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Ë²ÐÈ×ÍÈÌ ÐßÄÊÎÌ

Â²ÒÀÍÍß 

Â²ÒÀÍÍß ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÄÅ ÆÈÂÅ ÌÎß ÞÍ²ÑÒÜ?

«ÀÊÀÄÅÌ²Õ» 
Â²ÒÀª ² ÇÀÏÐÎØÓª 

ÍÀÑÎËÎÄÆÓÉÒÅÑß 
ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÌ ÆÈÒÒßÌ! 

Ô²ÍÀË²ÑÒÈ UNIOË²ÌÏ²ÀÄÈ

Çàïèòàéòå ìåíå, äå æèâå ìîÿ 
þí³ñòü. Ðàí³øå ÿ íå çàìèñëþâàëà-
ñÿ, íàñê³ëüêè âàæëèâî çíàòè, äå òè 
¿¿ ëèøàºø. Õòîñü ïðîùàºòüñÿ ç 
þí³ñòþ â ñò³íàõ áàòüê³âñüêî¿ äî-
ì³âêè, äåõòî ðîçïîðîøóº ¿¿ ïîòðî-
õó íà ðîáîòó ÷è õîá³, à õòîñü íà-
â³òü íå çíàº, äå ñàìå ç íåþ ðîçëó-
÷èâñÿ, ç³òõàþ÷è çà ìèíóëèìè ðîêà-
ìè.

Çàïèòàéòå ìåíå, ³ ÿ â³äïîâ³ì 
âàì, ùî òî þí³ñòü øåëåñòèòü ì³æ 
ù³ëüíî ñïèñàíèìè àðêóøàìè ç³ ñïî-
ãàäàìè, ì³æ ìî¿ìè êðèâóëÿìè ôîð-
ìóë ³ çàäà÷. Òî âîíà ñòî¿òü ïîðÿä 
ç³ ìíîþ òàì, êîëî äîøêè, ³ ñòè-
ðàºòüñÿ îñòàíí³ì øìàòî÷êîì êðåé-
äè ï³ä ìîºþ âïåâíåíîþ ðóêîþ… 

¯é äîáðå âäàºòüñÿ õîâàòèñÿ â óñ-
ì³øêàõ òèõ, õòî ñóïðîâîäæóâàâ ìå-
íå óïðîäîâæ ðîê³â ñòóäåíòñòâà íà 
öüîìó äîâãîìó øëÿõó äî ñàìîâäîñêî-
íàëåííÿ. Îñü âîíè, ñèäÿòü ïîðÿä, 
ùîñü óâàæíî ðîçäèâëÿþòüñÿ ó ñâî¿õ 
êîíñïåêòàõ. Ìè ðàçîì óæå íåñê³í-
÷åííî äîâãî, ³ çäàºòüñÿ, ùî âñå, ùî 
ÿ ïðî ñåáå ïàì’ÿòàþ, ïîâ’ÿçàíî ç öè-
ìè, òàêèìè ñõîæèìè íà ìåíå, âæå 
äîðîñëèìè ëþäüìè. 

Äåñü º ìîÿ þí³ñòü. Âîíà íàçàâ-
æäè çàëèøèëàñÿ ñåðåä ñò³í, â ÿêèõ 
ÿ âèðîñëà, ñòàëà âïåâíåíîþ â ñîá³, 
äå êîæåí êóòî÷îê äî áîëþ çíàéîìèé 
³ áëèçüêèé. Âîíà äîñ³ áëóêàº öèìè 
ñõîäàìè, øóêàþ÷è ìåíå, ìàëó é êó-
ìåäíó ïåðøîêóðñíèöþ, ÿêîþ ÿ áóëà 
ï’ÿòü ðîê³â òîìó. Ìè çóñòð³÷àºìî-
ñÿ ç þí³ñòþ ì³æ ðÿä³â ³ç çàïàøíè-
ìè ïèð³æêàìè é êàâîþ â áóôåò³, â 
êîðèäîðàõ ³ àóäèòîð³ÿõ, òà âîíà ìå-
íå, íà æàëü, óæå á³ëüøå íå âï³çíàº. 

Çàïèòàéòå ìåíå, äå ÿ çàëèøó ÷à-
ñòèíêó ñåáå, ñâîþ âäÿ÷í³ñòü ³ ñåð-
äå÷íó ïîâàãó. ß â³äïîâ³ì, ùî ¿ì ì³ñ-
öå òóò, â Àêàäåì³¿. Íåõàé öå áóäå 
íàòõíåííÿì äëÿ âèêëàäà÷³â, ÿê³ 
âêëàäàëè â íàø ðîçâèòîê ñâî¿ ñèëè 
³ çíàííÿ. Îñîáëèâî õî÷åòüñÿ òå-
ïëèì ñëîâîì çãàäàòè íàøó ð³äíó êà-
ôåäðó ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè òà ¿¿ 
çàâ³äóâà÷à Ìèõàéëà ²ëë³÷à Ìàêà-
ðåíêà. Ñïàñèá³ âñ³ì âèêëàäà÷àì, ÿê³ 
ñóïðîâîäæóâàëè íàñ ïðîòÿãîì ï’ÿòè 
ðîê³â íàâ÷àííÿ. Íåõàé íàøà âäÿ÷-
í³ñòü íàäàñòü ¿ì íàñíàãè é íàäàë³ 
çàëèøàòèñÿ äëÿ íàñ ïðèêëàäîì äëÿ 
íàñë³äóâàííÿ. Íàäàñòü âïåâíåíîñò³ 
â òîìó, ùî âîíè âêëàëè ìàéáóòíº 
â ðóêè ã³äíîìó ïîêîë³ííþ.

Äÿêóþ òîá³, Àêàäåì³º, çà òå, ùî 
ìåí³ º ùî çãàäàòè ó òâî¿õ ñò³íàõ.

Òåòÿíà ÔÅÄ²ÐÊÎ (ØÓÌÈËÎ),
ñòóäåíòêà ãðóïè ÌÌÅ-22

Дорогі наші студенти!
Щиросердно вітаю з вашим першим у житті професійним святом – Днем студента!
Напевне, важко знайти сьогодні людину, яка по-доброму не заздрила б студентам – 

їхній молодості, красі, сміливості, впевненості у власних силах, сподіванням на чудове 
майбутнє. Я від душі бажаю, щоб усі найкращі відчуття студентської молодості були 
притаманні вам якомога довше, а всі мрії та задуми успішно втілилися в життя!

Зичу міцного здоров’я, відмінних успіхів у навчанні, цікавого дозвілля, а згодом – вда-
лої кар’єри. Хай вас постійно супроводжують перемоги, удача, надійні друзі, вірне кохан-
ня та велике щастя! 

А ми, у свою чергу, будемо робити все, щоб ваша студентська пора була насиченою, 
яскравою та неповторною.

З повагою 
ректор, професор                                                                                      А. О. Єпіфанов                                                          

Äîðîã³ äðóç³, ëþá³ ñòóäåíòè àêàäåì³¿!
Â³ä ³ìåí³ ñòóäåíòñüêîãî àêòèâó ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ 

â³òàííÿ ç íàãîäè íàøîãî ñï³ëüíîãî ç âàìè ñâÿòà – Ì³æ-
íàðîäíîãî äíÿ ñòóäåíòà!

Öüîãî ÷óäîâîãî äíÿ õî÷åòüñÿ ïîáàæàòè âñ³ì íàì òâîð-
÷îãî íàòõíåííÿ, óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³, çä³éñíåíí³ ìð³é òà 
æèòòºâèõ ïëàí³â. Ùîäíÿ ñòàâòå ïåðåä ñîáîþ ö³ë³ é äî-
êëàäàéòå ÿêîìîãà á³ëüøå çóñèëü äëÿ ¿õíüî¿ ðåàë³çàö³¿, 
çàâæäè äîáèâàéòåñÿ ñâîãî. Ïðàãí³òü äî ñàìîðîçâèòêó é 
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, íå öóðàéòåñÿ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿. ² 
íàéãîëîâí³øå – íàñîëîäæóéòåñÿ ñòóäåíòñüêîþ þí³ñòþ, 
àäæå ö³ ï’ÿòü ðîê³â ïðîëåòÿòü, íà÷å îäíà ìèòü. Òîæ ïî-
ñòàðàéòåñÿ íå âèòðà÷àòè äàðåìíî ÷àñ ³ áåð³òü â³ä æèòòÿ 
ÿêíàéá³ëüøå!

Ùèðî âàø³,
ãîëîâà ñòóäêîìó  Â³êòîð ÌÓÍÒßÍ

ãîëîâà ïðîôêîìó ñòóäåíò³â Þë³ÿ ÕÅÂÏÀ

Редакція газети щиро вітає нашу пре-
красну молодь з Днем студента!

Міцного вам здоров’я, успіхів, кохання!
Доля часто дарує нам цікаві шанси, але 

ми, на жаль, не завжди ними користуємося. 
Це стосується і навчання, і цікавих зустрі-
чей, і поїздок, і творчих уподобань, і осо-
бистого життя. Будьте уважними і неледа-
чими: не пропустіть своїх щасливих шансів!

Особливі вітання шлемо своїм юним 
журналістам і запрошуємо до студентської 
редакції нових дописувачів. Звертайтеся до 
нас, і у вас усе вийде!

Наші координати:
вул. Якіра, 10-а (одноповерхова будівля 
за гуртожитком № 3), кім.18.
Тел. 619-947.
Внутрішній телефон: 56-84.
Моб.+38-066-691-01-46.
E-mail: danilenko@uabs.edu.ua

Ç ÄÍÅÌ ÑÒÓÄÅÍÒÀ!

Íà áàç³ Ãîëîâíîãî îô³ñó Óí³Êðåäèò Áàíê ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê» 
(ì. Êè¿â) â³äáóâñÿ ô³íàëüíèé òóð ²Õ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñòóäåíò-
ñüêî¿ UniOë³ìï³àäè íà ïðèç ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê» ñï³ëüíî ç 
UniCredit Bank. Öüîãî ðîêó â UniOë³ìï³àä³ âçÿëè ó÷àñòü áëèçü-
êî 1300 ñòóäåíò³â ³ç á³ëüø í³æ 100 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
Óêðà¿íè. 

Ô³íàëüíèé òóð ïåðåäáà÷àâ âèð³øåííÿ òðüîõ çàâäàíü, îäíèì 
³ç ÿêèõ áóëà ï³äãîòîâêà ïðåçåíòàö³¿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ çà òå-
ìàìè íà âèá³ð.

Çà ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ ô³íàëüíèõ çàâäàíü íàø³ Àíòîí 
Ðàáóøåíêî òà Òåòÿíà Íîâ³êîâà óâ³éøëè äî 10 êðàùèõ ñòóäåí-
ò³â, à Ìàð³ÿ Ñàâ÷åíêî òà Ìèêèòà Íåòðåáêî – äî 5 ô³íàë³ñò³â 
UniOë³ìï³àäè. 

Ó ÒÎÏ-100 íàéêðàùèõ óâ³éøëè 14 ñòóäåíò³â àêàäåì³¿: Çà-
õîæèé Â³òàë³é, Ìàð÷åíêî Òåòÿíà, Ìóíòÿí Â³êòîð, Íåòðåá-
êî Ìèêèòà, Íîâ³êîâà Òåòÿíà, Ïîäâ³ã³í Ñåðã³é, Ðàáóøåíêî Àí-
òîí, Ïîíîìàðüîâà Àíàñòàñ³ÿ, Ñàâ÷åíêî Ìàð³ÿ, Ñòðóê Ëþä-
ìèëà, Ñòóêàë Ñâ³òëàíà, Òêà÷åíêî Òåòÿíà, Óòÿãàíîâ ²ëüäàð 
òà Óõàíîâà Þë³ÿ.

Â³òàºìî ô³íàë³ñò³â ³ áàæàºìî ¿ì ïåðåêîíëèâèõ ïåðåìîã ó 
ìàéáóòíüîìó!



Çáóäîâàíèé öåé ì³ñò 
ðîäèíîþ Õàðèòîíåíê³â ùå 
â 1910 ðîö³. Óâåñü öåé ÷àñ 
íèì ïîñò³éíî êîðèñòóâà-
ëèñÿ âäÿ÷í³ ñóì÷àíè. Ïðî-
òå çà 100 ðîê³â ì³ñò, çâè-
÷àéíî, âòðàòèâ ñâîþ ïðè-
âàáëèâ³ñòü, à â äåÿêèõ ì³ñ-
ö ÿ õ  í à â ³ ò ü  ñ ò à â 
íåáåç ïå÷íèì äëÿ åêñïëóà-
òàö³¿. ² îñü çà ³í³ö³àòèâè òà 
àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ïî÷åñíèõ 
ãðîìàäÿí Ñóì – ðåêòîðà 
àêàäåì³¿ Àíàòîë³ÿ ªï³ôà-
íîâà, ïðîðåêòîðà âèøó 
Îëåêñàíäðà Àíäðîíîâà – 
òà ì³ñöåâî¿ âëàäè áóëî ðå-
êîíñòðóéîâàíî ³ñòîðè÷íèé 
ì³ñò: çà ñòàðîâèííèìè ôî-
òîãðàô³ÿìè çðîáëåíî òàê³ 

ñàì³, ÿê ³ êîëèñü ó Õàðè-
òîíåíê³â, ïåðèëà, îíîâëå-
íî ïðî¿æäæó òà ï³øîõ³äí³ 
÷àñòèíè, âñòàíîâëåíî íîâ³ 
ñòîâïè ç ë³õòàðÿìè. À ïðà-
âîðó÷, â³äðàçó çà ìîñòîì, 
çàêëàäåíî ìàëüîâíè÷èé 
ñêâåð – ³ç ãàçîíàìè, ëàâî÷-
êàìè, áåñ³äêàìè. Íàãà-
äàºìî, ùî öå ëèøå ïî÷à-
òîê ìàéáóòíüîãî àðõ³òåê-
òóðíîãî àíñàìáëþ ïî âó-
ëèö³ Òðî¿öüê³é, àäæå 
ñüîãîäí³ òàì ïîâíèì õîäîì 
âåäåòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ 
êîëèøíüî¿ ñàäèáè Õàðèòî-
íåíê³â: îáëàøòóâàííÿ 
ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè ï³ä 
Ïàëàö òâîð÷îñò³ òà äîçâ³ë-
ëÿ ñòóäåíò³â òà àäì³íáóäè-

íîê Óïðàâë³ííÿ Íàöáàíêó 
Óêðà¿íè â Ñóìñüê³é îá-
ëàñò³. ² âæå ÷åðåç ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â ñïåðøó Ïàëàö, à 
ïîò³ì Óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ 
áóäóòü ââåäåí³ â åêñïëóà-

òàö³þ. Íåìàº ñóìí³âó, ùî 
áóä³âíèöòâî, ÿêå âåäåòüñÿ 
ï³ä êóðàòîðñòâîì À.Î. ªï³-
ôàíîâà, áóäå óñï³øíî çà-
âåðøåíî.

Íàòàë³ÿ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

ÏÎÄ²¯

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯

Â²ÄÇÍÀÊÀ 
ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÓ

ÑÒÈÏÅÍÄ²ÀÒÈ Ç ÀÊÀÄÅÌ²̄

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÈ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÓ 

ÏÎÄßÊÀ Â²Ä Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ¯ 
ÔÅÄÅÐÀÖ²̄  ÕÎÊÅÞ

ÇÀÑËÓÆÅÍÎ 
ÇÀÑËÓÆÅÍÈÉ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ 

ÄÐÓÃÅ ÆÈÒÒß ÌÎÑÒÓ 
ÕÀÐÈÒÎÍÅÍÊ²Â

ÊËÞ×ÎÂÈÉ ÄÎÏÎÂ²ÄÀ× ²Ç ØÂÅÖÀÐ²¯

Наша академія стала учасником ІІ Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий вищий навчальний заклад з підготовки 
та перепідготовки фахівців банківсько-фінансової сфе-
ри-2012» за версією журналу «Банкиръ». Нагадаємо, що 
торік академія була визнана переможцем цього престиж-
ного конкурсу в номінації «Кращий вищий навчальний за-
клад за якістю перепідготовки фахівців для банківсько-фі-
нансової сфери України». Цього року УАБС НБУ відзначена 
Подякою конкурсу за значний внесок у справу підготовки 
та перепідготовки банківських працівників.

За відмінне навчання, успіхи в науковій діяльності та 
активну участь у громадському житті навчального закладу 
найкращі студенти академії були відзначені спеціальними 
стипендіями. Так, наш зірковий п’ятикурсник (відмінник з 
найвищим рейтингом у навчанні та чи не найактивніший у 
громадському житті як академії, так і гуртожитку) студент 
Віталій Захожий (група МБС-22) заслужено нагороджений 
президентською стипендією. Відмінниця й активістка Люд-
мила Гарбуз (група БС-92) отримала стипендію Кабінету 
Міністрів України. 

А нещодавно в урочистій обстановці актової зали УАБС 
НБУ найкращим студентам вищих навчальних закладів 
області були вручені стипендії голови Сумської облдержад-
міністрації. Від академії такі стипендії отримали студент 
групи БС-93 Антон Рабушенко та студентка групи П-91 
Катерина Тарасенко.

Щиро вітаємо студентів із високими відзнаками і ба-
жаємо нових перемог!

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та 
банківського права, д.ю.н. Віктор Дмитрович Чернадчук і 
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, д.ю.н. 
Дмитро Миколайович Лук’янець включені до складу Нау-
ково-консультативної ради при Верховному Суді України за 
адміністративно-правовою спеціалізацією. Науково-кон-
сультативна рада є постійно діючим консультативно-дорад-
чим органом при Верховному Суді, який утворюється 
Пленумом Верховного Суду України. 

