðå-
øòîþ, ñêëàäí³ êîíòðîëüí³ ðîáîòè! 
Êîæíà âàøà ïàðà – ïðèºìíà ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ÷óäîâèìè 
ëþäüìè. Ìàáóòü, ùå äîâãî áóäåìî 
çãàäóâàòè, ÿê, íå ïðèõîâóþ÷è óñì³ø-
êè, âè îãîëîøóºòå «â³äì³ííî» çà ïåâ-
í³ âèäè ðîá³ò ³ òðîõè çàñìó÷óºòåñÿ, 
êîëè, õî÷ ³ ð³äêî, àëå ïîâèíí³ äåÿêèì 
ñòóäåíòàì ñòàâèòè ïîãàí³ îö³íêè. 

Âåëè÷åçíå «ñïàñèá³» õî÷åòüñÿ ñêà-
çàòè äåêàíàì ôàêóëüòåò³â ³ çàâ³äó-
âà÷àì êàôåäð çà ïðîôåñ³îíàë³çì, äî-
áðîçè÷ëèâ³ñòü ³ òåðïåëèâ³ñòü, ç ÿêè-
ìè âè ñòàâèòåñÿ äî òàêèõ ð³çíèõ ñòó-
äåíò³â, çà óâàãó é â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ç 
ÿêèìè íàìàãàºòåñÿ äîïîìîãòè íàì âè-
ð³øèòè ïðîáëåìè, çà àêòèâí³ñòü ³ ïî-
ñò³éíå íàìàãàííÿ ñòâîðèòè ºäèíèé 
ñòóäåíòñüêèé êîëåêòèâ.

Øàíîâí³ âèêëàäà÷³, çâåðòàþñÿ äî 
âàñ ç³ ñëîâàìè âèáà÷åííÿ çà ò³ âèò³â-
êè, ùî çàâäàþòü âàì ïðèêðîù³â ³ çà-
ñìó÷óþòü, çà äð³áí³ íåïîðîçóì³ííÿ ó 
âèãëÿä³ ïðîâàëåíèõ åêçàìåí³â, ïðîïó-
ùåíèõ ïàð ³ æàõëèâî¿ ïîâåä³íêè. Çðå-
øòîþ, ñòóäåíòè, öå – âåëèê³ ä³òè, â 
ÿêèõ ñåðéîçí³ñòü ùå ïîºäíóºòüñÿ ç 
ïóñòîùàìè… Â³äâåðòèìè, ÷åñíèìè, 
äîáðèìè, àêòèâíèìè, â³ðíèìè ³ äðóæ-
íèìè – òàêèìè âèõîâàëè âè íàñ, òà-
êèìè ìè ï³äåìî â æèòòÿ… ² ç êîæ-
íèì äíåì ÿ âñå á³ëüøå ïåðåêîíóþñÿ, 
ùî âè â³äâåðòî ðàä³ºòå çà ñâî¿õ êî-
ëèøí³õ ñòóäåíò³â, ÿê³ â äîðîñëîìó 
æèòò³ âèòðèìóþòü ³ñïèò çà ³ñïè-
òîì, àëå âæå íå íà çíàííÿ, à íà ìóæ-
í³ñòü, ÷åñí³ñòü, ñïðàâåäëèâ³ñòü, äî-
áðîçè÷ëèâ³ñòü! Áóäåìî íàìàãàòèñÿ íå 
ðîç÷àðîâóâàòè âàñ!

Õî÷åòüñÿ ïîáàæàòè, ùîá âàøå 
æèòòÿ áóëî ñïîâíåíå ïðèºìíèìè íå-
ñïîä³âàíêàìè, îïòèì³çìîì, ãåí³àëüíè-
ìè ³äåÿìè, ö³êàâèìè çóñòð³÷àìè òà 
áëèñêó÷èìè ïåðåìîãàìè! Íåõàé í³êî-
ëè â âàøèõ äóøàõ íå âè÷åðïóºòüñÿ 
äæåðåëî äîáðà ³ çàâæäè áóäóòü ïîðÿä 
ò³, ç êèì õî÷åòüñÿ ïîä³ëèòèñÿ ðàä³ñ-
òþ é ãîðåì. Áàæàºìî, ùîá âàø³ ïëà-
íè øâèäêî, ëåãêî òà êðàñèâî çíàõîäè-
ëè âò³ëåííÿ â ö³êàâèõ ïðîåêòàõ, à ñà-
ì³ ïðîåêòè äîñòîéíî ô³íàíñóâàëèñÿ. 
Çäîðîâ’ÿ âàì ³ âàøèì áëèçüêèì, äîâ-
ãèõ ðîê³â æèòòÿ, ðàäîñò³, ñì³õó, ïî-
âàãè îòî÷óþ÷èõ, òåðï³ííÿ, âçàºìîðî-
çóì³ííÿ ç êîëåãàìè. Íåõàé êîæåí ðà-
íîê âàñ çóñòð³÷àº ÿñêðàâèì ñîíÿ÷íèì 
ïðîì³ííÿì ³ óñì³øêàìè ð³äíèõ  ëþäåé!

Ùå ðàç äÿêóºìî âàì! À ìè, ìàéáóò-
í³ âèïóñêíèêè, âïåâíåí³, ùî çíàííÿ òà 
âì³ííÿ, îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ, äî-
ïîìîæóòü ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ òà 
íà øëÿõó äî óñï³øíî¿ êàð’ºðè.

Ç ïîâàãîþ, Àëüîíà ÇÀÊÓÒÍßß,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÌÎÀ-21

Ç ÄÍÅÌ 
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀ ÎÑÂ²ÒÈ!

Важко знайти більш благородну і демократичну професію на землі, ніж професія 
вчителя, педагога, викладача. З цими людьми завжди асоціюються мудрість, доброта, 
порядність, велике щире серце, присвячене підростаючому поколінню.

Працювати у вищій школі особливо відповідально, адже викладачам, вихователям і 
співробітникам необхідно не лише вміло ділитися своїми знаннями, а й передавати молоді 
навички майбутньої професії, готувати її до самостійного життя. Я глибоко поважаю 
наших освітян, адже вони гідно справляються зі своїми нелегкими завданнями. А найви-
щою нагородою для них є вдячність студентів і схвальні відгуки роботодавців. Упевнений, 
що і надалі ви будете добиватися вагомих здобутків на ниві підготовки висококваліфіко-
ваних кадрів!

Бажаю кожному з вас доброго здоров’я, нових творчих успіхів і перемог, родинного 
затишку, радості й любові, гармонії та достатку!

Нехай вам щастить у всіх ваших починаннях!

З повагою, ректор, професор                                                                  А. О. Єпіфанов                                                          

Любі викладачі!
Від імені студентського активу академії 

щиро вітаємо вас  із професійним святом – Днем 
працівника освіти!

Щороку на початку жовтня, коли в свої 
повноваження вступає золота осінь, свято 
відзначають люди найблагороднішої професії. 
Саме ви, ставши для людства Прометеями, 
навчаєте та виховуєте покоління за поколінням, 
не жалкуючи сил, ростите майбутнє країни! 
Відданість своїй справі, безмежність і щирість 
ваших душ гідна великої пошани. 

Тож ми бажаємо вам, щоб життєвий шлях 
радував лише приємними емоціями, дарував 
яскраві та незабутні події! Хай поруч з вами 
завжди крокують віра, надія та любов, міцне 
здоров’я і справжнє людське щастя!

Низький вам уклін!

Ùèðî âàø³,
Â³êòîð ÌÓÍÒßÍ,

ãîëîâà ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
Þë³ÿ ÕÅÂÏÀ,

ãîëîâà ñòóäåíòñüêî¿ ïðîôñï³ëêè

День працівника освіти знову надає нам 
гарну нагоду щиро привітати професорсько-
викладацький склад юридичного факультету 
УАБС НБУ зі святом! Ми знову переконуємося, 
що майже не вистачає слів, щоб висловити 
подяку та повагу до всього, зробленого вами. 

Правовий факультет не тільки навчає за 
фахом, це – факультет життя, де викладачі – 
наставники, які допомагають подолати усі 
життєві перешкоди та, звичайно, роблять із 
студентів справжніх професіоналів своєї спра-
ви. 

Хочемо побажати вам доброго здоров’я, 
успіхів, терпіння та запевнити, що кожне по-
чуте від вас слово змінює наше уявлення про 
світ та формує нас, майбутніх фахівців і грома-
дян.

Ще раз висловлюємо вам найщиріші по-
бажання й даруємо найгарніші та найтепліші 
слова вдячності.

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

Дорогі викладачі академії!
Прийміть найщиріші вітання з Днем пра-

цівника освіти! 
Від щирого серця дякуємо вам за те, що 

ділитеся з нами знаннями та неоціненним 
досвідом. Професія освітянина дуже нелегка. 
Ще здавна відомо, що робота з людьми є 
найбільш складною, такою, що вимагає зусиль, 
терпіння, мужності та величезної відданості 
своїй справі.

Ми вдячні вам за те, що змогли розпалити 
у кожному з нас жагу до навчання, до пізнан-
ня нового, спонукали до підкорення нових 
наукових, навчальних та спортивних вершин. 
Протягом цих років ви постійно супроводжу-
вали нас по життєвій стежині, віддавали ча-
стинку себе, дарували нам свій час. Обіцяємо, 
що будемо намагатися виправдати ваші 
очікування та сподівання. Зичимо вам натхнен-
ня, радості, життєвої енергії та бажаємо здій-
снення усіх ваших мрій!

Â³ä ³ìåí³ ñòóäåíò³â-âèïóñêíèê³â
Â³òàë³é ÇÀÕÎÆÈÉ, 

ñòóäåíò ãðóïè ÌÁÑ-22

Щороку восени відзначається День пра-
цівника освіти – свято, яке приходить до нас 
романтичної пори, коли на зволожену осінні-
ми дощами землю починає падати жовтий 
лист.

