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СтудентСький період – 
найяСкравіша Сторінка життя

Побажання 
від студентського активу

Хай назавжди збережетьСя 
романтика СтудентСькиХ літ!

енергії та наСнаги 
для реалізації мрій!
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вітаємо зі святом!

Щиро вітаємо нашу молодь із Міжнародним днем студента!
Ми пишаємося вами – молодими, красивими, розумними! Ви вмієте 

успішно навчатися, здобувати призові місця на всеукраїнських олімпіа-
дах і конференціях, у спортивних змаганнях і мистецьких конкурсах. 
Ви здатні переборювати труднощі, перемагати і впевнено готуватися до 
самостійного життя. Так і повинно бути, бо справжні студенти встига-
ють скрізь: і здобувати знання, і всебічно розвиватися, і змістовно від-
почивати. 

А ми, у свою чергу, будемо робити все, щоб студентський період став 
найцікавішою і найяскравішою сторінкою вашого життя, адже в нашій 
академії для цього є всі умови. Сподіваємося, що в майбутньому ви 
завжди з вдячністю будете згадувати свою Alma-mater, незабутні сту-
дентські роки.

Від душі бажаємо вам міцного здоров’я, відмінних успіхів у навчан-
ні, а згодом – успішної кар’єри, справжніх друзів, вірного кохання!

Хай здійснюються всі ваші найзаповітніші мрії!
Хай доля кожного з вас буде щасливою!

З повагою

Ректорат 
Української академії банківської справи

Національного банку України

Дорогі студенти! 
У Міжнародний день студента сердечно 

бажаємо нинішньому і наступним студентсь-
ким поколінням бути на рівні високих вимог 
сучасного життя. Нехай збудуться всі ваші мрії 
та назавжди збережеться у ваших серцях ро-
мантика студентських літ!

Бажаємо вам примножувати свою енергію, 
неодмінних успіхів у навчанні, нових творчих 
досягнень, гармонійного духовного та фізич-
ного розвитку! 

Зичимо Вам творчого натхнення та наполегливості у всіх добрих 
починаннях, здійснення всіх юнацьких мрій і життєвих планів!

Нехай ваші молоді серця наповняться святковим настроєм і радіс-
тю!

Щиро бажаємо вам здоров’я, успіхів та активної життєвої позиції. 
Саме від вас та ваших вчинків залежить майбутнє!

Щастя, злагоди й любові, дорогі студенти!

З повагою
Олександр НАЗАРЕНКО,

голова комітету студентського самоврядування
УАБС НБУ

Шановні молоді та енергійні члени нашої 
дружної академічної родини! 

Щиро вітаємо вас з Міжнародним днем 
студента!

Бажаємо, щоб цей, безумовно, найкращий 
період у вашому житті залишив найприємніші 
спогади, закарбувався у пам’яті виром пози-
тивних емоцій і визначних досягнень, став 
підґрунтям для подальших професійних та 
особистих звершень!

Сподіваємося, що навчання в академії не тільки допоможе вам 
отримати омріяний диплом, а й надасть можливість зайняти гідне 
місце в суспільстві, реалізуватися в тому виді діяльності, який би забе-
зпечував не лише високі доходи, але й приносив задоволення від 
кожного робочого дня. 

Бажаємо вам успіхів у навчанні, енергії та наснаги для реалізації мрій 
і здійснення життєвих планів, нових знайомств та яскравих вражень, а 
також оптимістичного настрою та незабутнього відпочинку!

Не марнуйте жодної хвилини студентських років і не втрачайте 
шансу перетворити в реальність можливості, які надає вам доля!