Як відомо, в рамках світового проекту розвитку хокею 
на траві в Сумах побували найвищі представники Світової 
(FIH) та Європейської (EHF) федерацій хокею. 25-27 вересня 
2012 року Україну і Суми відвідали Президент Міжнародної 
федерації хокею на траві Леандро Негре, Президент Євро-
пейської федерації хокею на траві Маріке Флюрен і Гене-
ральний секретар Європейської федерації хокею на траві 
Девід Балберні. У рамках візиту відбулися зустрічі з керів-
ництвом НОК України, Української федерації хокею, міською 
владою Сум і керівниками обласної федерації хокею на траві. 
Іноземні гості високо оцінили роботу, яка проводиться в 
Сумах із розвитку хокею на траві, підтримали плани щодо 
реконструкції стадіону «Авангард».

І ось нещодавно на адресу Президента обласної феде-
рації хокею на траві, ректора Української академії банківсь-
кої справи Національного банку України Анатолія Єпіфано-
ва надійшов цей лист. Пропонуємо його вашій увазі.

Шановний Анатолію!

Від імені Леандро Негре, Президента Міжнародної 
федерації хокею, Маріке Флюрен, Президента Європейської 
федерації хокею, і від мене особисто дякую Вам за теплий 
прийом, організований нам під час недавнього візиту до 
Вашого міста.

Ми з великим задоволенням відвідали чудовий манеж, 
а також прекрасно вибране місце для Вашого нового хо-
кейного стадіону. 

Спасибі Вам за всебічну підтримку хокею, і будьте 
впевнені, що ми зробимо все можливе, щоб допомогти Вам 
завершити споруду нового хокейного комплексу.

Будь ласка, звертайтеся до нас на будь-якій стадії 
будівництва.

Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами на одному з 
хокейних заходів у найближчому майбутньому.

Щиро Ваш,
Девід Балберні, 

Генеральний секретар 
Європейської федерації хокею

Щиро вітаємо Петрину Надію 
Олександрівну - директора Наукової 
бібліотеки Державного вищого на-
вчального закладу «Українська ака-
демія банківської справи Національ-
ного банку України» – із заслуженою 
відзнакою: з присвоєнням їй відпо-
відно до указу Президента України 
звання «Заслужений працівник 
культури України». 

Бажаємо Надії Олександрівні 
наснаги на нові успіхи та перемоги!

ÂÈÇÍÀÍÍß

ÂÈÇÍÀÍÍß

ÏÅÐÅÌÎÃÈ

ÂÈÇÍÀÍÍß

ÂÈÇÍÀÍÍß

7 жовтня 2012 року, 
безперечно, увійде в 
історію нашого мі-
ста. Цього дня в уро-
чистій обстановці з 
нагоди 190-річного 
ювілею почесного 
громадянина Сум і 
мецената І.Г. Харито-
ненка було відкрито 
оновлений міст Ха-
ритоненків, що веде 
на вулицю Троїцьку, 
і поруч – новенький 
затишний сквер 
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15 æîâòíÿ ó ñò³íàõ àêàäåì³¿ áó-
ëà ðåàë³çîâàíà ÷óäîâà, ÿ á íàâ³òü 
ñêàçàâ, ðîìàíòè÷íà ³äåÿ – â³äáóëà-
ñÿ çóñòð³÷ ñòóäåíò³â ð³çíèõ ïî-
êîë³íü. Ð³äíó àêàäåì³þ â³äâ³äàëè 
âèïóñêíèêè ñïåö³àëüíîñò³ «Åêîíî-
ì³÷íà ê³áåðíåòèêà», êîòð³ 10 ðîê³â 
òîìó, â äàëåêîìó 2002 ðîö³, ñòàëè 
ñòóäåíòàìè íàøî¿ Alma-mater. Ñüî-
ãîäí³ âîíè âæå òàê³ äîðîñë³ é ñà-
ìîñò³éí³, ïðàöþþòü íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ ³ â îðãàí³çàö³ÿõ ÷è âåäóòü 
âëàñíó ñïðàâó. Ïðèºìíî, ùî ÷åðåç 
áàãàòî ðîê³â âèïóñêíèêè çíàéøëè 
ìîæëèâ³ñòü çàâ³òàòè äî íàéð³äí³-
øîãî âèøó, ùîá ðàçîì çãàäàòè ïðî 
ïåðåìîãè òà íåâäà÷³, ïîä³ëèòèñÿ 
äîñâ³äîì. Êð³ì ñòóäåíò³â ð³çíèõ 
êóðñ³â ñïåö³àëüíîñò³ «Åêîíîì³÷íà 
ê³áåðíåòèêà», íà çóñòð³÷ ó ïîâíî-
ìó ñêëàä³ ïðèéøëè íàø³ ïåðøî-
êóðñíèêè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â ãðó-
ïàõ  ÅÊ-21 òà ÅÊ-22. 

Áóëè ïðî-
âåäåí³ æàðò³â-
ëèâ³ êîíêóðñè 
òà ³ãðè, ùîá 
ïåð åâ ³ðè òè, 
ÿêå æ ïîêîë³í-
íÿ âñå -òàêè 
íàéðîçóìí³-
øå? ², óÿâ³òü 
ñîá³, ïåðåìî-
ãëè íàéìîëîä-
ø³ ïðåäñòàâ-
íèêè êàôåäðè! 

Çóñòð³÷ îð-
ãàí³çóâàëè òà ïðîâåëè âèêëàäà÷³ 
êàôåäðè åêîíîì³÷íî¿ ê³áåðíåòèêè. 
Çàâ³äóâà÷ êàôåäðè, êàíäèäàò åêî-
íîì³÷íèõ íàóê Êîñòÿíòèí Ãðèãî-
ðîâè÷ Ãðèöåíêî ïîäÿêóâàâ óñ³ì 
ïðèñóòí³ì çà òå, ùî íå çàáóâàþòü 
ð³äíèé âèø. Â³í çàçíà÷èâ, ùî öüî-
ãî äíÿ çàïî÷àòêîâàíà ùå îäíà äî-
áðà òðàäèö³ÿ – ùîðîêó çóñòð³÷àòè-

ñÿ ç âèïóñêíèêàìè êàôåäðè, ÿê³ 
âñòóïèëè äî àêàäåì³¿ 10 ðîê³â òî-
ìó. Âèïóñêíèêè, ó ñâîþ ÷åðãó, ïî-
äÿêóâàëè îðãàí³çàòîðàì ñâÿòà çà 
òåïëèé ïðèéîì ³ ïîäàðóâàëè «ô³ð-
ìîâèé» òîðò ó ôîðì³ êîìï’þòåðà. 

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

Îñê³ëüêè àêàäåì³ÿ º 
ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó 
Óêðà¿íè, òî íà ùîð³÷í³é 
Âñåóêðà¿íñüê³é íàóêîâî-
ïðàêòè÷í³é êîíôåðåíö³¿ 
"Ïðîáëåìè ³ ïåðñïåêòèâè 
ðîçâèòêó áàíê³âñüêî¿ ñè-
ñòåìè Óêðà¿íè" çàâæäè 
çâó÷àòü äîïîâ³ä³ ïîâàæ-
íèõ ïðåäñòàâíèê³â Íàö³î-
íàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà 
³íøèõ ðåãóëÿòèâíèõ îð-
ãàí³â, àäæå òî÷êà çîðó ðå-
ãóëÿòîðà çàâæäè ìàº êëþ-
÷îâèé ³íòåðåñ äëÿ ðèíêó. 
Îðãàí³çàòîðè ì³æíàðîäíî¿ 
íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîí-
ôåðåíö³¿, ÿêà â³äáóäåòüñÿ 
â àêàäåì³¿ 23-24 òðàâíÿ 

2013 ðîêó, âèð³øèëè íå ïî-
ðóøóâàòè òðàäèö³þ ³ çíî-
âó çàïðîñèòè ïðåäñòàâíè-
ê³â ðåãóëÿòèâíèõ îðãàí³â. 
Âàæëèâî, ùî öüîãî ðàçó 
äî ó÷àñò³ â êîíôåðåíö³¿ çà-
ëó÷àþòüñÿ ì³æíàðîäí³ åê-
ñïåðòè.

Òàê, íà çàïðîøåííÿ 
Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ç 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè òà 
êîðïîðàòèâíîãî óïðàâ-
ë ³ííÿ ÄÂÍÇ "ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ" âçÿòè ó÷àñòü ó êîí-
ôåðåíö³¿ êëþ÷îâèì äîïî-
â³äà÷åì ïîãîäèâñÿ äîêòîð 
Åëîä Òàêàö – ñòàðøèé 
åêîíîì³ñò äåïàðòàìåíòó 
ìîíåòàðíî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ 
ïîë³òèêè Áàíêó ì³æíà-

ðîäíèõ ðîçðàõóíê³â (ì. Áà-
çåëü, Øâåéöàð³ÿ). Áàíê 
ì³æíàðîäíèõ ðîçðàõóí-
ê³â º íàéá³ëüø âïëèâî-
âîþ óñòàíîâîþ ó ñâ³ò³ ó 
ñôåð³ ôîðìóâàííÿ â³äïî-
â³äíèõ íîðì ³ç ðåãóëþ-
âàííÿ òà íàãëÿäó çà 
ä³ÿëüí³ñòþ áàíê³â òà º 
ì³ñöåì áàçóâàííÿ Áà-
çåëüñüêîãî êîì³òåòó ç 
áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó.

Íà äàíîìó åòàï³ äî-
êòîð Òàêàö ñïåö³àë³çóºòü-
ñÿ íà ô³íàíñîâèõ ïèòàí-
íÿõ Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³ä-
íî¿ ªâðîïè. Îêð³ì òîãî, 
â³í ìàº çíà÷íèé äîñâ³ä 
ðîáîòè â Ì³æíàðîäíîìó 
âàëþòíîìó ôîíä³, Ôåäå-

ðàëüíîìó ðåçåðâíîìó 
áàíêó Íüþ-Éîðêà, ªâðî-
ïåéñüêîìó öåíòðàëüíîìó 
áàíêó. Ñâ³é ñòóï³íü PhD 
ç ô³íàíñîâî¿ åêîíîì³êè 
â³í îòðèìàâ ó Ïð³íñòîíñü-
ê î ì ó  ó í ³ â å ð ñ è ò å ò ³ 
(ÑØÀ).

Äîêòîð Òàêàö – ÷à-
ñòèé ã³ñòü ³ äîïîâ³äà÷ íà 
êîíôåðåíö³ÿõ òà îô³ö³é-
íèõ ñèìïîç³óìàõ öåí-
òðàëüíèõ áàíê³â êðà¿í 
Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ 
ªâðîïè. Íà êîíôåðåíö³¿ 
â àêàäåì³¿ éîãî äîïîâ³äü 
áóäå ïðèñâÿ÷åíà ïèòàí-
íÿì îñíîâíèõ òåíäåíö³é 
ðîçâèòêó ô³íàíñîâèõ â³ä-
íîñèí â ªâðîï³.
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Уже другий рік поспіль академія разом з управлінням освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації та Сумським обласним інститутом післяди-
пломної педагогічної освіти стає ініціатором та організатором проведення 
Сумського обласного турніру юних економістів

5 жовтня у великому конференц-залі наукової бібліотеки Української академії 
банківської справи Національного банку України відбулася історико-краєзнав-
ча конференція, присвячена 190-річчю з дня народження цукрозаводчика і 
мецената, почесного громадянина Сум І.Г. Харитоненка. Цей важливий форум 
був організований за ініціативи ректора академії, професора Анатолія Єпіфано-
ва. Для того, щоб відбулася ця конференція, чимало зусиль доклав сумський 
краєзнавець, науковий співробітник науково-дослідного центру академії, доцент 
Сергій Тихенко 

9-11 жовтня 2012 року у Львові проходили V традиційні Франківські читання 
«Нам пора для України жить». У виховному заході взяли участь студенти з УАБС 
НБУ (Суми), СІБС УАБС НБУ (Севастополь), ЧІБС НБУ (Черкаси), ЛІБС НБУ (Львів), 
ХІБС НБУ (Харків) та Університету банківської справи НБУ (Київ)

ПРІОРИТЕТИ

КОНФЕРЕНЦІЇ

ÒÓÐÍ²Ð ÞÍÈÕ ÅÊÎÍÎÌ²ÑÒ²Â

ÊÐÀªÇÍÀÂÖ² ÂØÀÍÓÂÀËÈ 
ÏÀÌ’ßÒÜ ². Ã. ÕÀÐÈÒÎÍÅÍÊÀ

ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊ² ×ÈÒÀÍÍß

PRYZMA

Öåé òóðí³ð º êîìàí-
äíèì çìàãàííÿì ç åêîíî-
ì³êè, ÿêå ïðîâîäèòüñÿ 
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ 
íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó 
Óêðà¿íè, ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ ó ôîðì³ ðîëüîâî¿ ãðè, 
ñïðèÿº íàáóòòþ øêîëÿðà-
ìè íàâè÷îê ðîçâ’ÿçóâàòè 
ñêëàäí³ åêîíîì³÷í³ ïðî-
áëåìè, äîïîâ³äàòè, ôîð-
ìóëþâàòè òâåðäæåííÿ òà 
çàõèùàòè âëàñíó äóìêó â 
íàóêîâèõ äèñêóñ³ÿõ.

Öüîãî ðîêó â òóðí³ð³ 
âçÿëî ó÷àñòü 18 êîìàíä, 
ùî çíà÷íî  á³ëüøå, í³æ 
òîð³ê. Óñ³ âîíè ïðåäñòàâ-
ëÿëè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 
Ñóì òà Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. 
Þíèì åêîíîì³ñòàì äîâå-
ëîñÿ ðîçãëÿäàòè ð³çíî-
ìàí³òí³ ïèòàííÿ. Ç á³ëü-
ø³ñòþ ç íèõ âîíè óñï³ø-
íî âïîðàëèñÿ.

Åêñïåðòîì-êîíñóëü-
òàíòîì áóëî çàïðîøåíî 
äîêòîðàíòà Ñóìñüêîãî 
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó, 

êàíäèäàòà åêîíîì³÷íèõ 
íàóê Þð³ÿ Ïåòðóøåíêà. 
Äî ñêëàäó æóð³   óâ³éø-
ëè âèêëàäà÷³ Óêðà¿íñüêî¿ 
àêàäåì³¿ áàíê³âñüêî¿ 
ñïðàâè ÍÁÓ.

Â³äïîâ³äíî äî ïðîãðà-
ìè   ïðîâåäåííÿ îáëàñíî-
ãî òóðí³ðó þíèõ åêîíî-
ì³ñò³â, àêàäåì³ºþ áóëî 
ñòâîðåíî êîìôîðòàáåëüí³ 
óìîâè äëÿ ïåðåáóâàííÿ 
âñ³õ éîãî ó÷àñíèê³â.

Òóðí³ð ðîçïî÷àâñÿ ç 
óðî÷èñòîãî â³äêðèòòÿ â 
àêòîâ³é çàë³ àêàäåì³¿, ÿêå 
ñóïðîâîäæóâàëîñÿ íàñè-
÷åíîþ òâîð÷îþ ïðîãðà-
ìîþ òà â³òàëüíèìè ïðîìî-
âàìè ÷ëåí³â îðãàí³çàö³é-
íîãî êîì³òåòó, çîêðåìà 
òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷îãî 
îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îñ-
â³òè ³ íàóêè Ñóìñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Þð³ÿ Õàðëà-
ìîâà ,  ïðîðåêòîðà  ç 
íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè ÄÂÍÇ 

ÓÀÁÑ ÍÁÓ, äîêòîðà åêî-
íîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñî-
ðà ²ííè Øêîëüíèê, ïðî-
â ³ äíîãî  ñïåö ³ à ë ³ ñ òà 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàó-
êè Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ëà-
ðèñè Ïàâëîâñüêî¿. 

Ï³ä ÷àñ òóðí³ðó ó÷à-
ñíèêè òà êåð³âíèêè êî-
ìàíä ìàëè çìîãó îçíàéî-
ìèòèñÿ ç àêàäåì³ºþ, 
â³äâ³äàòè íàâ÷àëüíî-òðå-
íóâàëüíèé áàíê, äèë³íãî-
âèé öåíòð, íàóêîâó á³-
áë³îòåêó, ìóçåé òîùî.

Óñ³ ó÷àñíèêè òóðí³ðó 
çàïîâíèëè ðåºñòðàö³éí³ 
êàðòêè ÷èòà÷à íàóêîâî¿ 
á³áë³îòåêè, ùîá ó ïîäàëü-
øîìó ìàòè ìîæëèâ³ñòü 
êîðèñòóâàòèñÿ ¿¿ ïîñëóãà-
ìè.

Íåçâàæàþ÷è íà íàïðó-
æåí³ñòü óñ³õ åòàï³â – 
÷âåðòüô³íàëó, íàï³âô³íàëó 
òà ô³íàëó, ñåðåä ó÷àñíèê³â 
òóðí³ðó ïàíóâàëà âåñåëà òà 
äðóæíÿ àòìîñôåðà.