Хочемо подякувати усім співробітникам 
гуртожитків академії за теплий затишок і до-
машню атмосферу, яку ми відчуваємо кожно-
го дня. За цікаве та активне дозвілля, яке не 
дозволяє нам сумувати за рідними домівками. 
За розуміння та вашу підтримку у складних 
ситуаціях.

Хочемо  побажати, щоб вам завжди усмі-
халася доля і ви з легкістю долали всі життєві 
перешкоди. Нехай у ваших родинах завжди 
панують тепло та радість! Бажаємо відчуття 
повноти та неповторності життя, здоров’я, 
натхнення та щастя!

І пам’ятайте: вам вірять, вас люблять і 
шанують!

Â³ä ³ìåí³ óñ³õ ñòóäåíò³â,
ÿê³ ïðîæèâàþòü ó ãóðòîæèòêàõ,
²ííà òà Ñâ³òëàíà ÏÅÄ×ÅÍÊÎ,

ñòóäåíòêè ãðóïè Ô-92

Шановні викладачі!
Хочемо щиро привітати вас з Днем пра-

цівника освіти!
На вас, педагогів, покладене відповідальне 

завдання – не лише сформувати нашу про-
фесійну свідомість та «зліпити» з нас освічених 
працівників, а й зацікавити та прищепити 
любов до майбутньої професії. Адже, як сказав 
один мудрець: «Учень – це не посудина, яку 
необхідно заповнити знаннями, а факел, який 
потрібно запалити». Тому великого вам тер-
піння та розуміння, творчої наснаги й успіхів, 
стрімких злетів кар’єрними сходами та світлих 
студентських голів! 

А ми, зі свого боку, будемо робити все, аби 
ваші зусилля та праця не були марними.

Міцного вам здоров’я, удачі, усмішок, ве-
ликого особистого щастя!

Â³ä ³ìåí³ ñòóäåíò³â 
ôàêóëüòåòó áàíê³âñüêèõ òåõíîëîã³é 

Àë³íà ÊÓÊÑÀ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÁÑ-12

 Дорогі наші викладачі!
Від щирого серця вітаємо вас із професій-

ним святом – Днем працівника освіти! 
У цей святковий день ми, ваші студенти, 

хочемо висловити подяку за вашу тяжку 
працю. Адже ви займаєтеся дуже відповідаль-
ною роботою, даючи нам знання та формую-
чи розумних, освічених, впевнених у собі 
особистостей, які є майбутнім нашої країни. 
Хоча іноді ми й не прислухаємося до ваших 
порад чи не виконуємо домашніх завдань, та 
все ж ми любимо і цінуємо вас! Ми поважаємо 
вас за сумлінну працю і щиро дякуємо за те, 
що саме ви навчаєте, допомагаєте й підтри-
муєте нас.

Хочемо побажати вам міцного здоров’я, 
щастя, мужності, творчих сил і великої терпе-
ливості. Нехай сонце завжди освітлює стежи-
ни вашого життя, а удача постійно супровод-
жує вас у всіх починаннях!

Â³ä ³ìåí³ ñòóäåíò³â
îáë³êîâî-ô³íàíñîâîãî ôàêóëüòåòó

Ë³ë³ÿ ÏÅÒÐÈÊ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÎÀ-03

Відповідно до Наказу Комітету з фізич-
ного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України, підбито підсумки 
проведення ІІІ Спортивних ігор України 
серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV 
рівнів акредитації, які проходили впродовж 
лютого-червня 2012 року. За результатами 
цих престижних змагань серед українських 
вишів 5-ї категорії Українська академія 
банківської справи Національного банку 
України виборола ІІ місце у загальнокоман-
дному заліку. Далася ця перемога нелегко, 
адже загалом у стартах І-ІІ етапів ігор взяло 
участь понад 200 тисяч студентів-спор-
тсменів із 100 вищих навчальних закладів 
ІІІ-ІV рівнів акредитації різних форм вла-
сності.

Молодці, спортсмени! Бажаємо вам 
підкорення нових вершин!



ÏÎÄ²¯

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ ÓÃÎÄÀ 
ÏÐÎ ÑÏ²ËÜÍÅ ÄÎÇÂ²ËËß

ÏÅÐÅÌÎÃÀ ÍÀ «ÐÅÊËÀÌÍÎÌÓ ÏÎË²ÃÎÍ²»

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß 
ÍÎÂÎ  ̄ÊÍÈÃÈ ÏÐÎ ÑÓÌÈ

ÀËÅß ÎË²ÌÏ²ÉÑÜÊÎ¯ ÑËÀÂÈ

Оскільки в будівельників попереду залишилися опоряд-
жувальні роботи та облаштування кожної кімнати відповід-
но до її функціонального призначення (для занять танцями 
чи декоративно-прикладним мистецтвом, для студії звуко-
запису чи театрального мистецтва, для репетицій кмітливих 
і винахідливих чи клубу інтелектуальних ігор чи, можливо, 
зали для проведення світських заходів), то досвідчені про-
фесіонали на цьому етапі вирішили порадитися з молоддю: 
що вони хотіли б побачити в цих відреставрованих старо-
винних стінах. Ось чому і були запрошені на зустріч, що 
відбулася безпосередньо на будівельному майданчику, 
керівники органів студентського самоврядування та про-
ректори з виховної роботи усіх вишів Сум: Української 
академії банківської справи Національного банку України, 
Сумського державного університету, Сумського державного 
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, Сумського 
національного аграрного університету та Сумської філії 
Харківського університету внутрішніх справ.

На правах господарів біля воріт садиби гостей зустріча-
ли проректор академії Алла Ярова, помічник ректора Сергій 
Грицай, начальник відділу капітального будівництва та тех-
нічного нагляду УАБС НБУ Анатолій Дяговченко, студент-
ський актив вишу на чолі з головою студентського комітету 
самоврядування Віктором Мунтяном. Спеціально запро-
шений науковий консультант Агенції промоції «Суми» 
Дмитро Кудінов зробив для присутніх короткий екскурс в 
історію вулиці Троїцької та колишньої садиби родини Хари-
тоненків, розповів про життя наших знаменитих земляків 
– відомих цукрозаводчиків і меценатів.

Після цього гості пройшли на територію садиби, де й 
взяли участь у діловій зустрічі. Головний архітектор Андрій 
Кривцов (ТОВ «Архбудпроект») розповів про специфіку 
цього складного й відповідального будівництва, відповів на 
запитання журналістів. Потім студентам показали ескізи 
приміщень майбутнього Палацу і запросили до співробіт-
ництва. Юнаки і дівчата із задоволенням прийняли цю ідею 
і пообіцяли через деякий час прийти зі своїми конкретними 
пропозиціями.

Чекав на гостей ще один сюрприз. Алла Ярова повідо-
мила, що на території майбутнього скверу, де й відбувалася 
ця імпровізована нарада, має бути кілька секторів, що 
символізуватимуть кожен сумський виш. Тож гості отрима-
ли ще одне «домашнє завдання»: прийти на наступну зустріч 
із креативними ідеями щодо оформлення свого куточка в 
загальному ландшафті. Представники студентського активу 
всіх навчальних закладів підписали угоду про співробітницт-
во. Окрім традиційного «Погоджуюсь», кожному активісту 
запропонували написати свої побажання, які згодом мають 
увійти в історію академії. 

Молоді гості високо оцінили цей цікавий проект. «Єд-
ність студентів – майбутнє країни» – написав студентський 
ректор СумДУ Б. Постольний. А голова профкому студентів 
та аспірантів СНАУ О. Химченко переконаний: «Це – одна з 
найкращих ідей для студентства міста. Успіхів у її втіленні!».

Що ж, приєднаємося й ми до цих побажань. 

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

31 серпня у великій конференц-залі Наукової бібліотеки 
УАБС НБУ був аншлаг: видавці, історики, краєзнавці, інтеліген-
ція та відомі люди міста зібралися на урочисту презентацію 
нової (вже третьої) книги про наше місто – «Суми. Нове життя 
старих вулиць». Як поінформував один із авторів видання і 
керівник організації «Рідний край», що займалася збиранням 
матеріалів та підготовкою книги до друку, Віталій Шейко, третє 
видання розповідає не лише про історію, а й про сучасні 
сторінки нашого міста. Зокрема, в новій книзі широко пред-
ставлені крупні підприємства «Насосенергомаш», «Сумихім-
пром» та провідний виш – Українська академія банківської 
справи Національного банку України, які не лише забезпечи-
ли видавництво необхідними інформаційними матеріалами, 
а й допомогли фінансово. До речі, в книзі розповідається не 
тільки про становлення та розвиток академії. Тут вміщено 
детальну розповідь про розвиток банківської системи на 
Сумщині. Грунтовні історичні матеріали підготував науковий 
співробітник науково-дослідного центру академії, доцент 
Сергій Тихенко.

Депутат обласної ради, почесний громадянин Сум, ректор 
УАБС НБУ Анатолій Єпіфанов того дня виступав і як відома 
людина Сум, і як учасник підготовки нового видання. Він поо-
біцяв і надалі підтримувати випуск у Сумах краєзнавчої літе-
ратури.

Студент академії Віталій Гриценко 
(ЗМБС-21) під керівництвом доцента ка-
федри менеджменту Г.О. Пересадько взяв 
участь у головній рекламній події мину-
лого літа – ІV Кримському Міжнародному 
студентському фестивалі реклами (Крим-
СаФаРі), що відбувся в Севастопольсько-
му інституті банківської справи УАБС НБУ.

На Фестивалі Віталій Гриценко пере-
бував у складі інтернаціональної коман-
ди «Влучно», до якої, окрім нього, входи-
ли також студенти з Києва, Сімферополя, 
Одеси (Україна) та Караганди (Казахстан). 

У режимі нон-стоп команда працювала 
над створенням справжнього проекту 
комплексної рекламної кампанії з реаль-
ного брифу. Далі свою роботу «Розробка 
рекламної кампанії території Криму» 
учасники команди «Влучно» представили 
на суд журі. 