Ó á³áë³îòåö³ ç³áðàëàñÿ 
åë³òà íå ëèøå îáëàñíîãî 
öåíòðó, à é ÑÍÄ – ïðîâ³ä-
í³ ³ñòîðèêè òà êðàºçíàâö³ 
Ñóì, Ìîñêâè òà Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà, ïðåäñòàâíèêè 
Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè êðà-
ºçíàâö³â Óêðà¿íè, Ñï³ëêè 
àðõ³â³ñò³â Óêðà¿íè, Ñóìñü-
êîãî ³ñòîðè÷íîãî êëóáó 
³ì. Î. Áóëàòîâè÷à, Äåð-
æàâíîãî àðõ³âó Ñóìñüêî¿ 
îáëàñò³, Ñóìñüêîãî îáëà-
ñíîãî öåíòðó ïîçàøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè òà ðîáîòè ç òàëàíî-
âèòîþ ìîëîääþ, Ñóìñüêî-
ãî îáëàñíîãî õóäîæíüîãî 
ìóçåþ ³ì. Í. Îíàöüêîãî, 
Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ð³äíèé 
êðàé», Àãåíö³¿ ïðîìîö³¿ 
«Ñóìè», êåð³âíèêè øê³ëü-

íèõ ìóçå¿â, âèêëàäà÷³ òà 
ñòóäåíòè ÓÀÁÑ ÍÁÓ.

Ïî÷àòêó ðîáîòè êîí-
ôåðåíö³¿ ïåðåäóâàëî óðî-
÷èñòå ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â 
äî ïàì’ÿòíèêà ².Ã. Õàðè-
òîíåíêó.

Ó ðàìêàõ ðîáîòè êîí-
ôåðåíö³¿ â³äáóëîñÿ â³ä-
êðèòòÿ ìåìîð³àëüíî¿ âè-
ñòàâêè õóäîæíèêà-ãðàô³êà 
Âîëîäèìèðà Ëîìàêè, ÿêó 
ïðåçåíòóâàëè ³ñ  òîðèê-
êðàºçíàâåöü Ìèêîëà Êàð-
ïåíêî òà äèðåêòîð á³áë³î-
òåêè Íàä³ÿ Ïå òðèíà.

Ó÷àñíèêè òà ãîñò³ êîí-
ôåðåíö³¿ ìàëè çìîãó ïåðå-
ãëÿíóòè íà âåëèêîìó 
åêðàí³ õîëó á³áë³îòåêè â³-
äåîô³ëüì, ñôîðìîâàíèé ç³ 
ñâ³òëèí ³ äîêóìåíò³â, ùî 

áåçïîñåðåäíüî ñòîñóâàëè-
ñÿ ðîäèíè Õàðèòîíåíê³â, 
¿õí³õ áëàãîä³éíèõ ñïðàâ ó 
íàøîìó ì³ñò³ òà çà éîãî ìå-
æàìè. Ó ïðîñòîðîìó 
àòð³óì³ äî óâàãè ïðèñóò-
í³õ áóëî ïðåäñòàâëåíî âè-
ñòàâêó ïîðòðåò³â äèíàñò³¿ 
Õàðèòîíåíê³â, ÿê³ ç³áðàâ 
ó 90-õ ðîêàõ ñóìñüêèé 
æóðíàë³ñò ³ êðàºçíàâåöü 
Ìèêîëà ×óãàé, âèñòàâêó 
êðàºçíàâ÷î¿ ë³òåðàòóðè, 
òåìàòè÷íó âèñòàâêó Äåð-
æàâíîãî àðõ³âó Ñóìñüêî¿ 
îáëàñò³. Ç îðèã³íàëàìè 
ñâî¿õ äîêóìåíò³â ³ ñâ³òëèí 
ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ².Õàðèòî-
íåíêà ïðèñóòí³õ îçíàéî-
ìèëè êðàºçíàâö³-êîëåê-
ö³îíåðè Ìèõàéëî Ìàíü-
êî, Â³êòîð Òîêàðºâ, Ñåð-

Çà ðåçóëüòàòàìè òóð-
í³ðó I ì³ñöå çàéíÿëà êî-
ìàíäà «Ïàðóñ» (Ðîìåíñü-
êà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêî-
ëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹5, 
ì. Ðîìíè); II ì³ñöå – êî-
ìàíäè «Ðåêåò» (Êîíî-
òîïñüêà ñïåö³àë³çîâàíà 
øêîëà I-III ñòóïåí³â ¹ 3, 
ì. Êîíîòîï) òà «17 õâè-
ëÿ» (Ñóìñüêà ñïåö³àë³çî-
âàíà øêîëà ² – ²²² ñòóïå-
í³â ¹ 17, ì. Ñóìè); III 
ì³ñöå ðîçä³ëèëè ì³æ ñî-
áîþ êîìàíäè: «Íåçàëåæ-
í³» (Êîíîòîïñüêà ñïå-
ö³àë³çîâàíà øêîëà I-III 
ñòóïåí³â ¹ 12, ì. Êîíî-

òîï), «Ïðåñòèæ» (Îëåêñàí-
äð³âñüêà ã³ìíàç³ÿ, ì. Ñó ìè), 
«Äåñÿòêà» (Ñóìñüêà ñïå-
ö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² 
ñòóïåí³â ¹ 10 ³ì. Ãåðîÿ 
Ðà ä ÿíñüêîãî  Ñîþçó 
Î.À.Áóòêà, ì. Ñóìè), 
«Ad astra» (Îëåêñàí-
äð³âñüêà ã³ìíàç³ÿ, ì. Ñó-
ìè), «Oprrimere» (Ñóìñü-
êà ã³ìíàç³ÿ ¹ 1, ì. Ñó-
ìè) òà «Àëüÿíñ» (Ñóìñü-
êà ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà 
²-²²² ñòóïåí³â ¹ 7, ì. Ñó-
ìè). 

Óñ³ ó÷àñíèêè òóðí³ðó 
òà êåð³âíèêè êîìàíä áó-
ëè íàãîðîäæåí³ ïî÷åñíè-

ìè ãðàìîòàìè òà çàîõî÷ó-
âàëüíèìè ïðèçàìè.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òóð-
í³ðíèõ çìàãàíü êåð³âíè-
êè êîìàíä òà ó÷àñíèêè 
ùèðî ïîäÿêóâàëè îðãàí³-
çàòîðàì òóðí³ðó çà ñòâî-
ðåííÿ êîìôîðòàáåëüíèõ 
óìîâ äëÿ ðîáîòè òà â³ä-
ïî÷èíêó, à ÷ëåíàì æóð³ – 
çà ïðîôåñ³éíå òà íåóïåðå-
äæåíå ñòàâëåííÿ. Âîíè 
âèñëîâèëè íàä³þ, ùî ïðî-
âåäåííÿ îáëàñíèõ òóð-
í³ð³â þíèõ åêîíîì³ñò³â íà 
áàç³ àêàäåì³¿ ñòàíå òðàäè-
ö³ºþ. 

ã³é Ãóöàí.
Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî 

ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿ 
çâåðíóâñÿ ïðîðåêòîð ç íà-
óêîâî¿ ðîáîòè àêàäåì³¿ 
Ñåðã³é Êîçüìåíêî. Â³í òà-
êîæ âðó÷èâ îêðåìèì äî-
ñë³äíèêàì â³ä ³ìåí³ ðåêòî-
ðà Àíàòîë³ÿ ªï³ôàíîâà 
ö³íí³ êíèãè-ïîäàðóíêè. 

Ó ñâî¿õ âèñòóïàõ 
êðàºçíàâö³ òà ³ñòîðèêè 
ðîçïîâ³ëè ïðî â³äîì³ òà íå-
â³äîì³ ñòîð³íêè æèòòÿ íà-
øîãî âèäàòíîãî çåìëÿêà, 
ðîçêðèëè áàãàòîãðàíí³ 

îñîáëèâîñò³ éîãî ïîñòàò³ òà 
÷ëåí³â éîãî ðîäèíè. Âà-
ëåíòèíà Îáîçíà (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã), ïðÿìà ðîäè÷-
êà ñ³ì’¿ Õàðèòîíåíê³â, ðîç-
ïîâ³ëà ïðî äîñë³äæåííÿ 
ãåíåàëîã³÷íîãî äåðåâà ðî-
äèíè òà ïðåäñòàâèëà ìà-
òåð³àëè ùîäî ¿õí³õ ïîð-
òðåò³â. Ìàðãàðèòà Ñåð-
ã³ºíêî òà Â³ òàë³é Øåéêî 
ïî³íôîðìóâàëè ïðî ì³ñöå-
âèõ ³ñòîðèê³â-êðàºçíàâö³â, 
ÿê³ äîâã³ ðîêè æèòòÿ ïðè-
ñâÿòèëè çáåðåæåííþ 
³ñòîð³¿ íàøîãî ì³ñòà òà äî-

ñë³äæåííÿì ä³ÿíü ²âàíà 
Õàðèòîíåíêà. Çàãàëîì áó-
ëî ÷èìàëî ö³ êàâèõ, ð³çíî-
ìàí³òíèõ ³ çì³ñòîâíèõ âè-
ñòóï³â. Ìèñòåöüêèì ñó-
ïðîâîäîì òà íàòõíåííèêîì 
äëÿ âèñòóïàþ÷èõ áóâ ïîð-
òðåò ²âàíà Ãåðàñèìîâè÷à 
Õàðèòîíåíêà ðîáîòè çà-
ñëóæåíîãî ä³ÿ÷à ìèñòåöòâ 
Óêðà¿íè Ìèêîëè Æóë³íñü-
êîãî.  Çà ìàòåð³àëàìè êîí-
ôåðåíö³¿ áóäå âèäàíî çá³ð-
íèê âèñòóï³â ç òåêñòàìè òà 
³ëþñòðàö³ÿìè.

Академію представляли 
студенти К. Проскурня, Н. Ха-
рченко, В. Вусик, С. Федина, 
делегацію яких очолювала 
до цент кафедри соціально-гу-
манітарних дисциплін Л.А. Ку-
лішенко. 

Цього року програму 
читань змінили і проводили 
в селі Нагуєвичі Дрогобиць-
кого району – на рідній землі 
видатного українського пись-
менника Івана Франка, в му-
зеї Каменяра. Самі читання 

проходили у формі брейн-
рингу на тему «Життєвий і 
творчий шлях І.Я. Франка». 
Нас усіх розділили на чотири 
команди, в яких було по од-
ному представнику з кожного 
вишу. Учасники виявилися 
настільки підготовленими, що 
переможених не було. У на-
городу всі отримали пода-
рунки. 

Останнього дня пере-
бування у Львові ми поклада-
ли квіти до могили українсь-

кого генія І.Франка, який по-
коїться на Личаківському 
кладовищі. 

Ус і х  г о с т е й  ч и т а н ь 
львів’яни зустріли гостинно та 
тепло. У перший день нам 
запропонували захопливу 
прогулянку містом, під час 
якої ми  побачили відомі 
споруди, славні не тільки 
своєю архітектурою, а й ціка-
вою та загадковою історією. 
Але мені найбільше з усього 
запам’яталася  Ратуша, з якої 

видно все місто, «наче з пта-
шиного польоту», як говорять 
львів’яни. Містом гуляють 
дівчата у старовинних сукнях, 
їздять маленькі тролейбуси. 
Дуже запам’яталася кавова 
шахта, де, за легендою, у 
надрах землі «видобувають» 

зерна духмяної кави. Саме в 
цій креативній шахті є і 
кав’ярня, де відвідувачі мо-
жуть спробувати смачну ка-
ву…

Я рада, що побувала на 
такому цікавому заході, біль-
ше дізналася про видатну 

особистість Івана Франка як 
поета, прозаїка, перекладача, 
видавця, філософа. Впевнена, 
що багатьох учасників «Фран-
ківських читань» перебування 
у другому серці нашої країни 
надихнуло на подальшу твор-
чу та наукову роботу.
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ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ²ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ

ËÈÐÈÊÀ Èðèíà ÊÎÐÎÒÅÍÊÎ

ÂÈÑÒÀÂÊÈ

Людмила Гарбуз – студентка ІV курсу факультету банківських 
технологій, відмінниця, стипендіатка Кабінету Міністрів, активіст-
ка, спортсменка, цікава особистість і просто красуня…

Нещодавно в гуртожитку № 2 відкрилася виставка світлин студен-
та групи МЕ-92 Дениса Погорілого 

«ÁÀÆÀÞ ÂÑ²Ì ÍÅÇÀÁÓÒÍÜÎÃÎ 
ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÎÃÎ ÆÈÒÒß!»

ÑÏ²ÉÌÀÒÈ ÌÈÒÜ 
ÍÅÏÎÂÒÎÐÍÈÕ ÅÌÎÖ²É…

– Ëþäî, ÷è îòðèìóºø òè çà-
äîâîëåííÿ â³ä íàâ÷àííÿ?

– Îñîáèñòî ìåí³ íàâ÷àííÿ ïðè-
íîñèòü çàäîâîëåííÿ, îñê³ëüêè ÿ 
ìàþ çìîãó ðåàë³çóâàòè âëàñíèé ïî-
òåíö³àë, îâîëîä³òè íîâèìè çíàííÿ-
ìè, ùî äîçâîëÿº áðàòè ó÷àñòü ó äè-
ñêóñ³ÿõ, êîíôåðåíö³ÿõ, îë³ìï³à-
äàõ, ïîêàçóâàòè âèñîêèé ð³âåíü 
ï³äãîòîâêè. 

 – ×îìó òè âèð³øèëà ïàðàëåëü-
íî íàâ÷àòèñÿ ùå é íà þðèäè÷íî-
ìó ôàêóëüòåò³?

 – Ö³êàâå çàïèòàííÿ, ÿêå îñòàí-
í³ì ÷àñîì ÷óþ äîñèòü ÷àñòî. Ââà-
æàþ, ùî ñüîãîäí³ êîæåí ñïðàâæ-
í³é áàíê³âñüêèé ïðàö³âíèê ïîâè-
íåí âîëîä³òè íå ëèøå çíàííÿìè 
áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè, áóòè êîìïåòåí-
òíèì â åêîíîì³÷íèõ ïèòàííÿõ, à 
ùå é äîáðå ðîçáèðàòèñÿ â íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ ³ çàêîíàõ, äî 
òîãî æ íå ò³ëüêè áàíê³âñüêîãî õà-
ðàêòåðó. Îòæå, äðóãó âèùó îñâ³òó 
îòðèìóþ äëÿ òîãî, ùîá  ïîïîâíè-
òè áàçó íàÿâíèõ çíàíü ³ ìàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü îð³ºíòóâàòèñÿ â áàíê³âñü-
ê³é ñôåð³ â þðèäè÷íîìó ³ çàêîíî-
äàâ÷îìó àñïåêòàõ.

– Òè îòðèìóºø ñòèïåíä³þ Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â, ðîçêàæè ïðî öå 
äåòàëüí³øå.

Â³òàºìî ìîëîäó êîìàíäó ÊÂÍ àêàäåì³¿ «Êàð-
òóø» ç óñï³øíèì äåáþòîì íà X²X Âñåóêðà¿íñüêî-
ìó ôåñòèâàë³ ÊÂÍ «Æåì÷óæèíà ó ìîðÿ», ÿêèé 
ïðîõîäèâ ç 4 äî 8 æîâòíÿ 2012 ðîêó â ñåëèù³-êó-
ðîðò³ Çàòîêà Îäåñüêî¿ îáëàñò³, à òàêîæ ç ïåðåìî-
ãîþ â êîíêóðñ³ ãóìîðèñòè÷íîãî òà ïàðîä³éíîãî â³-
äåî «ÊÂÍ³êà-2012», ó íîì³íàö³¿ «Â³äåîïàðîä³ÿ».

Íàãàäàºìî, ùî «êàâååí³âñüêèé» ðóõ â àêàäåì³¿ 
ìàº ñëàâí³ òðàäèö³¿. Òàê, êîìàíäà ÊÂÍ àêàäåì³¿ 
«Æîðñòê³ äèñêè» ñòàëà âîëîäàðåì Êóáêà ÀÊÓ òà 
Ñóïåðêóáêà ÀÊÓ-2008, äâîðàçîâèì âîëîäàðåì Êóá-
êà ãîëîâè Ñóìñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ (2008 ð., 
2010 ð.), ó÷àñíèêîì òåëåâ³ç³éíèõ ïðîåêò³â «Á³é-
ö³âñüêèé êëóá» òà «Á³ãóä³-øîó» â³ä äÿä³ Æîðè.

Êîìàíäà ÊÂÍ «Ôðåø» ñòàëà ïðèçåðîì Ñòóäåíò-
ñüêî¿ ë³ãè ÀÊÓ òà ïðèçåðîì Êóáêà ïðèçåð³â ÀÊÓ 
2010 ð., ô³íàë³ñòîì Äí³ïðîâñüêî¿ ë³ãè ÊÂÍ 2011 ð., 
âîëîäàðåì Ìîëîä³æíîãî êóáêà â³äêðèòî¿ ë³ãè ÊÂÍ 
«ÎòÊË³ê», âîëîäàðåì Êóáêà ìåðà ì. Ñóì 2011 ð.

Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî é íîâà êîìàíäà ÊÂÍ «Êàð-
òóø» äîñÿãíå íå ìåíøèõ âèñîò. Áàæàºìî ¿é óñï³õó!