Приємно, що наполеглива праця та 
копітка робота команди привела їх до пе-
ремоги в номінації «Рекламний полігон». 

У заході КримСаФаРі безпосередню 
участь взяли понад 100 учасників із 67 
вишів України, Росії, Білорусі, Казахстану 

та США. Всім була надана можливість 
проживання в сучасному облаштовано-
му гуртожитку готельного типу Севасто-
польського інституту банківської справи 
УАБС НБУ.

Відзначимо, що всі члени журі відпо-
відали високій планці, взятої Фестивалем.

Враховуючи високий рівень Фести-
валю, вітаємо Віталія Гриценка з блиску-
чою командною роботою та отриманою 
перемогою і бажаємо в подальшому 
бути серед активної та креативної сту-
дентської молоді Сумщини.

ÂÈÇÍÀÍÍß

Ð²ÄÍÅ Ì²ÑÒÎ

ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Як і планувалося, 8 вересня, у День фізкультури і спорту, на вулиці Прокоф’єва, 
що на підході до Легкоатлетичного манежу УАБС НБУ, було урочисто відкрито 
Алею олімпійської слави Сум

Як ми вже повідомляли раніше, сьогодні на вули-
ці Троїцькій кипить робота: ведеться реконструк-
ція історичної пам’ятки Сум – колишньої садиби 
родини Харитоненків. Будівлі облаштовуються під 
Палац творчості та дозвілля студентів УАБС та 
адмінбудинок управління Нацбанку України в 
Сумській області. А поруч, по вулиці Троїцькій, 
буде закладено сквер та реконструйовано міст. 
Керівником і замовником складного будівництва 
Національний банк України доручив виступити 
нашій академії. Цією важливою справою особисто 
опікується почесний громадянин Сум, ректор УАБС 
НБУ, професор Анатолій Єпіфанов. Він і запропо-
нував зробити майбутній Палац місцем цікавого 
відпочинку не лише студентів академії, а й молоді 
усіх сумських вишів
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ÞÐÔÀÊ – ÎÄÍÀ ÐÎÄÈÍÀ Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ Â ÌÎÄ²!
Öüîãîð³÷ ðàçîì ³ç Äíåì 

þðèñòà íàø ôàêóëüòåò â³äçíà-
÷àº ñâ³é ï’ÿòíàäöÿòèé äåíü íà-
ðîäæåííÿ. Ïîïðè ìîëîäèé â³ê, 
þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò âñòèã çà-
ðåêîìåíäóâàòè ñåáå ÿê âïëèâî-
âèé îñåðåäîê ïðàâîâî¿ íàóêè. 
Á³ëüø³ñòü âèêëàäà÷³â ìàþòü 
íàóêîâ³ ñòóïåí³ äîêòîðà òà êàí-
äèäàòà íàóê, à òàêîæ âåëèêèé 
äîñâ³ä ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè ó 
ñôåð³ þðèñïðóäåíö³¿. ¯õí³ íàó-
êîâ³ ïóáë³êàö³¿ ìîæíà ïðî÷è-
òàòè â íàéâ³äîì³øèõ þðèäè÷-
íèõ âèäàííÿõ Óêðà¿íè. Íàø 
ôàêóëüòåò – ºäèíèé â îáëàñò³ 
ìàº ë³öåíç³þ íà âèïóñê ìà-
ã³ñòð³â. Ïðîòÿãîì íàâ÷àííÿ ñòó-
äåíòè ìàþòü çìîãó çàêð³ïëþâà-
òè òåîðåòè÷í³ çíàííÿ íà ïðà-
êòèö³ ó âëàñí³é þðèäè÷í³é 
êë³í³ö³. Êîíêóðñ ñåðåä âñòóï-
íèê³â àêàäåì³¿ íà ïðàâîâó ñïå-
ö³àëüí³ñòü ïîð³âíÿíî ç åêîíî-
ì³÷íèìè òðàäèö³éíî êîæíîãî 
ðîêó çàëèøàºòüñÿ íàéâèùèì.

Ñòàðøîêóðñíèêè ÷àñòî ïî-

âòîðþþòü: «Íàø þðôàê – îä-
íà ðîäèíà». ² öå ñïðàâä³ òàê. 
Íåâàæëèâî, õòî òè ³ çâ³äêè, – 
òóò çàâæäè çíàéäåø ïîðîçóì³í-
íÿ, ï³äòðèìêó, äîïîìîãó ïîðà-
äîþ ÷è êîíñïåêòîì. À ùå ñåðåä 
íàñ áàãàòî îáäàðîâàíèõ ìîëî-
äèõ îñîáèñòîñòåé. Ñåðåä íàøèõ 
ñòóäåíò³â º ïðèçåðè Âñåó-
êðà¿íñüêèõ ñòóäåíòñüêèõ îë³ì-
ï³àä, ïåðåìîæö³ ð³çíîìàí³òíèõ 
ñïîðòèâíèõ çìàãàíü, ëàóðåàòè 
áàãàòüîõ êîíêóðñ³â ñòóäåíòñü-
êî¿ òâîð÷îñò³.

Òîæ â³ä ³ìåí³ âñüîãî ñòó-
äåíòñòâà õîò³ëîñÿ á ïðèâ³òàòè 
ð ³ ä í è é  ô à ê ó ë ü ò å ò  ç 
ï’ÿòíàäöÿòîþ ð³÷íèöåþ ³ ïðî-
ôåñ³éíèì ñâÿòîì – Äíåì þðè-
ñòà – ³ ïîáàæàòè ïîäàëüøîãî 
ïðîöâ³òàííÿ, íîâèõ òâîð÷èõ 
çäîáóòê³â, ïë³äíî¿ ðîáîòè ³ âà-
ãîìèõ óñï³õ³â ó çì³öíåíí³ çà-
êîííîñò³ òà ïðàâîïîðÿäêó. Òàê 
òðèìàòè!

ßíà ÂÀÊÓËÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-01

Íàóêîâà á³áë³îòåêà ÓÀÁÑ ÍÁÓ – äèâî-
âèæíèé àðõ³òåêòóðíèé êîìïëåêñ, êíèãîçá³ð-
íÿ ÷èñëåííèõ íàóêîâèõ, íàóêîâî-ïîïóëÿð-
íèõ, äîâ³äêîâèõ òà îñâ³òí³õ âèäàíü ç óñ³õ 
ãàëóçåé çíàíü, à ùå – ì³ñöå îðãàí³çàö³¿ íà-
óêîâèõ êîíôåðåíö³é, òåìàòè÷íèõ âèñòàâîê, 
ïðåçåíòàö³é ³ êóëüòóðîëîã³÷íèõ ïðîåêò³â. 
Íàøà á³áë³îòåêà îðãàí³÷íî ïîºäíóº â ñîá³ 
òðàäèö³éíå ³ ñó÷àñíå, íàóêîâå ³ ñóñï³ëüíå, 
âåëèêå ³ ìàëå. Ïðàö³âíèêè á³áë³îòåêè – êîì-
ïåòåíòí³ âèñîêîïðîôåñ³éí³ ñïåö³àë³ñòè ç âå-
ëèêèì äîñâ³äîì ðîáîòè – ñòâîðþþòü òó òâîð-
÷ó, äîáðó àòìîñôåðó, ùî íàäàº ïðåêðàñí³é 
àðõ³òåêòóð³ òà âèñîêîòåõíîëîã³÷íèì íîâèí-
êàì îñîáëèâîãî çì³ñòó ³ âèã³äíî âèð³çíÿº á³-
áë³îòåêó àêàäåì³¿ ç-ïîì³æ áàãàòüîõ á³áë³î-
òå÷íèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè. Íàøà á³áë³îòåêà 
çàâæäè áóäå â ìîä³!

Ùèðî â³òàºìî óñ³õ ñï³âðîá³òíèê³â á³áë³î-
òåêè ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì – Âñåóêðà¿íñü-
êèì äíåì á³áë³îòåê! Äÿêóºìî çà âàøå âì³í-
íÿ, ñóìë³íí³ñòü, óâàæí³ñòü äî ñòóäåíò³â. Áà-
æàºìî âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íîâèõ óñï³õ³â, 
âäÿ÷íèõ ÷èòà÷³â, âåëèêîãî ùàñòÿ!

Â³ä ³ìåí³ ñòóäåíò³â – ÷èòà÷³â á³áë³îòåêè
Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

Çíàìåííà ïîä³ÿ ç³áðà-
ëà á³ëÿ ìàíåæó êåð³âíèê³â 
îáëàñò³ òà ì³ñòà, â³äîìèõ ³ 
þíèõ ñïîðòñìåí³â, ñòóäåí-
ò³â, ó÷í³â, áàãàòüîõ æè-
òåë³â Ñóì. Â óðî÷èñòîñòÿõ 
ç íàãîäè â³äêðèòòÿ Àëå¿ 
îë³ìï³éñüêî¿ ñëàâè âçÿëè 
ó÷àñòü ³ âèñòóïèëè ãîëîâà 
Ñóìñüêî¿ îáëäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Þð³é ×ìèðü, 
ãîëîâà Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ 
ðàäè Ãåííàä³é Ìèõàéëåí-
êî, ì³ñüêèé ãîëîâà Ñóì 
Ãåííàä³é Ì³íàºâ, ãîëîâà 
Ñóìñüêîãî îáëàñíîãî â³ä-
ä³ëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî 
îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó, 
ñð³áíèé ïðèçåð Îë³ìï³éñü-
êèõ ³ãîð ó Íàãàíî Îëåíà 
Ïåòðîâà, ëåãåíäà â³ò÷èç-
íÿíîãî ñïîðòó, ó÷àñíèê 
ï’ÿòè Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, 

äâîðàçîâèé îë³ìï³éñüêèé 
÷åìï³îí Âîëîäèìèð Ãîëóá-
íè÷èé, îë³ìï³éñüêèé ÷åì-
ï³îí â Àô³íàõ Þð³é Á³ëî-
íîã ³ áðîíçîâèé ïðèçåð 
Îë³ìï³àäè-2012 ó Ëîíäîí³ 
Òàðàñ Øåëåñòþê. Óñ³ âî-
íè âèñîêî îö³íèëè ïîä³þ ³ 
ùèðî ïîäÿêóâàëè âñ³ì, 
õòî áóâ ïðè÷åòíèé äî ñòâî-
ðåííÿ àëå¿. Íàïåâíå, îñî-
áëèâèì «âèíóâàòöåì» óðî-
÷èñòîñòåé òîãî äíÿ ïî÷ó-
âàâñÿ íàø ðåêòîð À.Î. ªï³-
ôàíîâ, àäæå â³í íå ëèøå 
ïðèäóìàâ öþ ³äåþ, à é çà-
âäÿêè ñâî¿é ö³ëåñïðÿìîâà-
íîñò³ çóì³â ïåðåêîíàòè ì³ñ-
öåâó âëàäó â íåîáõ³äíîñò³ 
âò³ëèòè ¿¿ â æèòòÿ. À ïîò³ì 
ñàì æå é òðèìàâ óâåñü ïðî-
öåñ áóä³âíèöòâà ï³ä êîíò-
ðîëåì. 

Ç íàãîäè ñâÿòà ñóì÷à-
íè îòðèìàëè ùå îäíå îá-
ëàøòîâàíå, ïðèºìíå ì³ñöå 
äëÿ â³äïî÷èíêó: ñòèëüíî 
âèêëàäåíó ó âèãëÿä³ îë³ì-
ï³éñüêèõ ê³ëåöü àëåþ ç ñó-
÷àñíèìè ë³õòàðÿìè òà ëà-
âî÷êàìè, äèòÿ÷èìè ìàé-
äàí÷èêàìè, çåëåíèìè 
ãàçîíàìè òà ìîëîäèìè äå-
ðåâàìè, ÿêà âåäå äî Ëåãêî-
àòëåòè÷íîãî ìàíåæó. Íà-
âêîëî ñïîðòèâíî¿ ñïîðóäè 
ç’ÿâèëîñÿ 15 ñòåíä³â ³ç ôî-
òîãðàô³ÿìè òà á³îãðàô³ÿìè 
íàøèõ çåìëÿê³â-îë³ìï³é-
ö³â. Äî ðå÷³, á³ëÿ ìàíåæó 
ì³ñöÿ ùå äîñòàòíüî: îòæå, 
º äå âøàíîâóâàòè íîâèõ 
ç³ðîê ñïîðòó!

 Ó ñâîºìó âèñòóï³ ðåê-
òîð àêàäåì³¿ Àíàòîë³é ªï³-
ôàíîâ ùèðî ïîäÿêóâàâ 

áóä³âåëüíèêàì – çà âèêî-
íàí³ ðîáîòè, âëàä³ – çà 
ñïðèÿííÿ, ì³ñöåâèì æèòå-
ëÿì – çà ðîçóì³ííÿ ³ ï³ä-
òðèìêó. Â³í ïîîá³öÿâ ³ íà-
äàë³ îï³êóâàòèñÿ òèì, ùîá 
ó Ñóìàõ ç’ÿâëÿëèñÿ íîâ³ 
÷óäîâ³ êóòî÷êè äëÿ â³äïî-
÷èíêó ³ âèõîâàííÿ ìîëîä³. 
Áàãàòî òåïëèõ ñë³â ñêàçàâ 
Àíàòîë³é Îëåêñàíäðîâè÷ ³ 
íà àäðåñó íàøîãî çíàìåíè-
òîãî çåìëÿêà Âîëîäèìèðà 
Ãîëóáíè÷îãî, ÿêèé ó ñâ³é 
÷àñ äóæå ï³äòðèìàâ ðåêòî-
ðà ó ñòâîðåíí³ Ëåãêîàòëå-
òè÷íîãî ìàíåæó. ² îñü ñüî-
ãîäí³ À. ªï³ôàíîâ ï³äãî-
òóâàâ ³ äëÿ ñâîãî ñòàðøî-
ãî äðóãà, ³ äëÿ âñ³õ ñóì÷àí 
ñþðïðèç: Ëåãêîàòëåòè÷íî-
ìó ìàíåæó – Öåíòðó îë³ì-
ï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè – ïðè-
ñâîºíî ³ì’ÿ äâîðàçîâîãî 
îë³ìï³éñüêîãî ÷åìï³îíà 
Â.Ñ. Ãîëóáíè÷îãî. Ïðî öå 
çàñâ³ä÷èëà ³ íîâà òàáëè÷-
êà íà ôàñàä³.

Íàéêðàù³ ñïîðòñìåíè 
îáëàñò³ òà ¿õí³ òðåíåðè áó-
ëè íàãîðîäæåí³ ãðàìîòà-
ìè. À ñïîðòñìåíè, ó ñâîþ 
÷åðãó, ç âåëèêîþ âäÿ÷í³ñ-
òþ íàãîðîäèëè ñâîºþ ìå-
äàëëþ ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿ-
íèíà Ñóì Àíàòîë³ÿ ªï³ôà-
íîâà.

Ãàðíèé íàñòð³é, ñõâàëü-
í³ â³äãóêè ó÷àñíèê³â ñâÿ-
òà, ëàâî÷êè, çàïîâíåí³ 
ëþäüìè, òà âåñåëèé ãàì³ð 
ä³òâîðè íà ìàéäàí÷èêàõ – 
óñå öå ùå ðàç ïåðåêîíóº, 
ùî Àëåÿ îë³ìï³éñüêî¿ ñëà-
âè âæå âñòèãëà ñïîäîáàòè-
ñÿ ñóì÷àíàì.



Ці рядки написані в переддень професійного 
свята – Дня працівника освіти. Присвячені вони 
очільнику всіх освітян академії, ректору, професо-
ру А.О. Єпіфанову. Анатолій Олександрович упро-
довж усього життя, на всіх посадах, на яких йому 
випало працювати, був і залишається Лідером

19 вересня в затишній літературній вітальні Наукової 
бібліотеки Української академії банківської справи 
Національного банку України відбулася презентація 
книги Маргарити Сергієнко «Путешествие с дилетан-
том, или Мой Дом в интерьере Троицкой»

АКАДЕМІЯ

Äóìàþ, íà ïîìèëþñÿ, êîëè ñêàæó, ùî Óêðà¿íñüêà 
àêàäåì³ÿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó 
Óêðà¿íè – óëþáëåíå ä³òèùå Àíàòîë³ÿ ªï³ôàíîâà. Ñàìå 
â³í ¿¿ ñì³ëèâî ïðèäóìàâ, à ïîò³ì ö³ëåñïðÿìîâàíî ³ âïåð-
òî (óæå ñüîãîäí³ ïðî öå ïîáóòóº â íàðîä³ íå îäíà ëåãåí-
äà) âò³ëèâ ñâîþ ³äåþ â æèòòÿ. Ìè áåçìåæíî âäÿ÷í³ íà-
øîìó ðåêòîðó çà òå, ùî ìîæåìî ç ãîðä³ñòþ ñêàçàòè: «ß 
íàâ÷àþñÿ (ïðàöþþ) â Áàíê³âñüê³é àêàäåì³¿».

Â àêàäåì³¿ áàãàòî îñîáëèâîñòåé. Íåð³äêî ¿¿ íàçè-
âàþòü Âàòèêàíîì, òîáòî äåðæàâîþ â äåðæàâ³ (ºâðî-
ïåéñüêèé áëèñê, âèøê³ë ³ ñòàíäàðòè ñåðåä íåäèñöè-
ïë³íîâàíîãî ³ íåâïîðÿäêîâàíîãî äîâê³ëëÿ). 

Òóò ÷àñ í³áè ñïðåñîâàíèé äî íåìîæëèâîñò³. Çà 16 
ðîê³â ³ñíóâàííÿ â ÓÀÁÑ ÍÁÓ çáóäîâàíî ³ çðîáëåíî 
ñò³ëüêè, íà ùî ³íøèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì çíàäîáè-
ëèñÿ á äåñÿòèð³÷÷ÿ, à òî é ñòîë³òòÿ. 