Ó ãóðòîæèòêó ¹ 2 â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ ë³òåðà-
òóðíîãî òà äèñêóñ³éíîãî êëóá³â. Ïðîâåäåííÿ òàêèõ 
ðåãóëÿðíèõ çóñòð³÷åé äëÿ ñòóäåíò³â àêàäåì³¿ ñòà-
ëî âæå äîáðîþ òðàäèö³ºþ. Çà ÷àºì òâîð÷à ìîëîäü 
çà÷èòàëà ë³ðè÷í³ òâîðè, âñòèãëà òàêîæ ïîãðàòè â 
«Áóðèìå». Öå – äîáðå â³äîìà â àêàäåì³¿ ãðà, ñóòü 
ÿêî¿ çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùîá ³ç çàäàíèõ ðèì íàïè-
ñàòè îñìèñëåíèé â³ðø. ßê ïðàâèëî, ó áóðèì³ñò³â 
âèõîäÿòü êóìåäí³ ÷îòèðèâ³ðø³, ïðîòå öå ìîæóòü 
áóòè ³ ñåðéîçí³ ô³ëîñîôñüê³ ðÿäêè.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ þíàêè òà ä³â÷àòà îáãîâîðèëè 
òàêîæ ãîñòð³ ñòóäåíòñüê³ ïðîáëåìè òà øëÿõè ¿õ âè-
ð³øåííÿ.

Âëàäèñëàâ ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-92

Âàøà ñäîáà – ïðîñòî êëàññ!
Ðàä ñòóäåíò åé êàæäûé ðàç. 
Ëþáî-ìèëî ãëÿíóòü ãëàçó,
êàê óâèäèøü – ñëþíêè ñðàçó.

Áåëÿøè, êàê ñîëíöå ëåòîì, 
ïîäðóìÿíåíû, ïðîãðåòû.
Ñ òâîðîæî÷êîì, êàê öâåòî÷êè,
Ñî ñãóùåíêîé, êàê åæè.
Êàæäûé äåíü, ÿ çíàþ òî÷íî,
àðîìàòíû è ñâåæè.

Êàê ñîñèñêè ðàçìåòàþò, 
âñåì ñòóäåíòàì íå õâàòàåò.
À çà òàëèåé êòî ñìîòðèò – 
êåêñ òâîðîæíûé – îí íå ïîðòèò.
Åñëè â äåíü ïî îäíîìó, 
òî äèåòà íè ê ÷åìó. 

Ñêîëüêî ñèë âû â íèõ âëîæèëè, 
òåïëîòó äóøè ñâîåé, 
æèçíü ñòóäåíòàì ïîäñëàñòèëè
âû åäîé äëÿ êîðîëåé.

Âñåì, êòî åñò èõ åæåäíåâíî, 
ñ÷àñòüå ñâåòèò íåïðåìåííî. 
Êàê îïóñòîøàò áóôåò, 
òî êîíäèòåðàì «ïðèâåò». 
Òåñòî ñíîâà çàìåøàéòå 
è êðàñàâöåâ âûïåêàéòå.

ËÞÄÌÈËÀ ÃÀÐÁÓÇ:

–  Ñòèïåí ä ³ ºþ  Ê àá ³ íå ò ó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³äçíà÷åíà çà 
âèñîê³ äîñÿãíåííÿ òà àêòèâíó 
ó÷àñòü ó íàâ÷àíí³. Îñíîâíèì ðå-
çóëüòàòîì íàâ÷àííÿ â ÓÀÁÑ ÍÁÓ 
ÿ ââàæàþ îòðèìàí³ çíàííÿ, ÿê³ áó-
äóòü âèêîðèñòàí³ â ìàéáóòíüîìó. 
Âèñîê³ ïðîôåñ³éí³ ÿêîñò³ ï³äòâåð-
äæóþòüñÿ íå ëèøå â³äì³ííèì íà-
â÷àííÿì, à é ðåçóëüòàòàìè íàóêî-
âî-ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, àêòèâ-
íîþ ãðîìàäñüêîþ ïîçèö³ºþ òà ñïîð-
òèâíèì æèòòÿì. Âèñòóïàþ÷è íà 
êîíôåðåíö³ÿõ ÿê â àêàäåì³¿, òàê ³ 
çà ¿¿ ìåæàìè, ãîëîâíîþ ìåòîþ âáà-
÷àþ â³äêðèòòÿ äëÿ ñåáå íîâèõ 
òðàºêòîð³é ðîçâèòêó ³ ñàìîâäîñêî-
íàëåííÿ. ß àêòèâíî çàéìàþñÿ íà-
óêîâî-ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ. 
Ìàþ íàóêîâ³ ïóáë³êàö³¿ ç òàêèõ 
äèñöèïë³í, ÿê «Áàíê³âñüê³ îïåðà-
ö³¿», «Ì³æíàðîäíà åêîíîì³êà», 
«ÁÆÄ» òà ³í. Ó 2010 ðîö³ íàãîðîä-
æåíà ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ çà óñï³ø-
íå íàâ÷àííÿ â ÓÀÁÑ ÍÁÓ. Ó 2011 
ðîö³ íàãîðîäæåíà äèïëîìîì çà çàé-
íÿòå ²² ì³ñöå â Ì³æíàðîäí³é êîíôå-
ðåíö³¿ «Ïðîáëåìè ³ ïåðñïåêòèâè ðîç-
âèòêó ºâðî³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè», ùî 
â³äáóëàñÿ â ì. Ñåâàñòîïîë³. Òàêîæ ÿ 
áóëà ó÷àñíèêîì íàóêîâî¿ êîíôåðåí-
ö³¿ â ×åðêàñüêîìó ³íñòèòóò³ áàí-
ê³âñüêî¿ ñïðàâè òà â ³íøèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ. Ó 2011-2012 íàâ÷àëü-
íîìó ðîö³ â³äçíà÷åíà ñòèïåíä³ºþ Íà-
ö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. Ó 2012 
ðîö³ áðàëà ó÷àñòü ó Ì³æíàðîäíîìó 
ñåì³íàðñüêîìó òèæí³ «Ñó÷àñí³ ïðî-
áëåìè ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè Öåíòðàëü-
íî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè» â ì. Ï³íñü-
êó (Á³ëîðóñü) ³ íàãîðîäæåíà ñåð-
òèô³êàòîì. Ó öüîìó æ ðîö³ ÿ â³äçíà-
÷åíà ñòèïåíä³ºþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè.

– ×è çíàéøëà òè â àêàäåì³¿ 
ñïðàâæí³õ äðóç³â, íà ÿêèõ ìîæåø 
çàâæäè ðîçðàõîâóâàòè?

– ßê æå â íàøîìó æèòò³ áåç 
äðóç³â? Äðóç³ – öå íàñàìïåðåä ï³ä-
òðèìêà, ñï³ëêóâàííÿ ³ ö³êàâî ïðî-
âåäåíèé ÷àñ. 

– Ëþäî, à ÿê òè ïðîâîäèø ñâ³é 
â³ëüíèé ÷àñ? ×èì ïîëþáëÿºø çàé-
ìàòèñÿ?

– Ñâ³é â³ëüíèé ÷àñ çàçâè÷àé 
ïðîâîäæó â êîë³ äðóç³â. Îáîæíþþ 
ïðîãóëÿíêè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, òî-
ìó ìè ÷àñòî â³äïî÷èâàºìî íà ïðè-
ðîä³. Â³äâ³äóþ ê³íîòåàòðè, áîóë³íã, 
âçèìêó – êàòîê. Òàêîæ ó â³ëüíèé 
÷àñ äóæå ëþáëþ çàéìàòèñÿ øîï³í-
ãîì, çàõîïëþþñü ÷èòàííÿì æóð-
íàë³â. 

– Ùî á òè õîò³ëà ïîáàæàòè 
íàøèì ÷èòà÷àì ç íàãîäè Äíÿ ñòó-
äåíòà? 

– 17 ëèñòîïàäà – Ì³æíàðîäíèé 
äåíü ñòóäåíòà. Öå ñâÿòî çáëèæàº 
òà îá’ºäíóº ìîëîäèõ ëþäåé óñüîãî 
ñâ³òó, áî öå íàñàìïåðåä äåíü ñòó-
äåíòñüêî¿ ñîë³äàðíîñò³, ùî íå ìàº 
ìåæ òà êîðäîí³â.

Ñòóäåíòñòâî, ìàáóòü, íàéá³ëüø 
ïðîãðåñèâíèé ïðîøàðîê ñóñï³ëüñò-
âà, ³ ïðîôåñ³éíå ñâÿòî – ùå îäíà 
íàãîäà çãàäàòè ïðî öå.

Ïðèéì³òü ùèð³ â³òàííÿ äî Äíÿ 
ñòóäåíòà, à òàêîæ ïîáàæàííÿ 
çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â òà àêòèâíî¿ æèò-
òºâî¿ ïîçèö³¿. Öå âàø äåíü, òîæ 
â³äïî÷èâàéòå íà ïîâíó! Áàæàþ íå-
çàáóòíüîãî ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ!

P.S. Äÿêóºìî çà ùèðó ðîçìî-
âó Ëþäìèë³ Ãàðáóç òà ïðèºä-
íóºìîñÿ äî ¿¿ ïîáàæàíü. Äîðîã³ 
ñòóäåíòè, çàâæäè óñì³õàéòåñÿ, 
í³êîëè íå çóïèíÿéòåñÿ íà äîñÿã-
íóòîìó. Íåõàé êîæåí äåíü, ïðî-
âåäåíèé â àêàäåì³¿, ñòàíå âåëè-
êèì ÷è ìàëåíüêèì â³äêðèòòÿì äëÿ 
âàñ!

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

Äåíèñ ðîçïîâ³â, ùî ñåðéîçíî çà-
õîïèâñÿ ôîòîãðàôóâàííÿì òðîõè 
á³ëüøå 3-õ ðîê³â òîìó, â³äòîä³, ÿê 
ïî÷àâ íàâ÷àòèñÿ â àêàäåì³¿. Äåñü 
ó öåé ÷àñ ó Ñóìàõ ïî÷àëè âëàøòî-
âóâàòè ïîïóëÿðí³ ôîòîâèñòàâêè. 
Ñïðîáóâàâ ó íèõ âçÿòè ó÷àñòü – 
ñïîäîáàëîñÿ: ùîñü âèõîäèëî, ùîñü 
– í³, àëå õëîïåöü íå çàëèøàâ öüî-
ãî çàõîïëåííÿ. Ãîâîðÿ÷è ïðî òå, 
õòî íàäèõíóâ éîãî ñòàòè ôîòîãðà-
ôîì íà á³ëüø ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³, 
Äåíèñ íàçèâàº ìåíåäæåðà ³íîçåì-
íî¿ êîìïàí³¿, ÿêà ïîâ³ðèëà â íüî-
ãî, äîïóñòèëà éîãî äî ó÷àñò³ ó ôî-
òîâèñòàâêàõ, ïîçíàéîìèëà ç êîëå-
ãàìè òà ìîäåëÿìè, ç ÿêèìè â³í çà-
ðàç óñï³øíî ñï³âïðàöþº. 

Ùîäî ôîòîâèñòàâêè â ãóðòî-
æèòêó ¹ 2, òî Äåíèñ âïåðøå ïî-
êàçàâ ñâî¿ ôîòîðîáîòè â àêàäåì³¿. 
Òà é ïîãîäèâñÿ â³í íà öå ï³ñëÿ äîâ-
ãèõ âàãàíü, áî, íà éîãî äóìêó, áóäü-

ÿêà ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíà ç òâîð-
÷³ñòþ, âèêëèêàº áàãàòî ñàìîêðèòè-
êè òà íåâäîâîëåííÿ äîñÿãíóòèìè 
ðåçóëüòàòàìè. Ñâîº íàòõíåííÿ Äå-
íèñ çàçâè÷àé øóêàº â ëþäÿõ, àä-
æå âñ³ ìè òàê³ ð³çí³, ³ òîìó õî÷åòü-
ñÿ ñï³éìàòè òó ñàìó ìèòü íåïîâòîð-
íèõ åìîö³é, ïîêàçàòè ìîäåëü ç ³í-
øîãî, íåâ³äîìîãî áîêó, ùîá öå áóëî 
îäíî÷àñíî ³ ãàðíî, ³ ÿê³ñíî. 

Ñë³ä ñêàçàòè, ùî Ä. Ïîãîð³ëèé 
– äîñèòü áàãàòîãðàííà îñîáèñò³ñòü. 
Â³í óñï³øíèé â íàâ÷àíí³, ÷àñòî âå-
äå ñâÿòêîâ³ çàõîäè â àêàäåì³¿. Êð³ì 
ôîòîãðàôóâàííÿ, ñòóäåíò çíàõî-
äèòü â³ëüíèé ÷àñ äëÿ çàíÿòü ñïîð-
òîì: ëþáèòü ïëàâàííÿ ³ ôóòáîë. 
Òîæ ïîáàæàºìî Äåíèñó íîâèõ òâîð-
÷èõ óñï³õ³â ³ äîñÿãíåííÿ íàéãîëîâ-
í³øî¿ ìåòè â æèòò³!

Àíàñòàñ³ÿ ÄÅÍÈÑÞÊ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÁÑ-92

ÓÑÏ²ØÍÈÉ «ÊÀÐÒÓØ»

ÇÓÑÒÐ²× ÒÂÎÐ×Î  ̄ÌÎËÎÄ²

ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÁÓÔÅÒÀ



âåðåñí³ 2013 ðîêó ïðèºäíàºòüñÿ äî ïðîãðàìè ç 
îáì³íó ñòóäåíòàìè àêàäåì³¿ òà óí³âåðñèòåòó 
Íåàïîëÿ â ðàìêàõ êóðñó «Êîðïîðàòèâíå 
óïðàâë³ííÿ», ùî óñï³øíî ñòàðòóâàëà íà 
áàç³ àêàäåì³¿. Îêð³ì öüîãî, ³òàë³éñüêà ñòî-
ðîíà çàïðîïîíóâàëà íà áàç³ óí³âåðñè-
òåòó Ï³çè ïðîâåñòè ñòàæóâàííÿ ñòó-
äåíò³â îáîõ âèø³â çà ðàí³øå âèçíà÷å-
íèìè òåìàìè òðèâàë³ñòþ áëèçüêî 
òèæíÿ, à òàêîæ ðîçãëÿíóòè ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðèºäíàííÿ ãðóïè ³òàë³éñü-
êèõ ñòóäåíò³â äî ãðóïè ç àêàäåì³¿ 
ï³ä ÷àñ ñòàæóâàííÿ ó ì. Íåàïîë³ ó 
êâ³òí³-òðàâí³ 2013 ðîêó.

19 âåðåñíÿ 2012 ðîêó íà áàç³ óí³-
âåðñèòåòó ì. Ï³çè áóëà ïðîâåäåíà 
Ì³æíàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà 
êîíôåðåíö³ÿ «Êîðïîðàòèâíå óïðàâ-
ë³ííÿ òà ðåãóëþâàííÿ: âèçíà÷åííÿ 
íîâèõ ãîðèçîíò³â äëÿ òåîð³¿ òà ïðà-
êòèêè». Êîíôåðåíö³ÿ ðîçïî÷à-
ëàñÿ ç ïðèâ³òàëüíîãî çâåðíåí-
íÿ ñï³âîðãàí³çàòîð³â êîíôåðåí-
ö³¿, çîêðåìà ïðåäñòàâíèê³â àêà-
äåì³¿ – ïðîðåêòîðà, ïðîôåñîðà 
Ñ.Ì. Êî çüìåíêà, ïðîôåñîðà 
Î.Ì. Êîñòþêà  – òà ïðîôåñîðà 
Äæóë³¿ Ðîìàíî, ùî ïðåäñòàâëÿº 
³òàë³éñüêèé âèùèé íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä. Íàóêîâö³ òà ïðàêòèêè îá-
ãîâîðèëè íàãàëüí³ ïèòàííÿ ç ô³-
íàíñ³â, áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè òà êîð-
ïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ, îêðå-
ñëèëè îñíîâí³ ïðîáëåìè òà íà-
ïðÿìè ¿õ âèð³øåííÿ. Ï³ñëÿ 
ïðîñëóõîâóâàííÿ îñíîâíèõ äî-
ïîâ³äåé ï³ä ÷àñ ïëåíàðíîãî çà-
ñ³äàííÿ ðîáîòà êîíôåðåíö³¿ ïðî-
äîâæèëàñÿ ó ñåêö³ÿõ. Àêàäåì³ÿ 
òàêîæ áóëà ïðåäñòàâëåíà äîïî-
â³ääþ àñï³ðàíò³â êàôåäðè ì³æ-
íàðîäíî¿ åêîíîì³êè Ä.À. Ãî-
âîðóíà  òà ß.². Ìîçãîâîãî  ç 
òåìè êîðïîðàòèâíî¿ ñîö³àëü-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â áàíêàõ.