Â³äïîâ³äí³ñòü ôîðìè çì³ñòó – öå òåæ ïðî íàñ. Àä-
æå ìè çàñëóæåíî ïèøàºìîñÿ íå ëèøå ñâî¿ìè âåëè÷-
íèìè, íåâèìîâíî¿ êðàñè áóä³âëÿìè òà òåõí³÷íèì îñíà-
ùåííÿì, à é ïåäàãîã³÷íèìè êàäðàìè, ïðåêðàñíèì ñòó-
äåíòñòâîì, áàãàòüìà ¿õí³ìè óñï³õàìè. Öå, âî÷åâèäü, 
â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî ðåêòîð ç ïåðøîãî äíÿ çàñíó-
âàííÿ àêàäåì³¿ ÷³òêî âèçíà÷èâ ïð³îðèòåòè: íàâ÷àííÿ, 
íàóêà, ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Â³í íå âòîìëþºòüñÿ ïîâòî-
ðþâàòè ñâî¿ì êîëåãàì: «Íåîáõ³äíî ïîñò³éíî øóêàòè 
ùîñü íîâå, ðóõàòèñÿ âïåðåä. Íå ìîæíà çóïèíÿòèñÿ, 
³íàêøå íàñ øâèäêî îáæåíóòü êîíêóðåíòè». ² öå ñïðà-
öüîâóº. Ñüîãîäí³ â àêàäåì³¿ ïîíàä 75 % âèêëàäà÷³â – 
êàíäèäàòè ³ äîêòîðè íàóê. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ – ñâî¿, 
äîìîðîùåí³. Âîíè ïðîéøëè âñ³ ùàáë³ òåðíèñòîãî øëÿ-
õó äî âåðøèí íàóêè, íåð³äêî ïî÷èíàþ÷è ç íàøî¿ æ 
ñòóäåíòñüêî¿ ëàâè. Íàäñó÷àñíà íàóêîâà á³áë³îòåêà çáó-
äîâàíà äëÿ òîãî, ùîá ñòâîðèòè âñ³ óìîâè äëÿ ïë³äíî¿ 
ïðàö³ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â, ìàòè âèõ³ä ³ ñï³ëêóâà-
òèñÿ ç ó÷åíèìè âñüîãî ñâ³òó. Íèí³ àêàäåì³ÿ ïë³äíî 
ñï³âïðàöþº ç ïîíàä 40 çàðóá³æíèìè âèøàìè. Ïîñò³é-
í³ ïî¿çäêè çà êîðäîí, â³çèòè äî íàñ çàðóá³æíèõ ïàð-
òíåð³â, íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ – ö³ 
íåçâè÷í³ ðàí³øå ÿâèùà ñòàëè äëÿ àêàäåì³¿ áóäåííîþ 
ñïðàâîþ. Çàãëÿíüòå íà ñàéò ÓÀÁÑ: ÿê ó êàëåéäîñêî-
ï³, òàì çì³íþþòüñÿ íîâèíè, ùîäíÿ ç’ÿâëÿºòüñÿ ïî 
ê³ëüêà âàæëèâèõ ³íôîðìàö³é ïðî ä³ÿëüí³ñòü âèøó – 
íàóêîâó, ñïîðòèâíó, ìèñòåöüêó. Ñëîâîì, æèòòÿ â àêà-
äåì³¿ ïîñò³éíî âèðóº.

ÓÀÁÑ ÍÁÓ ìàº çàñëóæåíèé àâòîðèòåò â Óêðà¿í³ 
òà ñâ³ò³. Ïåðåêîíóþòü ó öüîìó íàø³ ÷èñëåíí³ ïåðåìî-
ãè òà íàãîðîäè â ð³çíèõ êîíêóðñàõ ³ ðåéòèíãàõ, âå-
ëèêà ïîïóëÿðí³ñòü ÂÍÇ ñåðåä àá³òóð³ºíò³â, âäÿ÷í³ñòü 
âèïóñêíèê³â, âèñîêà îö³íêà ðîáîòîäàâö³â.

ОСОБИСТОСТІ

Ë²ÄÅÐ

«ÌÎÉ ÄÎÌ Â ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ ÒÐÎÈÖÊÎÉ»

RACURS

У виданні вміщено багато 
фотографій та ілюстрацій із 
особистого архіву автора та 
архівів сумчан. 

Книга побачила світ за-
вдяки підтримці депутата 
Сумської обласної ради, по-
чесного громадянина Сум 
Анатолія Єпіфанова, учасни-
ків історичного клубу ім. О. Бу-
латовича – Сергія Гуцана, 
Сергія Неговського, Сергія 
Тихенка, а також Сумської 
громадської організації «Рід-

ний край» (голова – Віталій 
Шейко).

Про все це і йшла мова на 
презентації цікавої книжки. А 
ще Маргарита Вікторівна 
щиро дякувала всім, хто до-
поміг їй матеріалізувати заду-
мане. Особливо теплі слова 
були сказані на адресу ректо-
ра УАБС НБУ Анатолія Єпіфа-
нова. І не лише за сприяння у 
виданні книги. Символічно, 
що завдяки величезним зу-
силлям Анатолія Олександро-

вича сьогодні відновлюється 
історичний куточок Троїцької 
– відбувається реконструкція 
колишньої садиби родини 
Харитоненків та мосту, закла-
дається мальовничий сквер. 
Через кілька місяців початок 
вулиці Троїцької стане, як і 
колись, досить привабливим 
для сумчан.

А Маргарита Сергієнко 
мріє видати нову краєзнавчу 
книгу про наступні роки із 
життя земляків.
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БУДІВНИЦТВО

Óæå áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü ³ì’ÿ Àíàòîë³ÿ ªï³ôàíî-
âà àñîö³þºòüñÿ ç àêàäåì³ºþ. Ðåêòîð ÓÀÁÑ ÍÁÓ, äî-
êòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð – òàê çàçâè÷àé â³í 
ï³äïèñóºòüñÿ ï³ä îô³ö³éíèìè, ä³ëîâèìè äîêóìåíòàìè 
òà ³íøèìè ïàïåðàìè. Àëå òàê áóëî íå çàâæäè.

ßêáè óñåðåäèí³ ø³ñòäåñÿòèõ ðîê³â ìèíóëîãî 
ñòîë³òòÿ áóä³âåëüíèêó-ïî÷àòê³âöþ Àíàòîë³þ ªï³ôà-
íîâó ñêàçàëè, ùî êîëèñü â³í ñòàíå ïðîôåñîðîì, 
ñòâîðèòü ³ î÷îëèòü âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä åêî-
íîì³÷íîãî ïðîô³ëþ, íàïåâíå, õëîïåöü ò³ëüêè á ðîç-
ñì³ÿâñÿ. Áî ñàìå áóä³âíèöòâî áóëî éîãî ïîêëèêàí-
íÿì. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âåëüíîãî òåõí³êóìó ìî-
ëîäèé ªï³ôàíîâ óñï³øíî äîëàâ òðóäîâ³ ñõîäèíè: 
â³ä òåñëÿðà áóä³âåëüíîãî óïðàâë³ííÿ «Ïðîìáóä» äî 
íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà 
Ñóìñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó, à ïîò³ì – Ñóìñüêîãî îáë-
âèêîíêîìó. Ó ò³ æ ðîêè À. ªï³ôàíîâ çàê³í÷èâ Õàð-
ê³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò, îäåðæàâøè 
êâàë³ô³êàö³þ åêîíîì³ñòà. Àíàòîë³é ªï³ôàíîâ – 
Áóä³âåëüíèê ç âåëèêî¿ ë³òåðè. ×èì ñêëàäí³øå ñòà-
âèëîñÿ ïåðåä íèì çàâäàííÿ, òèì ç á³ëüøîþ íàñîëî-
äîþ âîíî âèêîíóâàëîñÿ. Çà éîãî áåçïîñåðåäíüî¿ 
ó÷àñò³ òîãî ÷àñó áóâ ðîçðîáëåíèé Ãåíåðàëüíèé ïëàí 
Ñóì, ÿêèé ïðàêòè÷íî ìàéæå ïîâí³ñòþ âò³ëåíèé ó 
æèòòÿ. Ïî ñóò³, çáóäîâàíî îáëàñíèé öåíòð â³ñ³ìäå-
ñÿòèõ, ÿêèì òàê ïèøàëèñÿ ñóì÷àíè ³ òàê çàõîïëþ-
âàëèñÿ íàâ³òü ñòîëè÷í³ ãîñò³. Çà çíà÷í³ óñï³õè ó çà-
áóäîâ³ òà îíîâëåíí³ îáëàñíîãî öåíòðó Ñóìè áóëè 
â³äçíà÷åí³ Äåðæàâíîþ ïðåì³ºþ.

Î÷îëèâøè àêàäåì³þ, À.Î. ªï³ôàíîâ ïðîäîâæóº 
áóäóâàòè: çâîäèòè âåëè÷í³ íàâ÷àëüí³ êîðïóñè, ãóðòî-
æèòêè, Ëåãêîàòëåòè÷íèé ìàíåæ, ãóðòîæèòîê-ãîòåëü 
«Îë³ìï³éñüêèé», óí³êàëüíó Íàóêîâó á³áë³îòåêó, Ñòó-
äåíòñüêèé ñêâåð, Àëåþ îë³ìï³éñüêî¿ ñëàâè… Ñüîãîä-
í³ íàâ³òü âàæêî óÿâèòè Ñóìè áåç öèõ àðõ³òåêòóðíèõ 
ïåðëèí. Íå âèïàäêîâî ó 2005 ðîö³ çà êîìïëåêñ áóä³-
âåëü ÓÀÁÑ ÍÁÓ Àíàòîë³þ ªï³ôàíîâó òà ³íøèì ïðè-
÷åòíèì äî áóä³âíèöòâà îñîáàì áóëà ïðèñóäæåíà Äåð-
æàâíà ïðåì³ÿ Óêðà¿íè â ãàëóç³ àðõ³òåêòóðè òà áóä³â-
íèöòâà.

À ç ÿêèì ðîçìàõîì âåäåòüñÿ áóä³âíèöòâî íàøî¿ 
ô³ë³¿ – Ñåâàñòîïîëüñüêîãî ³íñòèòóòó áàíê³âñüêî¿ ñïðà-
âè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè! Áóêâàëüíî çà ê³ëü-
êà ðîê³â íà ãîëîìó ì³ñö³ âèðîñëè íàâ÷àëüíèé êîðïóñ, 
ñïîðòèâíî-ïîáóòîâèé êîìïëåêñ, ãóðòîæèòêè, Ñòóäåíò-
ñüêèé ïàðê, ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ äëÿ ïëÿæíèõ âèä³â 
ñïîðòó. Â Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à ùå áàãàòî ö³êà-
âèõ ïëàí³â ùîäî áóä³âíèöòâà ÿê ó Ñåâàñòîïîë³, òàê ³ 
â Ñóìàõ. ² íåìàº ñóìí³â³â, ùî ãàðí³ ³äå¿ ñòàíóòü íå 
ìåíø êðàñèâîþ ðåàëüí³ñòþ.

СПОРТ

Íå ðàç áóëà ñâ³äêîì çóñòð³÷åé íàøîãî ðåêòîðà ç 
ð³çíèìè ñïîðòñìåíàìè ³ ïåðåêîíàëàñÿ: âîíè éîãî íå 
ïðîñòî ïîâàæàþòü – îáîæíþþòü! Òà é õòî á³ëüøå 
â Ñóìàõ äáàº ïðî ñïîðòñìåí³â, çäîðîâèé ñïîñ³á æèò-
òÿ, í³æ öÿ íåáàéäóæà ëþäèíà? Ëåãêîàòëåòè÷íèé 
ìàíåæ, ÷èñëåíí³ òðåíàæåðí³ òà ñïîðòèâí³ çàëè, áà-
ñåéí, òåí³ñíèé êîðò, ñïîðòèâíèé êëóá ³ìåí³ Âîëî-
äèìèðà Ãîëóáíè÷îãî, Àëåÿ îë³ìï³éñüêî¿ ñëàâè – öå 
íåïîâíèé ïåðåë³ê ñïîðòèâíèõ ñïîðóä äëÿ ñòóäåíò³â 
àêàäåì³¿ òà ì³ñòà. Ò³ëüêè äóæå ëåäà÷èé íå çìîæå 
çíàéòè ñîá³ çàíÿòòÿ äî äóø³. À ïðè áàæàíí³ íàâ³òü 
íåï³äãîòîâëåíèé ñòóäåíò çà òàêèõ ïðåêðàñíèõ óìîâ 
äëÿ òðåíóâàíü ìîæå äîñÿãòè çíà÷íèõ ïåðåìîã. Âçÿ-
òè äëÿ ïðèêëàäó õî÷à á íàøîãî ñòóäåíòà ªâãåíà Ãó-
öîëà: ñàìå â àêàäåì³¿ â íüîãî â³äêðèëè ³ ðîçâèíó-
ëè òàëàíò ëåãêîàòëåòà, çðîáèâøè ç³ çâè÷àéíîãî 
õëîïöÿ âèäàòíîãî á³ãóíà, ó÷àñíèêà ³ ïðèçåðà ×åì-
ï³îíàòó ñâ³òó ç ëåãêî¿ àòëåòèêè.

Àíàòîë³é Îëåêñàíäðîâè÷ ñòàâ ïîêðîâèòåëåì ³ ïåð-
øèì ïîì³÷íèêîì íå ò³ëüêè äëÿ íàøèõ ñòóäåíò³â, àëå 
é äëÿ ³ìåíèòèõ ñïîðòñìåí³â Ñóì. Äóæå áàãàòî ðîáèòü 
À. ªï³ôàíîâ ÿê ïðåçèäåíò Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ ôåäå-
ðàö³¿ ç õîêåþ íà òðàâ³ äëÿ óñëàâëåíî¿ æ³íî÷î¿ êîìàí-
äè «Ñóì÷àíêà», ï³äòðèìóº ³íøèõ ç³ðîê. Ï³ä ÷àñ îä-
í³º¿ çóñòð³÷³ ç³ ñïîðòñìåíàìè ãîëîâà Ñóìñüêîãî îáëà-
ñíîãî â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³-
òåòó, ñð³áíèé ïðèçåð Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ó Íàãàíî 
Îëåíà Ïåòðîâà ñêàçàëà: «Ñïàñèá³ çà âñå, ùî âè ðî-
áèòå äëÿ ñïîðòó, çà âàøó ïîñò³éíó äîïîìîãó. Ó òîìó, 
ùî ÿ âèáîðîëà îë³ìï³éñüêó ìåäàëü, º ³ âàøà çàñëó-
ãà». À ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé ç íàãîäè â³äêðèòòÿ Àëå¿ 
îë³ìï³éñüêî¿ ñëàâè Îëåíà âðó÷èëà Àíàòîë³þ Îëåê-
ñàíäðîâè÷ó ñïåö³àëüíî âèãîòîâëåíó ìåäàëü â³ä ³ìåí³ 
âäÿ÷íèõ ñïîðòñìåí³â Ñóìùèíè.

ДЕПУТАТСТВО

Íå ïåðåñòàºø äèâóâàòèñÿ, çâ³äêè öÿ ëþäèíà ÷åð-
ïàº åíåðã³þ, ùîá çíàõîäèòè çäîðîâ’ÿ ³ ÷àñ äëÿ ñï³ë-
êóâàííÿ ³ âèð³øåííÿ ÷èñëåííèõ ïðîáëåì ³íâàë³ä³â, 
âåòåðàí³â, «àôãàíö³â», äèòÿ÷èõ ³ æ³íî÷èõ îðãàí³çà-
ö³é, ïðåäñòàâíèê³â íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, êðàºçíàâ-
ö³â, ìèòö³â òîùî. Ñàìå ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ì³ñòà 
³ çàïðîïîíóâàëè ïî÷åñíîìó ãðîìàäÿíèíó Ñóì Àíà-
òîë³þ ªï³ôàíîâó áàëîòóâàòèñÿ êàíäèäàòîì ó äåïóòà-
òè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

– Äëÿ ìåíå öå áóëî äîñèòü íåëåãêå ð³øåííÿ, àäæå 
ê³ëüêà ðîê³â òîìó ÿ äàâàâ ñîá³ ñëîâî, ùî ïîë³òèêîþ 
á³ëüøå çàéìàòèñÿ íå áóäó, – ÷åñíî ç³çíàâñÿ Àíàòîë³é 
ªï³ôàíîâ. – Àëå íåïðîñòà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³, äîñèòü 
îáìåæåíèé ì³ñöåâèé áþäæåò, ÿêèé íå äîçâîëÿº âèð³-
øóâàòè íàñóùí³ ïèòàííÿ, ìàéáóòí³ ðåôîðìè â îñâ³ò³, 
Íàö³îíàëüíîìó áàíêó, àãðîñåêòîð³, çìóñèëè ìåíå çì³-
íèòè ñâîþ äóìêó. ß çðîçóì³â, ùî â ðåã³îí³ ìàëî ùî 
ìîæíà âèð³øèòè. Àáè äîáèòèñÿ ðåàëüíèõ ðåçóëüòàò³â, 
íåîáõ³äíî ä³ÿòè â ìàñøòàáàõ äåðæàâè, à äëÿ öüîãî é 
ïîòð³áíèé äåïóòàòñüêèé ìàíäàò. 

Àíàòîë³é Îëåêñàíäðîâè÷ âèä³ëèâ îñíîâíó ãðóïó 
ïèòàíü, ÿê³, íà éîãî äóìêó, íåîáõ³äíî âèð³øóâàòè â 
ïåðøó ÷åðãó. Íàñàìïåðåä ïîòð³áíî ïðîâåñòè äåöåí-
òðàë³çàö³þ áþäæåòó, ùîá íà ì³ñöÿõ âèñòà÷àëî êîø-
ò³â íå ëèøå íà çàðïëàòè, à é íà âèð³øåííÿ áàãàòüîõ 
àêòóàëüíèõ ïðîáëåì, îñîáëèâî â êîìóíàëüí³é ãàëóç³. 
Ñüîãîäí³ ïîòðåáóþòü ï³äòðèìêè ï³äïðèºìö³, ìàëèé ³ 
ñåðåäí³é á³çíåñ. 

Âàðòî òàêîæ ðîçóìíî ïðîâåñòè ðåôîðìó â îñâ³ò³, 
ñêîðîòèâøè ÷èìàëî âèø³â ³ç ïðèì³òèâíèì íàóêîâèì 
ïîòåíö³àëîì òà ìàòåð³àëüíîþ áàçîþ, àëå ïðè öüîìó 
çàëèøèòè ñàìîñò³éíèìè òàê³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ÿê 
Óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè – îäèí ³ç 
íàéêðàùèõ åêîíîì³÷íèõ ÂÍÇ äåðæàâè. Íåîáõ³äíî òà-
êîæ çâåðíóòè ñåðéîçíó óâàãó íà çàãàëüíîîñâ³òí³ øêî-
ëè, ï³äâèùèòè ð³âåíü çíàíü, ÿê³ âîíè äàþòü ó÷íÿì. 
² òàêèõ ïèòàíü, ÿê³ ñüîãîäí³ õâèëþþòü ñóì÷àí, ÷è-
ìàëî. ¯õ ãîòîâèé êîìïåòåíòíî âèð³øóâàòè À.Î. ªï³-
ôàíîâ.

 – Çà ñïèñêàìè ÿ á íå ï³øîâ. Íå õî÷ó, ùîá çà ìå-
íå õòîñü ï³äêèäàâ áþëåòåí³. À îñü ìàæîðèòàðêà ñàìå 
äëÿ ìåíå! – ãîâîðèòü êàíäèäàò ó äåïóòàòè. – Ìåí³ 
áàéäóæå, ç ÿêèìè ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè äðóæèòè. ß 
áóäó äðóæèòè ç ðîçóìíèì ëþäüìè, ç ÿêèìè ìîæíà 
âèêîíóâàòè ðåàëüí³ ñïðàâè. Äî òîãî æ ó ìåíå º âåëè-
÷åçíèé æèòòºâèé ³ ïðîôåñ³éíèé äîñâ³ä, çáåðåãëèñÿ 
çâ’ÿçêè, ÿê³, áåçóìîâíî, äîïîìîæóòü, ÿêùî ìåíå îáå-
ðóòü äåïóòàòîì. Äîáðå óñâ³äîìëþþ, ùî äîâ³ðà ëþäåé 
ïîâèííà áóòè ï³äêð³ïëåíà ìî¿ìè êîíêðåòíèìè ñïðà-
âàìè òà âèñîêîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ.

Òîæ ïîáàæàéìî íàøîìó ðåêòîðó âïåâíåíî¿ ïåðå-
ìîãè íà íîâîìó æèòòºâîìó åòàï³ Ë³äåðà!