Візит проректора академії, професора С. М. Козьменка  та 
професора кафедри міжнародної економіки О.М. Костюка  до 
університету Неаполя з 20 до 23 вересня 2012 року став про-
довженням багаторічної співпраці двох навчальних закладів у 
рамках угоди про співробітництво в навчальній та науковій 
сферах. Під час перебування в університеті-партнері було прове-
дено низку зустрічей із професорсько-викладацьким складом для 
обговорення подальшої співпраці вищих навчальних закладів, проведення спіль-
них досліджень, реалізації проектів обміну студентами та викладачами

ÃÀÇÅÒÀ 

ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ  ÂÈÙÎÃÎ  ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ  ÇÀÊËÀÄÓ

«ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ  ÀÊÀÄÅÌ²ß  ÁÀÍÊIÂÑÜÊÎ¯  ÑÏÐÀÂÈ

ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÎÃÎ   ÁÀÍÊÓ  ÓÊÐÀ¯ÍÈ» 5¹ 8-9 (105-106)  
09.11.2012

них досліджень, реалізації проектів обміну студентами та викладачами

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ

Сьогодні наша академія плідно співпрацює з понад 40 зарубіжними партнера-
ми. Останнім часом особливо пожвавилося співробітництво з вишами Італії. 
Причому в такому партнерстві зацікавлені не лише вчені академії, а й 
італійські викладачі та студенти

Ï³ä ÷àñ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè ïðîôåñîð êà-
ôåäðè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè Î.Ì. Êî-
ñòþê ïðîéøîâ ñòàæóâàííÿ íà êàôåäð³ 
ìåíåäæìåíòó òà áóõãàëòåðñüêî¿ çâ³òíî-
ñò³ ôàêóëüòåòó åêîíîì³êè óí³âåðñèòåòó 
Íåàïîëÿ (²òàë³ÿ). Îêð³ì öüîãî, 21 âå-
ðåñíÿ 2012 ðîêó ïðåäñòàâíèêè Ì³æíà-
ðîäíîãî öåíòðó áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè òà 
êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðîôåñîð 
Î.Ì. Êîñòþê òà àñï³ðàíòè êàôåäðè 
ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè Äìèòðî Ãîâî-
ðóí  ³ ßðîñëàâ Ìîçãîâèé  ïðî÷èòàëè 
â³äêðèòó ëåêö³þ ç ðåãóëþâàííÿ êîðïî-
ðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ, ÿêà âèêëèêàëà 
³íòåðåñ ñåðåä ñòóäåíò³â åêîíîì³÷íîãî 
ôàêóëüòåòó óí³âåðñèòåòó Íåàïîëÿ ³ çà-
ê³í÷èëàñÿ æâàâîþ äèñêóñ³ºþ.

Ï³ä ÷àñ îäí³º¿ ç òàêèõ çóñòð³÷åé äå-
êàí óí³âåðñèòåòó Íåàïîëÿ ïðîô. Clelia 
Mazzoni ïðîÿâèëà çàö³êàâëåí³ñòü ó ÿê-
íàéøâèäøîìó ïî÷àòêó ñï³âïðàö³ ùîäî 
îáì³íó àñï³ðàíòàìè äâîõ âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â. Äîñÿãíóòî äîìîâëå-
íîñò³ ùîäî çä³éñíåííÿ êåð³âíèöòâà ïðî-
ôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèì ñêëàäîì âè-
øó, â ÿêîìó ïåðåáóâàòèìóòü àñï³ðàíòè 
çà ïðîãðàìîþ îáì³íó, íàïèñàííÿ íèìè 
íàóêîâèõ ðîá³ò.

 Ïðîô. Clelia Mazzoni çàÿâèëà, ùî 
³òàë³éñüêà ñòîðîíà ãîòîâà ðîçïî÷àòè òà-
êèì ÷èíîì ïîãëèáëåííÿ â³äíîñèí óæå ç 
ïî÷àòêó íàñòóïíîãî ðîêó ³ ïîêðèòè âè-
òðàòè íà ïåðåáóâàííÿ àñï³ðàíò³â àêàäå-
ì³¿ â ²òàë³¿. Ç íå ìåíøèì çàõîïëåííÿì 

ÑÓÌÈ - Ï²ÇÀ

ÍÀØ² Â ÍÅÀÏÎË²

áóëà ñïðèéíÿòà ³äåÿ îðãàí³çàö³¿ ñï³ëü-
íèõ êóðñ³â â îáîõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 
ç ïîäàëüøèì îáì³íîì ñòóäåíòàìè, ÿê³ 
çäîáóâàþòü îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé 
ð³âåíü «ìàã³ñòð».

Ùîäî ñòóäåíò³â-áàêàëàâð³â àêàäå-
ì³¿, òî çàâäÿêè ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ïðîôå-
ñîðà êàôåäðè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè 
Îëåêñàíäðà Êîñòþêà  òà ïðîôåñîðà 
Í³êîëè Ìîñêàð³ºëëî â ðàìêàõ ñï³ëüíî-
ãî äëÿ àêàäåì³¿ òà óí³âåðñèòåòó Íåàïî-
ëÿ êóðñó «Óïðàâë³ííÿ â ÒÍÊ» óæå íà 
ïî÷àòêó âåðåñíÿ öüîãî ðîêó ñòóäåíòè 
ñïåö³àëüíîñò³ «Ì³æíàðîäíà åêîíîì³êà» 
îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ «áàêà-
ëàâð» ìàëè íàãîäó ïðàöþâàòè ðàçîì ç 
¿õí³ìè ³òàë³éñüêèìè êîëåãàìè íà áàç³ 
àêàäåì³¿. Òîìó ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç êîëå-
ãàìè ç óí³âåðñèòåòó Íåàïîëÿ áóëè óç-
ãîäæåí³ îñòàòî÷í³ óìîâè ïðèéîìó 
³òàë³éñüêèì âèøåì ãðóïè óêðà¿íñüêèõ 
ñòóäåíò³â ó êâ³òí³ 2013 ðîêó. Ïëàíóºòü-
ñÿ, ùî ñòóäåíòè àêàäåì³¿ â ðàìêàõ îá-
ì³íó ïðîñëóõàþòü ëåêö³¿ ç êóðñó 
«Óïðàâë³ííÿ â ÒÍÊ» ç ïîãîäæåíî¿ âè-
êëàäà÷àìè îáîõ ñòîð³í òåìàòèêè. À âæå 
ó âåðåñí³ 2013 ðîêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
÷åðãîâîãî åòàïó îáì³íó ïëàíóºòüñÿ 
ðîçøèðèòè êîëî óí³âåðñèòåò³â-ó÷àñíè-
ê³â ïðîãðàìè, çàëó÷èâøè äî íå¿ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè ³íøèõ êðà¿í. Ðàçîì ç 
òèì äîñÿãíóòî ïîðîçóì³ííÿ ùîäî ïðî-

Àêàäåì³ÿ óñï³øíî ï³äòðèìóº âåêòîð 
ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³, çîêðåìà ç 
³òàë³éñüêèìè ïàðòíåðàìè. Òàê, ó ðàì-
êàõ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè ïðîðåêòîðà àêàäå-
ì³¿, ïðîôåñîðà Ñ.Ì. Êîçüìåíêà  òà ïðî-
ôåñîðà êàôåäðè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè 
Î.Ì. Êîñòþêà  äî ³òàë³éñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó-ïàðòíåðà ì. Ï³çè áóëî ïðîâåäå-
íî ä³ëîâó çóñòð³÷ ³ç ïðîôåñîðñüêî-âè-
êëàäàöüêèì ñêëàäîì âèøó. Ï³ä ÷àñ 
çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêîì ðåêòîðà óí³-
âåðñèòåòó Ï³çè ç ì³æíàðîäíîãî ñï³âðî-

á³òíèöòâà, ïðîôåñîðîì Marco Guidi îá-
ãîâîðþâàëèñÿ ïîäàëüø³ ïåðñïåêòèâè íà-
óêîâî¿ ñï³âïðàö³ òà ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ 
äâîìà óí³âåðñèòåòàìè, çîêðåìà îáì³íó 
ñòóäåíòàìè òîùî.

Ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïîäàëüøå ïî-
ãëèáëåííÿ ñï³âïðàö³, ùî ìàº ðåàë³çóâà-
òèñÿ ÷åðåç ï³äïèñàííÿ â³äïîâ³äíîãî ìå-
ìîðàíäóìó. Òàêîæ äîñÿãíóòî äîìîâëå-
íîñòåé ùîäî ñï³ëüíî¿ ó÷àñò³ ó ïðîãðà-
ì³ îáì³íó ñòóäåíòàìè. Ïîïåðåäíüî 
âèçíà÷åíî, ùî óí³âåðñèòåò Ï³çè âæå ó 

äîâæåííÿ ïðîãðàìè ïåðåáóâàííÿ ñòó-
äåíò³â äî 2-õ òèæí³â, ðîçøèðåííÿ òåìà-
òèêè ëåêö³é, çàëó÷åííÿ äî âèêëàäàííÿ 
â³äîìèõ ôàõ³âö³â ³ç ô³íàíñ³â, áàíê³âñü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³, êîðïîðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ òîùî.

Îñòàòî÷íî çàêð³ïèòè ïàðòíåðñüê³ 
çâ’ÿçêè àêàäåì³¿ òà ³òàë³éñüêî¿ ñòîðîíè 
äîïîìîãëî ð³øåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ òà 
ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíî¿ ì³æíàðîäíî¿ íàó-
êîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿. Óí³âåð-
ñèòåòîì Íåàïîëÿ òà àêàäåì³ºþ âèð³øå-
íî ïðîâåñòè êîíôåðåíö³þ ó æîâòí³ 2013 
ðîêó â ì. Ðèì³ (²òàë³ÿ). Òåìàòèêà êîí-
ôåðåíö³¿ ïåðåäáà÷àº âèñâ³òëåííÿ íà-
ãàëüíèõ ïèòàíü ô³íàíñ³â, ô³íàíñîâî¿ 
çâ³òíîñò³, êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ òà 
ðåãóëþâàííÿ ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ïðîðåêòîð àêàäåì³¿, ïðîôåñîð  Ñ.Ì. Êî-
çüìåíêî  òà ïðîôåñîð êàôåäðè ì³æíà-
ðîäíî¿ åêîíîì³êè Î.Ì. Êîñòþê ïðåä-
ñòàâëÿòèìóòü ðàçîì ³ç ³òàë³éñüêèì ïðî-
ôåñîðîì Ì³êåëº Ï³ööî íàóêîâèé êîì³-
òåò êîíôåðåíö³¿. Ïëàíóºòüñÿ çàëó÷èòè 
äî 45 ñòàòåé ôàõ³âö³â ³ç âèçíà÷åíî¿ íà-
óêîâî¿ òåìàòèêè êîíôåðåíö³¿. 

Áåçïåðå÷íî, ñï³ëüíà îðãàí³çàö³ÿ çà-
õîä³â òàêîãî ð³âíÿ ñïðèÿòèìå ïîäàëü-
øîìó çàêð³ïëåííþ ³ì³äæó àêàäåì³¿ ÿê 
ïîòóæíîãî ì³æíàðîäíîãî öåíòðó íàóêî-
âî¿ äóìêè òà íàä³éíîãî ïàðòíåðà.

Причому в такому партнерстві зацікавлені не лише вчені академії, а й 
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ÍÀØ² ÏÅÐØÎÊÓÐÑÍÈÊÈТрадиційно ми присвячуємо сторінку нашим 
першокурсникам. Сподіваємося, що ці зовсім 
юні симпатичні, розумні й амбітні юнаки та 
дівчата гідно продовжать найкращі традиції 
нашого студентства

ÌÐ²Þ ÇÐÎÁÈÒÈ ÑÂ²Ò 
ÊÐÀÙÈÌ

«²ÍÒÅËÅÊÒ ÐÎÊÓ»

ß – ÒÂÎÐ×À 
ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÜ

ËÞÁËÞ ÍÀÓÊÓ

ÂÀÑÈËÜ ÊÐÅÌÅÍÜ – Ì²É ÇÅÌËßÊ

²Ç 5 ÂÈØ²Â ÎÁÐÀËÀ
ÀÊÀÄÅÌ²Þ

Ðîäîì ÿ ç Íåäðèãàé-
ë³âùèíè, äå æèëà ³ íà-
â÷àëàñÿ äî 9 êëàñó. Ñàìå 
øêîëà äàëà ìåí³ çìîãó 
ñïðîáóâàòè ñåáå â ð³çíèõ 
ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³: òàíö³, 
ó÷àñòü ó øê³ëüíîìó ÊÂÍ. 
Ïîò³ì çàê³í÷èëà Ñóìñü-
êó îáëàñíó ã³ìíàç³þ-³í-
òåðíàò äëÿ òàëàíîâèòèõ 
òà òâîð÷î îáäàðîâàíèõ ä³-
òåé, ÿêà ñòàëà äëÿ ìåíå 
äðóãîþ äîì³âêîþ, à ã³ì-
íàçèñòè òà â÷èòåë³ çàì³-
íèëè ìåí³ ìî¿õ áàòüê³â, 
äðóç³â, çíàéîìèõ. Âîíè 
ñòàëè òèìè,  êîãî  ÿ 
ïàì’ÿòàòèìó âñå ñâîº 
æèòòÿ, âîíè çðîáèëè ìå-
íå òàêîþ, ÿêîþ ÿ º. Òàì 
ÿ é ïî÷àëà çàõîïëþâàòè-
ñÿ ³ çàéìàòèñÿ æóðíàë³-
ñòèêîþ. Ñàìå ã³ìíàç³ÿ 
«íàäîóìèëà» ìåíå âñòó-
ïèòè íà þðèäè÷íèé ôà-
êóëüòåò àêàäåì³¿, ÿêèé, 

ñïîä³âàþñÿ, ñòàíå äëÿ ìå-
íå íå ìåíø çíà÷óùèì. 

Ó äèòèíñòâ³ ÿ áóëà äî-
ñèòü ñëóõíÿíîþ äèòèíîþ. 
Ìàáóòü, òîìó, ùî ïðîñòî 
íå ìàëà âèáîðó, îñê³ëüêè 
â äèòÿ÷îìó ñàäêó ïîñò³é-
íî çíàõîäèëàñÿ ï³ä íà-
ãëÿäîì ìàìè, à â øêîë³ 
ìåíå «âèõîâóâàëà» ò³òêà. 
Òîæ ÿ íå ìàëà ïðàâà áåø-
êåòóâàòè òà íå ñëóõàòèñÿ 
(õ³áà ùî êîëè í³õòî íå áà-
÷èâ). Ç äèòèíñòâà ÿ ìàé-
æå íå çì³íèëàñÿ, çàëèøè-
ëàñü óñå æ òàêîþ ìàëåíü-
êîþ, àëå, ñïîä³âàþñÿ, ùî 
ðîêè ìåí³ äåùî äîäàëè 
ðîçóìó. ß òàê ñàìî äî-
â³ðÿþ ëþäÿì, ââàæàþ÷è, 
ùî âñ³ íàâêîëî ÷åñí³ é 
â³äêðèò³, õî÷à ç òàêèìè 
ïîãëÿäàìè ìåí³ íå çàâæäè 
ùàñòèòü. Àëå çàâäÿêè ö³é 
â³äêðèòîñò³ â ìåíå º ìî¿ 
äðóç³, ÿê³, ÿ âïåâíåíà, çà-

Äî Ñóì ÿ ïðè¿õàâ ³ç 
íåâåëè÷êîãî ñåëèùà 
Ñð³áíå, ùî íà ×åðí³ã³â-
ùèí³. Òóò ÿ íàðîäèâñÿ ³ 
âèð³ñ, çàê³í÷èâ ì³ñöåâó 
øêîëó ç â³äì³ííèìè 
îö³íêàìè â àòåñòàò³. Ó 
øê³ëüí³ ðîêè äóæå ëþ-
áèâ ãðàòè ó ôóòáîë, íà-
ñò³ëüíèé òåí³ñ, â³äâ³äó-
âàâ ³íòåëåêòóàëüíèé ãóð-
òîê. Ó 2010 ðîö³ íàâ³òü 
îòðèìàâ ðàéî ííó íàãîðî-
äó «²íòåëåêò ðîêó». Ââà-
æàþ ñåáå êîìóí³êàáåëü-
íèì, àëå äëÿ äðóæáè 
ìåí³ òðåáà â³ä÷óòè â 
ñï³âðîçìîâíèêó «ñâîþ» 
ëþäèíó.

ß ïîäàâàâ äîêóìåíòè 
äëÿ âñòóïó äî ê³ëüêîõ ïðå-
ñòèæíèõ âèø³â Óêðà¿íè, â 
òîìó ÷èñë³ é ñòîëè÷íèõ. 
Àëå â³äðàçó âèð³øèâ, ùî 
áóäó íàâ÷àòèñÿ â ÓÀÁÑ 
ÍÁÓ. Ïî-ïåðøå, äî ìåíå 
äîáðîçè÷ëèâî â³äíåñëèñÿ â 
ïðèéìàëüí³é êîì³ñ³¿, à ïî-
äðóãå, ïðî àêàäåì³þ ìåí³ 
áóëî â³äîìî ùå ç äèòÿ÷èõ 
ðîê³â. Ì³é áàòüêî ó ñâ³é 
÷àñ íàâ÷àâñÿ â Ñóìàõ, ó 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó ³í-
ñòèòóò³, ÿêèé ðîçì³ùàâñÿ 
â êîðïóñàõ íèí³øíüî¿ àêà-
äåì³¿. Ìè ÷àñòî â³äâ³äóâà-
ëè Ñóìè ³ ïðîñòî ãóëÿëè 
á³ëÿ àêàäåì³¿. ² îñü òåïåð 

Çàê³í÷èëà Ðîìåíñüêó 
ÑÇÎØ ¹ 11 ç³ ñð³áíîþ 
ìåäàëëþ. Ì³é âèá³ð 
ÓÀÁÑ ÍÁÓ ïîâ’ÿçàíèé ç 
áàæàííÿì îòðèìàòè ïðå-
ñòèæíó îñâ³òó òà â ìàé-
áóòíüîìó ñòàòè âèñîêîê-
âàë³ô³êîâàíèì ïðàö³âíè-
êîì â þðèäè÷í³é ñôåð³. 