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

У книзі вміщені спогади 
авторки, корінної сумчанки, 
та її рідних, друзів і близьких, 
які жили в цікавому історич-
ному районі Сум – на Новому 

Місці (на вулиці Троїцькій) з 
30-х до 90-х років минулого 
століття. Тут майже кожна 
будівля пов’язана з легенда-
ми і населена тінями людей, 

гідних особливої поваги. 
Спершу ці замітки Маргарита 
Вікторівна писала для себе та 
своїх друзів. Звідси й камер-
ність її розповіді. Проте, коли 
робота була завершена, стало 
очевидним, що написане не 
залишить байдужими нікого, 
хто цікавиться своєю «малою 
батьківщиною» – будинком, 
вулицею, містом, в якому ви-
пало жити.
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ÑÀÌ ÑÎÁ² ÏÑÈÕÎËÎÃ Ñâ³òëàíà ÁÀÕÌÓÒ, ïñèõîëîã àêàäåì³¿

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ

ÄÎÇÂ²ËËß ²ííà ÏÅÄ×ÅÍÊÎ, ãðóïà Ô-92

ÑÏÎÐÒ 

Ó íàðîä³ ïîáóòóº äóì-
êà: «Óñ³ õâîðîáè â³ä íå-
ðâ³â»… ²ñòîð³¿ æèòòÿ òà 
ñèòóàö³¿ âèíèêíåííÿ õâî-
ðîá çíàéîìèõ ³ áëèçüêèõ 
ìåí³ ëþäåé çàö³êàâèëè, 
ïîò³ì çáåíòåæèëè, ³, íàðå-
øò³, çìóñèëè ìåíå á³ëüø 
ñåðéîçíî â³äíåñòèñÿ äî 
öüî ãî ðîçïîâñþäæåíîãî 
âèñëîâó òà ïî÷àòè ðîçáè-
ðàòèñÿ, ÿê æå âïëèâàþòü 
äóìêè, åìîö³¿, â³ä÷óòòÿ, 
ñëîâà íà ñòàí çäîðîâ’ÿ 
îêðåìî¿ ëþäèíè. Ùå â ²² 
ñòîë³òò³ íàøî¿ åðè êëàñèê 
ìåäèöèíè – âåëèêèé ðèì-
ëÿíèí Ê. Ãàëåí – ñòâåðä-
æóâàâ, ùî «â áîðîòüá³ çà 
çäîðîâ’ÿ íà ïåðøîìó ì³ñö³ 
– âì³ííÿ âîëîä³òè ñâî¿ìè 
ïî÷óòòÿìè». Ó Ñòàðî-
äàâíüîìó Ñõîä³ îñíîâíîþ 
ïðè÷èíîþ õâîðîáè òà ïå-
ðåä÷àñíî¿ ñìåðò³ ââàæàëè 

Ê³ëüêà ì³ñÿö³â ó ãàëå-
ðå¿ äåìîíñòðóâàëàñÿ âè-
ñòàâêà æèâîïèñó òà ãðà-
ô³êè ²² Ì³æíàðîäíîãî 
ìèñòåöüêîãî ïëåíåðó. Â 
åêñïîçèö³¿ áóëî ïðåäñòàâ-
ëåíî 20 ðîá³ò, íàïèñàíèõ 
ó Ñóìàõ, Òðîñòÿíö³ òà 
Ëåáåäèíñüêîìó ðàéîí³. 
Ïðèºìíî, ùî êîæåí ³ç 
ó÷àñíèê³â ïëåíåðó ïîäà-
ðóâàâ ïî îäí³é ðîáîò³ äî 
ìèñòåöüêîãî ç³áðàííÿ 
ÓÀÁÑ ÍÁÓ. 

Óñ³ òâîðè âåðí³ñàæó 
ïî-ñâîºìó ö³êàâ³. Âèêëè-
êàþòü áàãàòî ñâ³òëèõ åìî-
ö³é êàðòèíè Ìàðèíè 
Ðîæ íÿòîâñüêî¿ «Ëó-
÷àíñüê³ áåðåãè» ÷è Îêñà-
íè Êîðí³ºíêî «Âåðáà â 
Íåñêó÷íîìó», Òåðåçè 
Ïàâëîâñüêî¿ «Îêîëèö³ 
Ñåìèðîò³âêè» ÷è Éîçåôà 
Øóáè «Á³ëÿ ×åõîâà». Çà-
ñëóãîâóþòü íà óâàãó ðî-
áîòè ñóìñüêèõ õóäîæíè-

ê³â, ñòâîðåí³ ï³ä «ïîëüñü-
êèìè âðàæåííÿìè»: «Ë³õ-
òàð ³  ñ òàðîãî  ì ³ñòà» 
Ãðèãîð ³ ÿ Ïåòðåíêà, 
«Ãë³â³öüê³ ³ìïðåñ³¿» Ìè-
êîëè Æóë³íñüêîãî, «Åòþ-
äè Ãë³â³öå» ²âàíà Ãàïî-
÷åíêà.

Ìåí³ æ íàéá³ëüøå ïðè-
ïàëà äî äóø³ ðîáîòà îäå-
ñèòà Âîëîäèìèðà Êàáà÷åí-
êà «Âèõ³ä º!» ³ç çîáðàæåí-
íÿì éîãî (³ ìîº¿) óëþáëå-
íî¿ ïòàõè – ñîðîêè. Ó 
êîëåêö³¿ «Àêàäåì³÷íî¿» 
âæå º îäíà ðîáîòà ç ñîðî-
êîþ öüîãî àâòîðà. ² îñü ï³ä 
÷àñ ïëåíåðó ç’ÿâëÿºòüñÿ 
íîâèé òâ³ð, ³ íà íüîìó – 
çíîâó ñîðîêà! ßê ïîÿñíèâ 
ùå âë³òêó ï³ä ÷àñ â³äêðèò-
òÿ âåðí³ñàæó ïàí Âîëîäè-
ìèð, éîãî ïðèâàáëþº öåé 
÷îðíî-á³ëèé ïòàõ íå ëèøå 
äèçàéíîì, à é ñâî¿ì äîïèò-
ëèâèì õàðàêòåðîì, ïîñò³é-
íîþ «ïî³íôîðìîâàí³ñòþ». 

Â²Ä×ÓÂÀÉÒÅ ÑÂßÒÎ ÆÈÒÒß!

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÅÍÅÐÈ 
ÑÒÀÍÓÒÜ ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÈÌÈ

«FAST DATE» Â ÀÊÀÄÅÌ²¯

ÂÅÐÅÑÍÅÂ² ÏÅÐÅÌÎÃÈ

Спартакіада міста 
серед ВНЗ ІІІ-IV р. а.

У вересні 2012 року відділом у справах сім’ї, молоді та 
спорту Сумської міської ради команду Української академії 
банківської справи НБУ нагороджено грамотою за зайняте 
ІІ місце у спартакіаді Сум, що проходила в 2011-2012 на-
вчальному році серед команд ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, 
та грамотою за ІІ місце в міській спартакіаді за цей період 
серед команд викладачів сумських вишів.

ІІ турнір з боксу, 
присвячений Дню Незалежності України 

18-19 серпня 2012 року в м. Прилуки відбувся ІІ турнір 
з боксу, присвячений Дню Незалежності України.

Студенти академії привезли додому медалі: Юрій Коро-
тун (БС-83) – за зайняте І місце у ваговій категорії 60 кг; Олег 
Коротун  (БС-83) – за ІІ місце у ваговій категорії 69 кг та 
Артем Середа (ОА-12) – за ІІ місце у ваговій категорії 64 кг.

Губернаторські стипендіати

Під час урочистостей з нагоди відкриття Алеї олімпійсь-
кої слави відбулося нагородження спортсменів-ветеранів і 
спортсменів-студентів. Нашим студентам групи Ф-12 Євгену 
Гуцолу та Поліні Родіоновій вручили сертифікати на отри-
мання губернаторських стипендій. 

Спартакіада з пляжного волейболу (жінки) 
та пляжного футболу (чоловіки) 

серед вищих навчальних закладів 
Національного банку України

8-11 вересня 2012 року в м. Севастополь відбулися 
змагання з пляжного футболу та волейболу. Бажання взяти 
в них участь виявили збірна команда академії, Університет 
банківської справи НБУ (м. Київ), Черкаський інститут бан-
ківської справи та, звичайно, організатор змагань – Сева-
стопольський інститут банківської справи УАБС НБУ.

Збірна команда академії посіла перше місце в іграх з 
пляжного футболу серед чоловічих команд. Кольори ака-
демії захищали: Валерій Омельченко (МЕК-22), Дмитро 
Звонков (Ф-92), Владислав Колесник (Ф-22), Ілля Пустовойт 
(БС-22), Олександр Хомич (Ф-23), Євген Князь (ОА-22), Максим 
Ващенко (МЕК-21). 

Друге місце команда академії зайняла в іграх з пляжно-
го волейболу серед жіночих команд.  У складі команди 
грали: Анна Остапенко (ОА-12), Алла Шевченко (ОА-92).

Òåòÿíà ÂÅÐÕÎÃËßÄ,
ñòàðøèé âèêëàäà÷ 

êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ

У теплій камерній обстановці мистецької галереї 
«Академічна» на початку нового навчального року 
відбулося підбиття підсумків ІІ Міжнародного ми-
стецького пленеру. Відома художниця, доцент кафе-
дри іноземних мов УАБС НБУ Римма Миленкова 
розповіла присутнім про те, що цього року вже 
вдруге завдяки зусиллям УАБС НБУ, зокрема галереї 
«Академічна», мистецький захід проходив одноча-
сно в Сумах і в польському місті Глівіце. За цей час 
художники мали можливість написати чимало 
цікавих робіт, поспілкуватися й отримати море по-
зитивних вражень

Вкотре студенти академії переконалися в тому, що 
студентський і профспілковий комітети нікому не 
дозволяють нудьгувати та сумуватиО счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно 
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.

И. Бунин

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

íàìàãàòèñÿ îâîëîä³òè çàñî-
áàìè, ÿê³ äîçâîëÿþòü êå-
ðóâàòè ñâîºþ ïñèõ³êîþ: öå 
é ïîçèòèâíå ìèñëåííÿ, é 
îïòèì³ñòè÷íå ñàìîíàâ³þ-
âàííÿ, àóòîòðåí³íã, éîãà 
òîùî. Íàø îðãàí³çì áóäå 
âäÿ÷íèé íàì çà äîâã³ ïðî-
ãóëÿíêè íà ñâ³æîìó ïî-
â³òð³, ô³çêóëüòóðó, çà 
çì³íó âèä³â ä³ÿëüíîñò³, çà 
âæèâàííÿ êîðèñíî¿ ¿æ³: 
âçàãàë³, íåðâîâà ñèñòåìà 
ïîëþáëÿº ïðîñòó ¿æó – 
õë³á ãðóáîãî ïîìåëó, êðó-
ïè (ãðå÷àíà, â³âñÿíà), áî-
áîâ³, ðèáó, ì’ÿñî òà ñóáïðî-
äóêòè (ïå÷³íêà, ñåðöå, 
íèðêè). Íåîáõ³äíî ââåñòè 
ñîá³ çà ïðàâèëî: êåðóé 
ñâî¿ìè äóìêàìè (áóäü-ÿêà 
äóìêà ïåðåõîäèòü ó íàø 
ô³çè÷íèé ñòàí!), îïàíîâóé 
äèñöèïë³íîâàíå ìèñëåííÿ, 

íåçäîðîâå æèòòÿ, çàòüìà-
ðåíå íåãàòèâíèìè äóìêà-
ìè, åìîö³ÿìè, ïåðåæèâàí-
íÿìè. Ñàì ôàêò ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ çóìîâëåíîñò³ á³ëü-
øî ñ ò ³  ç à õ â îðþâà í ü 
ñüîãîäí³ íå âèêëèêàº ñóì-
í³â³â. À ùî æ ðîáèòè, ñêà-
æåòå âè, ÿêùî ðèòì ñó÷à-
ñíîãî æèòòÿ âñå ïðèñêî-
ðþºòüñÿ òà ïðèñêîðþºòü-
ñÿ?! Ïîò³ê ³íôîðìàö³¿, ùî 
íàäõîäèòü äî íàñ, íåîñÿæ-
íèé. Íåðâîâà ñèñòåìà ëþ-
äèíè êåðóº âñ³ìà íàøèìè 
ñâ³äîìèìè òà íåñâ³äîìèìè 
ôóíêö³ÿìè. Íàøå ò³ëî 
ïðîíèçàíå ìåðåæåþ íåðâî-
âèõ âîëîêîí. ¯õíÿ çàãàëü-
íà äîâæèíà ñÿãàº áëèçüêî 
ì³ëüÿðäà ìåòð³â: öå â³ä-
ñòàíü â³ä Çåìë³ äî Ì³ñÿ-
öÿ,  òóäè é íàçàä! Àëå âîíè 
çäàòí³ äî ðåãåíåðàö³¿ – áåç 
öüîãî ìè ïðîñòî íå âèñòî-
ÿëè á ïåðåä âèïðî áóâà-
ííÿìè äîë³. Ùîïðàâäà, 
â³äíîâëþþòüñÿ íåðâîâ³ âî-
ëîêíà äîâîë³ ïîâ³ëüíî: 
áëèçüêî îäíîãî ì³ ë³ ìåòðà 
çà ð³ê. 

Òîìó íàø³é íåðâîâ³é 
ñèñòåì³ íåîáõ³äíî äîïîìà-
ãàòè. Ïåðø çà âñå – ñë³ä 

âèäàâè ³ «â³äðåàãóé» íà 
íåãàòèâí³ ïî÷óòòÿ, ïðèáå-
ðè «ñì³òòÿ» ç ãîëîâè! À ùå 
– íåîáõ³äíî ï³êëóâàòèñÿ 
ïðî ñïîê³éíèé òà ãëèáîêèé 
ñîí – óñå öå ïîòð³áíî äëÿ 
â³äíîâëåííÿ íåðâîâî¿ ñèñ-
òåìè ëþäèíè òà äëÿ çáåðå-
æåííÿ ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ. 
À  õîðîøå ïñèõ ³ ÷ íå 
çäîðîâ’ÿ º íåîáõ³äíîþ óìî-
âîþ ñàìîðåàë³çàö³¿ é 
ùàñòÿ ëþäèíè. Õî÷åòå ìà-
òè çäîðîâó ïñèõ³êó – çàé-
ìàéòåñÿ òèì, ùî âàì ïðè-
íîñèòü ðàä³ñòü, ³ ðàäóéòå 
³íøèõ. Ïàì’ÿòàéòå: ì³öíà 
ñ³ì’ÿ, â³ðí³ äðóç³, ïîçèòèâ-
íèé íàñòð³é – îñíîâà äó-
øåâíîãî êîìôîðòó, ÿêèé 
àäåêâàòíî ðåãóëþº ïî-
âåä³íêó â ïðîöåñ³ æèò-
òºä³ÿëüíîñò³. Âàæëèâî, 
àáè êîæíà ëþäèíà, îáèðà-
þ÷è òîé ÷è ³íøèé ñïîñ³á 
æèòòÿ, áðàëà äî óâàãè íå 
ò³ëüêè çáåðåæåííÿ ô³çè÷-
íîãî çäîðîâ’ÿ, àëå é äáàëà 
ïðî ñâ³é çàäîâ³ëüíèé 
ïñèõ³÷íèé ñòàí. 

10 æîâòíÿ – Âñåñâ³òí³é Äåíü ïñèõ³÷íîãî 
çäîðîâ’ÿ. Áàæàþ âñ³ì çäîðîâ’ÿ – ïñèõ³÷íîãî 
³ ô³çè÷íîãî (àäæå öå – ºäèíå!): æèâ³òü äîâ-
ãî – «íàïîâí³òü æèòòÿ ðîêàìè»; áóäüòå 
çäîðîâ³ ÿêîìîãà äîâøå – «íàïîâíþéòå ðîêè 
æèòòÿì»; ðîçâèâàéòå âïðîäîâæ æèòòÿ ñâ³é 
ïîòåíö³àë – «íàïîâíþéòå æèòòÿ ïîâíîö³í-
íèì æèòòÿì»! Â³ä÷óâàéòå «ñâÿòî æèòòÿ» 
êîæíîãî äíÿ!!! 

Ñþæåò òâîðó ïðîñòèé ³ 
âîäíî÷àñ ô³ëîñîôñüêèé: 
ñîðîêà, çîáðàæåíà íà òðè-
êóòíèêó, íå âïàäàº â ðîç-
ïà÷ â³ä «ãëóõîãî êóòà» 
æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿, à âèÿâ-
ëÿº, ùî, íà ùàñòÿ, â îäíî-
ìó ì³ñö³ ãðàí³ ö³º¿ ãåîìå-
òðè÷íî¿ ô³ãóðè ðîç’ºäíàí³. 
Çâ³äñè é îïòèì³ñòè÷íà íà-
çâà: «Âèõ³ä º!».

Ï³ä ÷àñ çàõîäó ïîëü-
ñüêà ãîñòÿ – ãîëîâà Àñî-
ö³àö³¿ ïîëüñüêèõ ìèòö³â 
ó ì. Ãë³â³öå, îðãàí³çàòîð 
ïëåíåðó â áðàòí³é Ïîëü-
ù³ ïàí³ Àííà Çàâ³øà-
Êóá³öêà – ùèðî ïîäÿêó-
âàëà àêàäåì³¿ çà ïë³äíå 
ñï³âðîá³òíèöòâî. Âîíà 
âðó÷èëà ñóìñüêèì õóäîæ-

íèêàì, ó÷àñíèêàì Ì³æ-
íàðîäíîãî ïëåíåðó â 
Ãë³â³öå, – Ñåðã³þ Ïîáî-
æ³þ, ²âàíó Ãàïî÷åíêó, 
Ìèêîë³ Æóë³íñüêîìó òà 
Ãðèãîð³þ Ïåòðåíêó – ñåð-
òèô³êàòè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü 
ïðî òå, ùî ¿õí³ òâîðè 
çáåð³ãàþòüñÿ â çá³ðö³ õó-
äîæíüîãî ìóçåþ â Ãë³â³-
öå, à òàêîæ êàòàëîãè ïëå-
íåð³â öüîãî ÷óäîâîãî ì³-
ñòà.

² ïîëüñüê³, é óêðà¿íñü-
ê³ ìèòö³ áóëè ºäèí³ â 
äóìö³: ì³æíàðîäí³ ìè-
ñòåöüê³ ïëåíåðè ïîâèíí³ 
ñòàòè òðàäèö³éíèìè.

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

П’ятниця. Вечір. Попереду вихідні, а чогось ніби не ви-
стачає: напевне, нових зустрічей, цікавого спілкування... 
Саме з цією метою й було проведено «швидке знайомство» 
в кафе «Спортлайн». Бажаючих приємно провести свій 
вільний час виявилося чимало. Повільна музика, запалені 
свічки, гарячий чай чи кава та десерт підсилювали роман-
тичну атмосферу. Дівчата розмістилися за окремими столи-
ками, а хлопці по черзі мали змогу поспілкуватися з кожною 
дівчиною, при цьому всі заповнювали «анкету симпатій» за 
такими критеріями: володіння гумором, зацікавленість у 
співрозмовнику, вміння слухати співрозмовника  – з розу-
мінням мовчати, зовнішня привабливість, внутрішній світ…

Якщо взяти до уваги усміхнені обличчя та вогник в очах 
учасників, то можна із впевненістю сказати, що знайомство 
вдалося. По закінченні зустрічі дехто обмінявся номерами 
телефонів, а інші продовжували спілкуватися, адже за 5 хвилин 
можна було дізнатися про співрозмовника лише найваж-
ливіше.

Спів у караоке поставив на зустрічі три крапки, тому ми 
з нетерпінням будемо чекати від студентського та профспіл-
кового комітетів нових захоплюючих ідей!