Ó øêîë³ ÿ çàõîïëþâà-
ëàñÿ ñï³âîì ³ òàíöÿìè. 
Òàêîæ îáîæíþþ ôîòîãðà-

ôóâàòè òà ïèñàòè ïðîçó ³ 
â³ðø³. ß äîáðîçè÷ëèâà, 
÷óéíà, òîëåðàíòíà. Ó 
â³ëüíèé ÷àñ õîò³ëà á çàé-
ìàòèñÿ ôîòîãðàô³ºþ òà 
ñó÷àñíèìè òàíöÿìè, à òà-
êîæ ïèñàëà á â³ðø³. ª áà-
æàííÿ íàäðóêóâàòè ñâî¿ 
«òâîðè» â ñòóäåíòñüê³é 
ãàçåò³, ìåí³ ö³êàâî çíàòè 
äóìêó ³íøèõ ëþäåé ïðî 
ìîþ ïîåç³þ. 

Ìàëüîâíè÷å ì³ñòå÷êî 
Ïðèëóêè íà ×åðí³ã³âùèí³ 
– ìîÿ ìàëà áàòüê³âùèíà. 
Çàê³í÷èâ ì³ñöåâó øêîëó 
¹10 ìàéæå íà â³äì³ííî. 
Ó ñòàðøèõ êëàñàõ àêòèâ-
íî çàéìàâñÿ íàóêîâîþ ðî-
áîòîþ, áðàâ ó÷àñòü â 
îë³ìï³àäàõ ç òî÷íèõ 
ïðåäìåò³â, íàéá³ëüøèõ 
çäîáóòê³â äîñÿãàâ ç åêî-
íîì³êè. 

Ó äèòèíñòâ³ ÿ áóâ 
ñëóõíÿíîþ, áåçïðîáëåì-

íîþ, ìîæíà ñêàçàòè, ³äå-
àëüíîþ äèòèíîþ. ß êîí-
òàêòíà ëþäèíà, çíàéîì-
ëþñÿ áåç îñîáëèâèõ òðóä-
íîù³â. Àêàäåì³ÿ ëåãêî 
ïðèéíÿëà ìåíå â ñâî¿ 
îá³éìè. Ç ïåðøèõ äí³â ÿ 
çíàéøîâ áàãàòî íîâèõ 
äðóç³â ÿê ó íàâ÷àëüíîìó 
çàêëàä³, òàê ³ â ãóðòîæèò-
êó.

Ó ìî¿é óÿâ³ ñòóäåíòñü-
ê³ ðîêè – öå íàéêðàù³ ðî-
êè æèòòÿ. Âïåâíåíèé, ùî 

Ìîº ñåëî Ëþáèòîâå, ùî 
â Êðîëåâåöüêîìó ðàéîí³, 
ñëàâíå íå ò³ëüêè ñâî¿ìè íå-
ïîâòîðíèìè êðàºâèäàìè, à 
é çíàìåíèòèì çåìëÿêîì – 
êîëèøí³ì ì³í³ñòðîì îñâ³òè 
³ íàóêè Óêðà¿íè, à íèí³ 
ïðåçèäåíòîì Àêàäåì³¿ ïå-

äàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè 
Âàñèëåì Êðåìåíåì.

Ïðî àêàäåì³þ ÿ ìð³ÿ-
ëà äàâíî ³ ïðàãíóëà âñòó-
ïèòè ñàìå ñþäè é îòðèìà-
òè ïðåñòèæíó ñïåö³àëü-
í³ñòü. Ó öüîìó ìåíå ï³ä-
òðèìóâàëè ìî¿ áàòüêè. Ó 

øêîë³ ÿ çàõîïëþâàëàñÿ 
ãðîþ ó âîëåéáîë. Ðîñëà 
ñëóõíÿíîþ äèòèíîþ, òî-
ìó àí³ áàòüêè, àí³ â÷è-
òåë³ ç³ ìíîþ êëîïîòó íå 
ìàëè. ß êîíòàêòíà, ëåã-
êî ñõîäæóñÿ ç ëþäüìè.  
Íàìàãàþñÿ áóòè ÷åñíîþ, 

Íàðîäèëàñÿ ÿ â ñëàâ-
íîìó ì³ñòå÷êó Í³æèí³, 
ùî íà ×åðí³ã³âùèí³. ßê 
âè, íàïåâíå, çíàºòå, ñàìå 
â Í³æèíñüêîìó óí³âåðñè-
òåò³ íàâ÷àëèñÿ òàê³ âèäàò-
í³ îñîáèñòîñò³, ÿê: Ì. Ãî-
ãîëü, ª. Ãðåá³íêà, Ë. Ãë³-
áîâ, ª. Ãóöàëî… Ìîæëè-
âî, ÿêáè ÿ îáðàëà äëÿ ñå-
áå ë³òåðàòóðíó ñòåçþ, òî 
âñòóïèëà á ñàìå äî ì³ñöå-
âîãî ÂÍÇ. Àëå ç ñàìîãî 
äèòèíñòâà ÿ ëþáèëà ìàòå-
ìàòèêó, òîìó çíàëà, ùî 
áóäó åêîíîì³ñòîì ÷è ô³-
íàíñèñòîì. Îáèðàþ÷è 
ì³ñöå ìàéáóòíüîãî íà-
â÷àííÿ, ÿ çâåðòàëà óâàãó 
íà âñå: íà ïîðàäè äðóç³â 
³ áàòüê³â, íà â³äãóêè ïðî 
ÂÍÇ ó ÇÌ², íà êâàë³ô³êà-
ö³þ âèêëàäà÷³â, íà óìîâè 

íàâ÷àííÿ òà ïðîæèâàííÿ 
â ãóðòîæèòêó… ² â ðå-
çóëüòàò³ ñï³ëüíèìè çóñèë-
ëÿìè (ìî¿ìè òà ìàìèíè-
ìè) áóâ îáðàíèé îäèí-
ºäèíèé âèø ñåðåä 5 ÂÍÇ, 
äî ÿêèõ ÿ âñòóïèëà, – 
ÓÀÁÑ ÍÁÓ â Ñóìàõ.

Ðîêè çîëîòîãî äèòèí-
ñòâà… Ó ìîºìó æèòò³ áó-
ëî äâ³ øêîëè: çàãàëüíîîñ-
â³òíÿ òà ìóçè÷íà. Áåç ñóì-
í³âó, öå âïëèíóëî íà ì³é 
ñâ³òîãëÿä. ß çàõîïëþþñÿ 
ìóçèêîþ, ë³òåðàòóðîþ, òå-
àòðîì. ßê ³ áóäü-ÿêà òâîð-
÷à ëþäèíà ìàþ íåëåãêèé 
õàðàêòåð, àëå îñîáëèâîãî 
êëîïîòó ëþäÿì íå çàâäàþ. 
Ñàìà æ îáîæíþþ â³äêðè-
òèõ, ùèðèõ ³ êîìóí³êà-
áåëüíèõ ëþäåé. Ì³é â³ëü-
íèé ÷àñ – ïîíÿòòÿ äîñèòü 

Ìàðèíà ÁÅÐÅÆÍÀ, ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-21

Ñåðã³é ÌÈÍÅÍÊÎ, ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-22

ßíà ÄÈÁ×ÅÍÊÎ, ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-21 Áîãäàí ÌÀÑËÎ, ñòóäåíò ãðóïè ÅÊ-21

Ìàðèíà ÌÎÂËÅÂÈ×, ñòóäåíòêà ãðóïè ÁÑ-21

Ìàðèíà ÁÓÒ, ñòóäåíòêà ãðóïè ÌÅ-21ëèøàòüñÿ íèìè ùå íå 
îäèí äåñÿòîê ðîê³â.

ß ùå ò³ëüêè ïåðøî-
êóðñíèöÿ, àëå âæå âñòè-
ãëà ä³çíàòèñÿ áàãàòî ö³êà-
âîãî é êîðèñíîãî ïðî àêà-
äåì³þ òà ñòóäåíòñüêå 
æèòòÿ â í³é. Òîæ ñïîä³-
âàþñÿ, ùî ³ â ìåíå áóäóòü 
ò³ ÿñêðàâ³ ïîä³¿, ÿê³ âèïà-
ëè íà äîëþ ñòóäåíòàì ìè-
íóëèõ ðîê³â. Çà öåé êî-
ðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó ÿ 
âæå âñòèãëà ïîçíàéîìèòè-
ñÿ ³ ïîäðóæèòèñÿ ç äåÿ-
êèìè ñòóäåíòàìè, äîñèòü 
ö³êàâèìè ³ â³äêðèòèìè 
ëþäüìè, ç ÿêèìè ÿ ìîãëà 
á ñï³ëêóâàòèñÿ íàâ³òü ï³-
ñëÿ çàê³í÷åííÿ àêàäåì³¿.

Ó ìàéáóòíüîìó ìåí³ á 
õîò³ëîñÿ ïðàöþâàòè â 
þðèäè÷í³é ñôåð³, àëå 
ñâîº çàõîïëåííÿ æóðíàë³-
ñòèêîþ ÿ òåæ íå çáèðàþ-
ñÿ ïîëèøàòè. Àëå çíàþ 
íàïåâíî: êèì áè ÿ íå ñòà-
ëà, ÿ áóäó çä³éñíþâàòè 
ñâîþ ùå äèòÿ÷ó ìð³þ – 
ðîáèòèìó ñâ³ò êðàùèì ³ 
ÿñêðàâ³øèì.

òóò íå ò³ëüêè áàòüêîâà, à é 
ìîÿ Àëüìà-ìàòåð…

ß âæå çðîçóì³â, ùî íà-
â÷àòèñÿ â àêàäåì³¿ íå-
ïðîñòî, ïîòð³áíî áàãàòî 
ïðàöþâàòè. Ó ìåíå âæå ÷è-
ìàëî äðóç³â. Ìåí³ äóæå 
ïîùàñòèëî ç ãðóïîþ òà 
ñóñ³äàìè ïî ê³ìíàò³. Óñ³ 
âîíè ö³êàâ³, âåñåë³, ãîòîâ³ 
â áóäü-ÿêèé ìîìåíò ïðèé-
òè íà äîïîìîãó.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ àêà-
äåì³¿ õî÷ó ïðàöþâàòè ïðî-
ãðàì³ñòîì àáî àíàë³òèêîì 
ó ÿê³éñü êîìïàí³¿. Ó ìåíå 
íåìàº êîíêðåòíèõ ìð³é, 
àëå º áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ, 
ðîçâèâàòèñÿ äóõîâíî ³ ô³-
çè÷íî, çíàéòè ñïðàâæí³õ 
äðóç³â ³ ñâîº êîõàííÿ.

ïîâàæàþ ³íøèõ, âì³þ 
çáåð³ãàòè òàºìíèö³.

Ó â³ëüíèé ÷àñ õîò³ëà 
á ÷èòàòè õóäîæíþ ë³òå-
ðàòóðó, â³äêðèâàþ÷è äëÿ 
ñåáå ñâ³ò ìóäðîñò³. Ìàþ 
áàæàííÿ äîïèñóâàòè äî 
ñòóäåíòñüêî¿ ãàçåòè.

Ç ïåðøèõ äí³â íàâ÷àí-
íÿ â àêàäåì³¿ ÿ ïî÷óâàþ-
ñÿ äîñèòü çàòèøíî. Âñòè-
ãëà ïîòîâàðèøóâàòè ç³ 
ñâî¿ìè ñóñ³äêàìè ïî ê³ì-

íàò³, à òàêîæ ç á³ëüø³ñòþ 
ñâî¿õ îäíîêóðñíèê³â. 

Ñòóäåíòñüê³ ðîêè ìåí³ 
óÿâëÿþòüñÿ  âåñåëèìè, 
ïðîòå é íàïðóæåíèìè. Ç 
ìîº¿ êîðîòåíüêî¿ á³îãðà-
ô³ ¿  ìåí ³  íàéá³ëüøå 
çàïàì’ÿòàâñÿ Äåíü ïîñâÿ-
òè ó ñòóäåíòè. ² íå ò³ëü-
êè òîìó, ùî ñïîäîáàëîñÿ 
öå ñâÿòî. Ó ìåíå âïåðøå 
â æèòò³ áðàëè ³íòåðâ’þ, 
â ÿêîìó ÿ ðîçïîâ³äàëà 

ïðî ñâ³é âñòóï äî àêàäå-
ì³¿, ïðî ïðè÷èíè âèáîðó 
ñàìå öüîãî âèøó.

Ï³ñëÿ çàê ³í÷åííÿ 
àêà äåì³¿ ÿ áà÷ó ñåáå 
êâàë³ô³êîâàíèì ïðàö³â-
íèêîì ó ñôåð³ áàíê³âñü-
êèõ ïîñëóã. Ìîÿ çàïîâ³ò-
íà ìð³ÿ – óñï³øíî çàê³í-
÷èòè àêàäåì³þ, îòðèìàòè 
äèïëîì, çíàéòè ïðåñòèæ-
íå ì³ñöå ðîáîòè òà ñòâî-
ðèòè âëàñíó ñ³ì’þ.

â³äíîñíå, îñê³ëüêè éîãî 
ìàéæå íåìàº. Ïðîòå ÿ 
çàâæäè â³äêðèòà äî íîâî-
ãî, îñîáëèâî, ÿêùî öå ùå 
é ö³êàâî.

Ç ïåðøî¿ çóñòð³÷³ ÿ 
çðîçóì³ëà, ùî íàøà ãðó-
ïà ÌÅ – öå ùîñü îñîáëè-
âå. Ç öèìè ñòóäåíòàìè ÿ 
ïî÷óâàþñÿ äóæå çàòèøíî 
òà âåñåëî. Á³ëüø³ñòü ³ç 
íèõ – ìî¿ îäíîäóìö³, ç 
íèìè í³êîëè íå çàñó-
ìóºø. ß âïåâíåíà, ùî ðî-
êè, ïðîâåäåí³ â àêàäåì³¿, 
áóäóòü íàéêðàùèìè â 
æèòò³. Ãîëîâíå – íå áóòè 
ïàñèâíèìè ³ ìàòè áàæàí-
íÿ ùîñü ðîáèòè, ³ íå ò³ëü-
êè äëÿ ñåáå.

Õî÷ó, ùîá ó ìàé áó ò-
íüî ìó ìîº æèòòÿ ñêëàëî-
ñÿ ÿêíàéêðàùå, õî÷à òî÷-
íîãî ñöåíàð³þ ùå íå ìàþ. 
Ìîÿ ìð³ÿ – ìîÿ ð³äíà 
äåðæàâà: ñèëüíà, íåçà-
ëåæíà, áàãàòà. Â³ðþ â íî-
âå ïîêîë³ííÿ: ìî¿ ðîâå-
ñíèêè çìîæóòü çì³íèòè 
âñå íà êðàùå!

Ìð³þ ïðî òå, ùîá ëþ-
äè íàðåøò³ çðîçóì³ëè 
ñóòü ñâîãî æèòòÿ, ùîá êî-
æåí ö³íóâàâ ³íøèõ, ùîá 
ñïðèéìàâ ä³éñí³ñòü ëèøå 
ç ïîçèòèâîì.

Íà çàâåðøåííÿ õîò³ëà 
á äîäàòè, ùî ÿ – òâîð÷à 
îñîáèñò³ñòü. Òâîð÷³ñòü – 
öå ìîº äðóãå «ÿ». Ìàëþ-
þ÷è, ñï³âàþ÷è, ôîòîãðà-
ôóþ÷è, ÿ ïîâí³ñòþ â³ä-
äàþ ñåáå öüîìó çàõîïëåí-
íþ,  ïîðèíàþ ó  òîé 
äèâîâèæíèé ñâ³ò òâîð÷î-
ñò³. Áàæàþ âñ³ì â³ä÷óòè 
òàêèé ñòàí äóø³. Öå – 
ïðèºìíî ³ íåçàáóòíüî.

ïðîòÿãîì 5 ðîê³â íàâ÷àí-
íÿ íà ìåíå ÷åêàº áàãàòî 
í î â è õ  â ð à æ å í ü  ³ 
çíàéîìñòâ. Â³ëüíèé ÷àñ ÿ 
õîò³â áè ïðèñâÿòèòè ñïîð-
òó.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ àêà-
äåì³¿ áà÷ó ñåáå ïðàö³âíè-
êîì ÿêî¿ñü ³íîçåìíî¿ ô³ð-
ìè àáî ¿¿ ïðåäñòàâíèöòâà 
â Óêðà¿í³, àëå çà ñâîºþ 
ñïåö³àëüí³ñòþ. Ìîÿ çàïî-
â³òíà ìð³ÿ – óñï³øíî çà-
ê³í÷èòè àêàäåì³þ, âëà-
øòóâàòèñÿ íà ðîáîòó. 
Ïîò³ì – îäðóæèòèñÿ ³ ìà-
òè ÷àð³âíó äîíå÷êó.

ALMA-MATER



ÐÎÇÓÌÍ² ÒÀ ÇÄÎÐÎÂ²

«ÍÅØÀÕ²ÑÒÈ» – ÏÅÐØ² Ç ØÀÕ²Â!

Міська спартакіада з шашок 
серед ВНЗ ІІІ-IV р. а.

3-4 жовтня 2012 року в стінах академії відбулася міська 
спартакіада з шашок. Збірна команда академії у складі 
Богдана Костюка (група Ф-12), Амінат Омардібірової 
(група МФ-21), Михайла Хочинова (група БС-12) стала срібним 
призером.

Міська спартакіада з футболу (дівчата) 
серед ВНЗ ІІІ-IV р. а.

9-11 жовтня 2012 року в парку «Казка» відбулася міська 
спартакіада з футболу (дівчата) серед ВНЗ ІІІ-IV р. а. Збірна 
команда академії зайняла перше місце. У її складі грали: 
Наталія Гуринець (Ф-01), Юлія Дехтяр (Ф-01), Кристина 
Ерхова (П-11), Олена Ілляшенко (ОА-12), Аліса Заріцька (П-
02), Катерина Конвісар (ОА-21), Тетяна Молодика-Махоті-
на (Ф-11), Вікторія Пасенкова (ОА-93), Катерина Пасічник 
(ОА-91), Ярина Приходько (Ф-93), Анна Северин (П-11), Віра 
Філісюк (П-93), Вікторія Чакір (П-11), Альона Шевченко – 
капітан команди. 

Чемпіонат Сумської області з легкоатлетичного 
кросу та спортивної ходьби пам’яті заслуженого 

тренера України В.І. Полякова

Збірна команда академії 9-10 жовтня 2012 року взяла 
участь у чемпіонаті Сумської області з легкоатлетичного 
кросу та спортивної ходьби, присвяченого пам’яті заслуже-
ного тренера України В.І. Полякова. Серед жінок на дистан-
ції 2000 м Анна Якубанець (МОА-21) стала переможцем 
змагань, а Валентина Майковська (ОА-12), Марія Росіна 
(Ф-03) та Віктор Курочка (БС-01) серед чоловіків на дистан-
ції 3000 м стали срібними призерами.

ХІІІ обласна універсіада з легкоатлетичного 
кросу серед ВНЗ ІІІ-IV р. а.

11-12 жовтня 2012 року збірна команда академії взяла 
участь у ХІІІ обласній універсіаді з легкоатлетичного кросу 
серед ВНЗ ІІІ-IV р. а., де в загальнокомандному заліку стала 
бронзовим призером. В особистому заліку на дистанції 1000 м 
серед жінок переможцем стала Тетяна Молодика–Махоті-
на (Ф-11), а бронзовим призером – Анна Якубанець (МОА-
21). На дистанції 3000 м серед чоловіків бронзу також ви-
боров Віктор Курочка (БС-01).

Міська спартакіада з дзюдо 
серед ВНЗ ІІІ-IV р. а.

Збірна команда академії взяла участь у міській спарта-
кіаді з дзюдо серед ВНЗ ІІІ-IV р. а., яка відбулася 16-17 жовтня 
2012 року. У загальному заліку команда стала срібним 
призером. В особистому заліку перше місце посіли Оксана 
Кузьменко (МОА-23) у ваговій категорії 78+ кг, Олег Андру-
щенко (МФ-22) у ваговій категорії 100+ кг. Друге місце 
зайняли Ірина Рогова (БС-11) у ваговій категорії 57 кг, Ігор 
Дерев’янко (МФ-21) у ваговій категорії 81 кг, Валерій Рябчен-
ко (П-12) у ваговій категорії 52 кг, Анна Коверець (П-93) у 
ваговій категорії 63 кг, Інна Бугаєнко (МОА-22) у ваговій 
категорії 90 кг. Третє місце вибороли Денис Кондраков (МЕК-
22) у ваговій категорії 66 кг, Інна Непогодіна (БС-12) у ваго-
вій категорії 52 кг, Альбіна Соколенко (П-11) у ваговій кате-
горії 63 кг, Євген Заєць (БС-91) у ваговій категорії 73 кг.

ХІІІ обласна універсіада з шахів 
серед ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації

16-18 жовтня 2012 року відбулася ХІІІ обласна універ-
сіада з шахів серед ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Збірна ко-
манда академії у складі Владислава Левченка (ЕК-92), Валерія 
Озаренка (БС-91), Тетяни Новікової (МБС-22) та Михайла 
Хочинова (БС-12) стала бронзовим призером.

Òåòÿíà ÂÅÐÕÎÃËßÄ,
ñòàðøèé ëàáîðàíò êàôåäðè 

ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ

Збірна команда академії у складі студентів Михайла 
Хочинова (БС-12), Валерія Озаренка (БС-91) та Владислава 
Левченка (ЕК-92) під керівництвом асистента кафедри фі-
зичного виховання Юрія Олександровича Остапенка зай-
няла перше місце з шахів в міських змаганнях серед ВНЗ. 
Обігравши команди із СНАУ, СумДУ та СумДПУ, наші хлопці 
із суттєвим відривом отримали перемогу. До речі, традиція 
– виборювати перші місця на змаганнях із шахів – закладе-
на вже давно. Останнє з досягнень – І місце збірної УАБС 
НБУ в минулорічних змаганнях з шахів серед вишів системи 
Національного банку України, коли наша команда не зали-
шила жодного шансу на перемогу командам із Черкас, 
Києва, Львова та Харкова.

Цікавою особливістю нашої збірної команди з шахів є 
те, що до неї входять студенти, «фішкою» яких є зовсім не 
цей вид спорту. А мають вони значні досягнення з інших 
видів спорту (футболу, настільного тенісу, боксу), що зовсім 
не заважає їм ще й займати провідні позиції у рейтингу 
успішності зі своїх спеціальностей. 

Отже, хлопці, бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах! 
Так тримати! 

ÏÅÐÅÌÎÃÈ

ÑÏÎÐÒ 

ÑÀÌ ÑÎÁ² ÏÑÈÕÎËÎÃ

×È ÂÌ²ªÌÎ ÌÈ Â²ÄÏÎ×ÈÂÀÒÈ?

Чи вміємо ми відпочивати?! А працювати вміємо?! А чи вміємо ми працювати й 
навчатися так, щоб у нас залишався час для якісного відпочинку?! 

Íàñàìïåðåä íåîáõ³äíî 
âèçíà÷èòèñÿ: ùî º îñîáè-
ñòî äëÿ ìåíå «ÿê³ñíèì 
â³äïî÷èíêîì». Çðîçóì³òè 
äëÿ ñåáå: ÿê ìåí³ ïîòð³á-
íî â³äïî÷èòè, ùîá ÿ îò-
ðèìàëà  ïîçèòèâí³ â³ä÷óò-
òÿ. ×èì ÿ, îñîáèñòî «ÿ», 
õî÷ó çàéíÿòèñÿ. Ìîæëè-
âî, äàâíî õî÷ó, àëå ÿêîñü 
íå áóëî ÷àñó íà òå, ùî 
õîò³ëà á. Òàê âîíî òÿã-
íåòüñÿ ³ òÿãíåòüñÿ! Äëÿ 
âñ³õ, áåç âèíÿòêó, íåîá-
õ³äíî ïëàíóâàòè ñâ³é â³ä-
ïî÷èíîê: ùîäåííèé, ùî-
òèæíåâèé, ùîð³÷íèé – 
òàê ñàìî, ÿê ³ ñâîþ òðóäî-
â ó  ÷ è  í à â ÷ à ë ü í ó 
ä³ÿëüí³ñòü. Ìîæëèâî, öå 
äëÿ âàñ áóäå íåñïîä³âàíî, 
íåçâè÷íî. ²íîä³, êîëè 
ç’ÿâëÿºòüñÿ ïðîì³æîê ÷à-
ñó, ìè ïðîñòî í³÷îãî íå 
ðîáèìî. Â ³òàë³éö³â íà-
â³òü º âèñë³â «äîëü÷å 

ôàðí’ºíòå» – «ñîëîäêå íå-
ðîáñòâî». Çâó÷èòü çàìàí-
ëèâî! Àëå íàñïðàâä³ öÿ 
«ñîëîäê³ñòü» ìîæå ïðè-
çâåñòè äî âòîìè, äåïðå-
ñèâíîãî íàñòðîþ, íàâ³òü – 
â³ä÷àþ: â³äïî÷èâàþ-â³ä-
ïî÷èâàþ, àëå ùîñü «íå 
â³äïî÷èëîñÿ». ² ùî æ? 
Ñèë äëÿ íåîáõ³äíèõ çà-
íÿòü íå äóæå áàãàòî, íà-
ñòðîþ íà ö³ çàíÿòòÿ âçà-
ãàë³ íåìàº… Àáè öå íå 
ç’ÿâèëîñÿ, ìîæíà âèçíà-
÷èòè äëÿ ñåáå: ÷èì áè ÿ 
õîò³ëà çàéìàòèñÿ ñüîãîä-
í³ (â ñåíñ³ â³äïî÷èíêó!), 
ìîæëèâî, íàâ³òü øâèäøå 
ðîáëÿ÷è íåîáõ³äí³ ñïðà-
âè. À ìîæå, ÿ ï³øëà ç äðó-
çÿìè òóäè, êóäè é íå äóæå 
õîò³ëîñÿ, áî âñ³ ñêàçàëè: 
«Ï³øëè, íó ùî òè!», òî ÿ 
é ï³øëà, à ìåí³ õîò³ëîñÿ 
ñüîãîäí³, âçàãàë³-òî, 
ïðîñòî ïî÷èòàòè…

Ïñèõîëîãàì çíàéîìèé 
òàê çâàíèé «òþðåìíèé 
ñèíäðîì»: êîëè ëþäèíà 
âåñü ÷àñ í³áè ïåðåáóâàº 
«ï³ä ì³êðîñêîïîì», ïî-
ñò³éíî ïðèñòîñîâóþ÷è 
ñâîþ ïîâåä³íêó â³äïîâ³ä-
íî äî âèìîã ñîö³óìó, ÷è¿-
õîñü î÷³êóâàíü. Òàì ó ëþ-
äèíè íåìàº îñîáèñòîãî ÷à-
ñó, îñîáèñòîãî ïðîñòîðó, 
îñîáèñòèõ ïëàí³â ùîäî 
â³ëüíîãî ÷àñó. À öå º 
â³òàëüí³ ïîòðåáè, òîáòî 
æèòòºâî íåîáõ³äí³. Ùîá 
âîíè çàäîâîëüíÿëèñÿ, ïî-
òð³áíî âèä³ëÿòè äëÿ ñåáå 
â³ëüíèé ÷àñ ³ íàïîâíþâà-
òè éîãî òèì, ùî äàº â³ä-
÷óòòÿ ãàðìîí³¿ òà ð³âíîâà-
ãè. Íàÿâí³ñòü â³ëüíîãî 
÷àñó ç³ ñâî¿ì «íàïîâíåí-
íÿì» ìàº âåëèêå çíà÷åí-
í ÿ  äë ÿ  ç á åð åæåííÿ 
ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ. Ãî-
ëîâíå – çíàòè, ÷èì ÿ ä³é-

ñíî õî÷ó íàïîâíèòè ñâ³é 
äåíü, îêð³ì íåîáõ³äíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, íå â³ëüíèé 
÷àñ (éîãî ìîæå ³ íå çàëè-
øèòèñü!), à ñàìå – äåíü. 
²íîä³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
öüîãî íåîáõ³äíî óíèêàòè 
òà çâ³ëüíÿòèñÿ â³ä çàéâî-
ãî, ùî çàâäàº øêîäè 
çäîðîâ’þ: ¿æ³ (â òîìó ÷è-
ñë³ é íàïî¿â!), ÿê³ íåêî-
ðèñí³ é íåñìà÷í³ îñîáèñòî 
äëÿ ìåíå; äåÿêèõ ïðèÿ-
òåë³â, ñï³ëêóâàííÿ ç ÿêè-
ìè íå ïðèíîñèòü ìåí³ ðà-
äîñò³; ðå÷åé, ùî íå ïîäî-
áàþòüñÿ ìåí³ é íå â³äïî-
â³äàþòü ìî¿ì åñòåòè÷íèì 
ñìàêàì; ñèòóàö³é, ÿê³ 
áóâàþòü äëÿ ìåíå òðàâìà-
òè÷íèìè òà ñòðåñîâèìè. 

Âçàãàë³, áóäü-ÿêèé 
ñòèëü â³äïî÷èíêó õîðî-
øèé, ÿêùî â³í ïðèíîñèòü 
çàäîâîëåííÿ. Íåìàº ïðà-
âèëüíîãî ³ íåïðàâèëüíîãî 
ñòèëþ ÿê â³äïî÷èíêó, òàê 
³ ñàìîãî æèòòÿ! Âàæëèâî 
ò³ëüêè, ùîá â³ä íàøîãî 
âèáîðó íå ñòðàæäàëè îòî-
÷óþ÷³ òà áëèçüê³ íàì ëþ-
äè. Ìîæíà áóòè åãî¿ñòà-
ìè-àëüòðó¿ñòàìè, àëå òà-
êèìè, ùî ³ ïðî ñâî¿ óïî-
äîáàííÿ ï³êëóþòüñÿ, ³ 
âîäíî÷àñ óâàæíî é äáàé-
ëèâî ñòàâëÿòüñÿ äî î÷³êó-
âàíü îòî÷óþ÷èõ ëþäåé. 
Ìîæëèâî, ñàìå ç òàêèì 
ñòàâëåííÿì äî ä³éñíîñò³ 
ìè í³êîëè íå â³ä÷óºìî, 
ùî òàêå åìîö³éíå âèãî-
ðÿííÿ, ³ í³êîëè íå âòðà-
òèìî çäàòíîñò³ ðàä³òè 
îòî÷óþ÷èì òà áàæàííÿ 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç íèìè! 

Ñâ³òëàíà ÁÀÕÌÓÒ,
ïñèõîëîã àêàäåì³¿

ÓÑÅ Â ÒÂÎ¯Õ ÐÓÊÀÕ! ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ

«ÀÂÒÎËÅÄ²» – ÄËß ËÅÄ² ÌÀÉÑÒÅÐ-ÊËÀÑ 
²Ç ÇÀÏË²ÒÀÍÍß ÊÎÑÈ×ÎÊ

²ç ñåðïíÿ öüîãî ðîêó 
Öåíòð âîä³éñüêî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³ «Àâòîëåä³» çà-
ïî÷àòêóâàâ ó Ñóìàõ ñïå-
ö³àë³çîâàí³ ïðîãðàìè íà-
â÷àííÿ ç îñíîâ âîä³ííÿ 
àâòîìîá³ëÿ, ðîçðàõîâàí³ 
âèíÿòêîâî äëÿ æ³íîê. ²í-
ñòðóêòîðè – òàêîæ æ³í-
êè, ÿê³ ìàþòü çíà÷íèé 
âîä³éñüêèé ñòàæ ³ äîñâ³ä 
âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ïðî öåíòð â îáëàñíî-
ìó ïðåñ-êëóá³ æóðíàë³-
ñòàì ðîçïîâ³ëè Îëüãà 
Áàéáîðîä³íà – êåð³âíèê 
ç âîä³éñüêî¿ ìàéñòåðíî-
ñò³, Îëåíà Áºëåöüêà – 
ìåíåäæåð ³ç ðîçâèòêó é 
Òàìàðà Ìóíòÿí – ³í-
ñòðóêòîð.

Äëÿ á³ëüøîñò³ æ³íîê 
îñíîâíèì áàð’ºðîì â îïà-
íóâàíí³ òàêîþ íåïðî-
ñòîþ íàóêîþ, ÿê âîä³ííÿ 
àâòîìîá³ëÿ, º ñòðàõ òà 
íåâïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ 

ìîæëèâîñòÿõ. Ó öåíòð³ 
«Àâòîëåä³» âðàõîâóþòü-
ñÿ îñîáëèâîñò³ æ³íî÷î¿ 
ïñèõîëîã³¿ òà âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ áåçñòðåñîâå íà-
â÷àííÿ.

Îäíàê óñå öå áóëî á 
ïðîñòèì ìàðíîñë³â’ÿì, 
ÿêáè ÿ îñîáèñòî íå 
â³äâ³äàëà ïðîáíèé óðîê 
âîä³ííÿ â «Àâòîëåä³» òà 
íå ïåðåêîíàëàñÿ â óñüî-
ìó íà âëàñíîìó äîñâ³ä³. 
Òàìàðà Ìóíòÿí – ÷óäî-
âèé ³íñòðóêòîð, ÿêà äî-
ïîìîãëà ìåí³ ïîâ³ðèòè ó 
ñâî¿ ñèëè.

ßêùî âè íå âïåâíåí³ 
â ñîá³, âàñ ïåðåïîâíþþòü 
ñóìí³âè, àëå âñå-òàêè õî-
÷åòå âîäèòè ìàøèíó, òî 
â öåíòð³ «Àâòîëåä³» ÷å-
êàþòü ñàìå íà âàñ!

²ííà ÏÅÄ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ãðóïè Ô-92

Ç äàâí³õ-äàâåí ä³â÷àòà 
ðîáèëè çà÷³ñêè ç åëåìåí-
òàìè ïëåò³ííÿ. Ïðèºìíî, 
ùî êîñà é ñüîãîäí³ íå ïî-
ñòóïàºòüñÿ ñâî¿ì ïî÷åñíèì 
ì³ñöåì ñåðåä áàãàòüîõ óëü-
òðàìîäíèõ çà÷³ñîê. Íå 
îáîâ’ÿçêîâî áóòè ïðî-
ôåñ³éíèì ïåðóêàðåì, ùîá 
ïîâòîðèòè íàéïîïóëÿð-
í³ø³ çà÷³ñêè é ùîäíÿ âè-
ãëÿäàòè ïî-íîâîìó: êîêåò-
ëèâî ÷è ä³ëîâèòî, ñêðîìíî 
÷è åêñòðàâàãàíòíî. Äî-
ñòàòíüî ìàòè ôàíòàç³þ òà 
áàæàííÿ ïîâòîðèòè ïðîñò³ 
ïðèéîìè, íàñë³äóþ÷è ÿê³ 
ìîæíà ñòâîðþâàòè ÿê ïðî-
ñò³ ìîäí³ êîñè, òàê ³ 
óí³êàëüí³ âàð³àö³¿ ç ð³çíè-
ìè ìåòîäàìè ïëåò³ííÿ. 

Ðàäà ãóðòîæèòêó ¹ 1 
ïðèñëóõàëàñÿ äî ïîáàæàí-
íÿ ñòóäåíò³â ³ âëàøòóâàëà 
ìàéñòåð-êëàñ, íà ÿêîìó áó-
ëè ðîçêðèò³ âñ³ «òàºìíè-
ö³» òåõíîëîã³¿ çàïë³òàííÿ 
âðàæàþ÷èõ ê³ñ. Óñ³ áàæà-
þ÷³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü 
â³äâ³äàòè öåé çàõ³ä 10 
æîâòíÿ â àêòîâ³é çàë³ ãóð-
òîæèòêó ¹ 1. Ìàéñòåð-
í³ñòü çàïë³òàòè êîñè ïðî-
äåìîíñòðóâàëè ñòóäåíòêè 
àêàäåì³¿: ²ííà Àâðàìåíêî, 
Íàòàë³ÿ Õîëÿâêà, Àë³íà 
Áåíäðèê, Àíàñòàñ³ÿ Ïàâ-
ëóí, Êàòåðèíà Æîëîáîê, 

Îêñàíà ×îáîòàð. Âåëè÷åç-
íå çàäîâîëåííÿ  îòðèìàëè 
ÿê âîëîäàðêè äîâãîãî âîëîñ-
ñÿ, ÿêèì ïîùàñòèëî âèñòó-
ïàòè â ðîë³ ìîäåëåé íà ìàé-
ñòåð-êëàñ³, òàê ³ ñàì³ ìàéñ-
òðè. Ïî çàê³í÷åíí³ çàõîäó 
«ïåðóêàð³» îäåðæàëè çà-
ñëóæåí³ ïîäÿ÷í³ ëèñòè â³ä 
ðàäè ãóðòîæèòêó. Îòæå, íå 
òðåáà áîÿòèñÿ âò³ëþâàòè 
ñâî¿ ³äå¿ â æèòòÿ òà åêñïå-
ðèìåíòóâàòè ç çà÷³ñêàìè.

Àëüîíà ÇÀÊÓÒÍßß,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÌÎÀ-21

Ще в минулому столітті зрідка можна було побачи-
ти жінку за кермом автомобіля. Сьогодні ж прекра-
сна половина населення сміливо ламає звичні 
стереотипи та уявлення 
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Àêàäåì³÷íèé êâåñò — 
öå íå ïðîñòî ãðà. Öå ìà-
ëåíüêå æèòòÿ, ÿêå ó÷à-
ñíèêè ïðîæèâàþòü çà äî-
ñèòü êîðîòêèé ïðîì³æîê 
÷àñó. Öå ö³êàâ³ ïîøóêè, 
äåÿê³ ñêëàäí³, äåÿê³ – íå 
äóæå, íîâ³ âðàæåííÿ, íîâ³ 
çíàéîì³, ïåðåâ³ðêà ñâî¿õ 
çíàíü ïðî ð³äíå (õàé íà-
â³òü äëÿ äåêîãî ëèøå íà 
ê³ëüêà ðîê³â) ì³ñòî. Ó÷à-

ñíèêè íàøîãî êâåñòó áóëè 
ñêð³çü, ðîáèëè âñå ìîæëè-
âå ³ íåìîæëèâå. Âîíè 
ïðîñòî æèëè â ö³é ãð³.

Îäíîãî ñóáîòíüîãî 
äíÿ ó ïðîâóëêó Àêàäåì³÷-
íîìó ñòàðòóâàâ íàø Foot 
Quest, ÿêèé îðãàí³çóâàëî 
òà ïðîâåëî ñòóäåíòñüêå 
ñàìîâðÿäóâàííÿ àêàäå-
ì³¿. Öå ÿñêðàâà ïîä³ÿ, 
ÿêó, ìàáóòü, íàäîâãî 

çàïàì’ÿòàþòü âñ³ ¿¿ ó÷à-
ñíèêè òà âèïàäêîâ³ ñâ³ä-
êè. Âçÿòè ó÷àñòü ó ãð³ âè-
ÿâèëè áàæàííÿ 10 êî-
ìàíä: “Ä³â÷àòà”, “Íàçâà 
êîìàíäè”, “Òðîéêà ñëå-
âà”, “Çîëîòàÿ ñòðóÿ”, 
“Ñò³÷”, “Ïåëüìåøêè”, 
“Wi-Fi”, “Ñàëüò³ñîí”, 
“ÁÑ-23” òà “Áåêñ”. Îòðè-
ìàâøè çàâäàííÿ, êîæíà ç 
ó÷àñíèöü ìàëà íà âèêî-

Для декого квест — це веселий флеш-моб із проведенням конкурсів і великою 
кількістю людей. Хтось вважає, що це просто веселе, захопливе заняття, яке 
супроводжується спортивними конкурсами і проводиться для широких мо-
лодіжних мас. У декого квест асоціюється з веселим проведенням часу із ком-
панією, друзями, з музикою, конкурсами і новими враженнями. Для всіх квест 
— це весело. Це стереотип тих, хто ніколи не бував на подібних заходах. А от 
що означає квест для студентів нашої академії, які його бачили «зсередини”?

20 вересня в галереї «Академічна» відбулося відкриття довгоочікуваної персональної 
виставки доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Сергія Івановича Побожія 
«Діалоги у просторі культури»
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Òèðàæ 1000 ïð. 

Çàñíîâíèê:
Äåðæàâíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä
«Óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè 
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè»¹
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MIXER

Âèñòàâêà îð³ºíòîâàíà íà ï³äãîòîâëåíîãî 
ãëÿäà÷à, òîìó âåðí³ñàæ ïðîâîäèâñÿ ó ôîðì³ 
ëåêö³¿-åêñêóðñ³¿, ÿêó õóäîæíèê â³â îñîáèñòî. 
Óñâ³äîìëåííÿ õóäîæíüîãî ïðîöåñó, àòðèáó-
ö³ÿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâ³ äëÿ ðîçóì³ííÿ òà-
êîãî ìèñòåöòâà. Àêâàðåë³, âèêîíàí³ ç íàòóðè, 
– öå ñâîºð³äíèé ì³ñòî÷îê äî âèñòàâêè Ñåðã³ÿ 
²âàíîâè÷à â 2009 ðîö³, íà ÿê³é áóëè ïðåäñòàâ-
ëåí³ é ö³ àêâàðåëüí³ òâîðè. Àëå îñíîâíà óâà-
ãà ïðèä³ëÿëàñÿ ñàìå ðîáîòàì ïàñòåëëþ, ÿê³ 
âèêëèêàëè íåâèìîâíó ãàìó ³äåé òà åìîö³é! 

Ïðàöÿ íàä òðèïòèõîì íà òåìó â³ðøà Î. Áëî-
êà «Õîëîäíûé âåòåð îò ëàãóíû» çàéíÿëà â 
àâòîðà ìàéæå 20 ðîê³â. Ë³âà ÷àñòèíà áóëà íà-
ïèñàíà â 1992 ðîö³ ï³ä âðàæåííÿì â³ä ïî¿çä-
êè äî Âåíåö³¿. Öåíòðàëüíà ô³ãóðà êàðòèíè – 
êîëîíà ç áðîíçîâèì ëåâîì – öå ñèìâîë Âå-
íåö³¿, àéñáåðã, ÿêèé äîäàº ö³é êàðòèí³ ïåâíî¿ 
ìîíóìåíòàëüíîñò³, – öå àáñòðàêòíå çîáðàæåí-
íÿ öåðêâè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ íà îñòðîâ³. Êî-
ëüîðîâà ãàìà ïîÿñíþºòüñÿ íàòõíåííÿì â³ä 
â³ðøà Áëîêà, òàêîãî æ õîëîäíîãî, ñóìíîãî: 
â³ä÷óâàºòüñÿ ñàìå òîé «ïðèçðàêà ñêîëüçÿùèé 
øàã». Ó 2011 ðîö³ ç’ÿâèëàñÿ ïðàâà ÷àñòèíà 
òðèïòèõà â àáñîëþòíî ³íøîìó íàñòðî¿, êîëî-
ðèò³. Âîíà âèñòóïàº í³áè àíòèïîäîì äî ë³âî¿ 
÷àñòèíè, ïîðîäæóþ÷è â³ä÷óòòÿ òåïëà, âîãíþ, 
íàâ³òü íàä³¿. Ìåíå âðàçèëî ñâ³òëî â³ä âîäè 
íàâêîëî êîëîíè ³ êîëüîðîâà ãàìà íåáà. Òàêå 
íàäçâè÷àéíå â³ä÷óòòÿ ëåãêîñò³! Àëå «ðîäçèí-
êîþ» öüîãî òðèïòèõà º öåíòð – ÷óäîâå ïîºä-
íàííÿ äâîõ íàñòðî¿â, âò³ëåíå â òåïëîìó êîëî-
ðèò³ òà äåùî ñóìíîìó ë³ðè÷íîìó ãîëîâíîìó 

ãåðî¿. Öÿ ïîñòàòü íàäàº êàðòèí³ çîâñ³ì ³íøî-
ãî ñåíñó: â³í þíèé, õâîðèé, àëå â éîãî îáðàç³ 
º íàä³ÿ íà êðàùå, à öå – íàéãîëîâí³øå, îñî-
áëèâî çâàæàþ÷è íà òå, ùî öåé îáðàç äëÿ õó-
äîæíèêà àâòîá³îãðàô³÷íèé. ×óäîâî äîïîâíèâ 
âðàæåííÿ â³ä òðèïòèõà íàòõíåííèé âèñòóï 
Àííè Àðêàä³¿âíè Êîæåâí³êîâî¿, ñï³âðîá³òíè-
ö³ ìóçåþ ³ì. À. ×åõîâà, ç â³ðøåì Î. Áëîêà 
«Õîëîäíûé âåòåð îò ëàãóíû». 

Àëå äëÿ ìåíå ïåðëèíîþ âèñòàâêè, ìî¿ì 
«÷àð³âíèì òðèïòèõîì» ñòàâ «Ä³àëîã ç Î. Êðà-
ñîâñüêèì». ß ïðîñòî íå ìîæó îïèñàòè ñâî¿ 
åìîö³¿ â³ä ïåðøîãî âðàæåííÿ ïðî öåé âèòâ³ð 
ìèñòåöòâà. Äèâèøñÿ íà òâîðè ³ ðîçóì³ºø, ùî 
çàíóðþºøñÿ ó êàçêó ç ¿¿ â³ä÷óòòÿì âñþäèñó-
ùîãî äèâà, ÷àðàìè, ³ððåàëüíèì ñâ³òëîì ³ çà-
ãàäêîâèìè ïîñòàòÿìè. Âçàãàë³, ³äåÿ òðèïòè-
õà íàâ³ÿíà ðîáîòîþ õóäîæíèêà ÿê ³ñòîðèêà-
ìèñòåöòâîçíàâöÿ – öå â³äãóê íà çàãàäêîâó ðî-
áîòó Î. Êðàñîâñüêîãî, ÿêà áóëà íàïèñàíà, 
î÷åâèäíî, ï³ä âðàæåííÿìè â³ä ï’ºñè Àðòóðà 
Øí³öëåðà «Øàðô Êîëîìá³íè». Îñîáèñòî äëÿ 
ìåíå âîíà àñîö³þºòüñÿ ç àðàáñüêèìè êàçêàìè 
òà «Ìàëåíüêèì ïðèíöîì» Àíòóàíà äå Ñåíò-
Åêçþïåð³, àëå æ ÿ ëèøå ãëÿäà÷. 

ß âæå äàâíî çà÷àðîâàíà ìèñòåöòâîì Ñåð-
ã³ÿ ²âàíîâè÷à, àëå öÿ âèñòàâêà ïîäàðóâàëà 
ìåí³ íåâèìîâíó ðàä³ñòü ³ òåïëî. Òîæ ïîáàæàé-
ìî ìàéñòðó íàòõíåííÿ òà òâîð÷èõ óñï³õ³â ³ 
áóäåìî ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàòè íàñòóïíèõ 
çóñòð³÷åé â «Àêàäåì³÷í³é»!

Ìàð³ÿ ÑÀÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ãðóïè ÌÁÑ-21

íàííÿ ð³âíî 3 ãîäèíè.
Çà öåé ÷àñ êîìàíäè ïî-

âèíí³ áóëè çíàéòè ³ ïàì’ÿòêè 
àðõ³òåêòóðè, ³ áàíêè, ³ ïî-
ðàõóâàòè ìîíåòêè, ³ âèçíà-
÷èòè ì³ñöå ô³í³øó. Êîæíà 
³ç êîìàíä áóëà âïåâíåíà ó 
ñâî¿é ïåðåìîç³, ïðîòå öå íå 
áóëî ¿õíüîþ îñíîâíîþ ìå-
òîþ. Ãîëîâíå — ö³êàâî ïðî-
âåñòè ÷àñ, ä³çíàòèñÿ ùîñü 
íîâå. Àëå, ÿê ³ â óñ³õ ³íøèõ 
çìàãàííÿõ, ó íàñ áóëè ñâî¿ 
ïåðåìîæö³.

Ó÷àñíèöåþ, ùî çàéíÿ-
ëà 3-òº ì³ñöå, ñòàëà êî-
ìàíäà “Ä³â÷àòà”, ÿêà 
ñêëàäàëàñü, ÿê âè âæå 
çäîãàäàëèñÿ, âèíÿòêîâî ç 
ä³â÷àò. Ñòîìëåí³, àëå ïî-

âí³ íîâèõ âðàæåíü òà åìî-
ö³é, âîíè áóëè ðàä³ ñâî¿é 
ìàëåíüê³é ïåðåìîç³, àëå 
ïîîá³öÿëè âèãðàòè íà-
ñòóïíîãî ðîêó. Äëÿ ä³â-
÷àò öå áóâ ¿õí³é ïåðøèé 
êâåñò, ÿêèé íàéá³ëüøå 
çàïàì’ÿòàâñÿ çàâäàííÿì, 
ïîâ’ÿçàíèì ³ç ïîøóêîì 
õëîïö³â ó êðàâàòêàõ, 
ÿêèõ ó íàø ÷àñ, ïîãîäü-
òåñÿ, íå òàê ³ áàãàòî, îñî-
áëèâî âèõ³äíîãî äíÿ. Òà 
âñå æ âîíè çìîãëè ¿õ çíàé-
òè, á³ëüøå òîãî – âèêîíà-
ëè ìàéæå âñ³ çàâäàííÿ.

Äðóãîþ ñòàëà êîìàí-
äà “Ñò³÷”, ÿêà îäðàçó ï³-
ñëÿ çàâåðøåííÿ êâåñòó 
ï³øëà ñâÿòêóâàòè ç òîð-

20 вересня в галереї «Академічна» відбулося відкриття довгоочікуваної персональної 
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òîì ñâîº äðóãå ì³ñöå, îò-
ðèìàíå çà ñòàðàííÿ, ïðî-
á³æêó òà ïîøóêè.

Ùî íå êàæ³òü, à äî-
ñâ³ä äàº ïðî ñåáå çíàòè, 
òîæ ìèíóëîð³÷í³ ïåðå-
ìîæö³ – êîìàíäà “Áåêñ” 
(çá³ðíà ñòóäåíò³â ñïå-
ö³àëüíîñòåé «Áàíê³âñüêà 
ñïðàâà» òà «Åêîíîì³÷íà 
ê³áåðíåòèêà») – áóëè ïåð-
øèìè é öüîãî ðàçó. Âîíè 
âèêîíàëè âñ³ çàâäàííÿ 
ïåðøèìè! ² öå ïðè òîìó, 
ùî ñåðåä íèõ íåìàº æîä-
íîãî êîð³ííîãî ñóì÷àíè-
íà! «Áåêñ³âöÿì» ñïîäîáà-
ëèñÿ âñ³ çàâäàííÿ, òîæ 
ùîá îïèñàòè âðàæåííÿ, 
âîíè îáðàëè ëèøå îäíå 
ñëîâî: “Áåêñîâî!”. Íà çà-
ïèòàííÿ: “Ùî áóëî íàé-
ö³êàâ³øèì?” âîíè â³äïî-
â³ëè: “Ïåðøèé êåéñ. Ïðè-
ºìíî á³ãàòè ì³ñòîì ðàçîì 
³ç äðóçÿìè. À íàéñêëàä-
í³øèì áóëî çíàéòè ô³í³ø 
³ ãîëîâó ñòóäêîìó Â³òþ 
Ìóíòÿíà, ÿêèé ìàâ íàñ 
òàì ÷åêàòè”. Õëîïö³ ïîî-
á³öÿëè íå â³ääàâàòè êóáîê 
â ³íø³ ðóêè, äîêè â àêàäå-
ì³¿ â÷èòèìåòüñÿ õî÷à á 
îäèí ³ç íèõ (íàéìîëîäøèé 
ó÷àñíèê çàðàç íàâ÷àºòüñÿ 
íà äðóãîìó êóðñ³, ³íø³ 2 
— íà ÷åòâåðòîìó).

Ï³ä ê³íåöü êâåñòó ó÷à-
ñíèêè ãðè âèãëÿäàëè äó-
æå ñòîìëåíèìè, àäæå âî-
íè îá³éøëè âñþ ïðèëåãëó 
ì³ñöåâ³ñòü, çìàãàëèñÿ, äó-
ìàëè, øóêàëè… Ïðîòå 
í³õòî íå áóâ ðîç÷àðîâà-
íèé. Òîæ çàçäð³òü ³ ÷åêàé-
òå ìàéáóòí³õ çìàãàíü!

Ìàðèíà ÁÅÐÅÆÍÀ,
ñòóäåíòêà ãðóïè Ï-21