З повагою 
Аліна ВИСОЧИНА,

голова студентського профспілкового комітету УАБС НБУ

Alma-Mater

нещодавно в академії відбулися звітно-виборні конференції органів 
студентського самоврядування та студентського профкому, на яких було 
обрано новий склад студентського активу. віднині молоду команду студ-
комівців очолює студент олександр назаренко, а комітет студентської 
профспілки – аспірантка Аліна височина. від імені своїх мобільних та 
енергійних колективів вони підготували привітання з першим професійним 
святом усьому студентству академії
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25 жовтня на урочистому засіданні вченої ради відбулася цере-
монія посвячення в почесні професори академії нашого італійсь-
кого партнера і друга, професора мікелє Піццо, який представ-
ляє два італійських виші – Link Campus University (рим) та Second 
University of Naples (Капуа)

9 жовтня 2013 року в конференц-залі столичного готелю 
«ROYAL CONGRESS HOTEL» відбулася урочиста церемонія 
нагородження лауреатів ііі всеукраїнського конкурсу «Кращий 
вищий навчальний заклад з підготовки фахівців банківсько-
фінансової сфери-2013» за версією журналу «Ба нкиръ»

академія – Переможець 
всеукраїнського конкурсу

мікелє Піццо –  
Почесний Професор академії!

Організатори цього заходу – 
видавництво «КБД-Видав» і між-
народний спеціалізований журнал 
«Бан киръ». Медіапартнер – жур-
нал «Вісник Національного банку 
України».

Конкурс проводиться з метою 
сприяння формуванню високого 
рівня економічних кадрів у сфері 
банківсько-фінансової діяльності в 

Україні та вдосконаленню навчаль-
но-методичної, науково-дослідної, 
виховної діяльності професорсь-
ко-викладацького складу, направ-
леної на підвищення якості підго-
товки фахівців, інтеграції українсь-
кої вищої школи в міжнародний 
освітній простір і підвищенню 
іміджу українських вишів на світо-
вому ринку праці, а також визна-

Це рішення було прийнято 
вченою радою не випадково, ад-
же професор Піццо довго й плідно 
співпрацює з академією. Нага-
даємо, що завдяки співробітницт-
ву професора Піццо та професора 
О.М. Костюка, керівника Міжна-
родного центру з банківської 
справи та корпоративного управ-
ління, що діє при кафедрі міжна-
родної економіки академії, вдало-
ся реалізувати кілька плідних 
проектів, зокрема програми ста-
жування студентів академії та 
Університету Неаполя II, спільні 
семінари та відкриті лекції для 
студентів і викладачів двох вишів, 
організувати міжнародну конфе-

ренцію на базі L ink Campus 
University в Римі тощо.

Цього разу в рамках свого ві-
зиту до академії італійський гість 
зустрівся з в.о. ректора УАБС НБУ, 
професором С.М. Козьменком  та 
представниками Міжнародного 
центру банківської справи та 
корпоративного управління ака-
демії для обговорення питань 
подальшого співробітництва. Під 
час переговорів було ініційовано 
ряд амбітних довгострокових 
проектів:

• Обговорено плани впровад-
ження освітніх програм, щодо 
навчання студентів академії за 
бакалаврськими (зі скороченим 

терміном та врахуванням курсів, 
пройдених в академії) і магістерсь-
кими програмами англійською 
мовою в Link Campus University та 
італійською мовою в Університеті 
Неаполя II;

• Окреслено проект щодо 
ініціювання інноваційної PhD-
програми, відповідно до якої буде 
сформовано мережу універси-
тетів-партнерів з Європи та інших 
регіонів, та складено спеціальний 
комітет із захисту PhD-дисертацій 
на визначену тематику. Таким 
чином, робота дисертанта, захи-
щена в такій раді, буде визнана 
кожним університетом – членом 
групи. Це надасть змогу аспіран-

Сьогодні серед професорсько-ви-
кладацького складу УАБС НБУ по-
над 80% – кандидати і доктори 
наук. У виші працюють аспірантура, 
докторантура, спеціалізована вче-
на рада із захисту кандидатських і 
докторських дисертацій, до послуг 
учених – суперсучасна Наукова 
бібліотека, за інформаційно-техно-
логічним оснащенням якій немає 
рівних в Україні. Приємно, що не-
рідко вчорашні студенти академії 
успішно продовжують свою кар’єру 
в стінах рідної Альма-матер. Тому 
не дивно, що наші доценти й про-
фесори – одні з наймолодших в 
Україні. Так, за минулий рік ступінь 
кандидата наук здобули 19 чоловік, 
а доктора наук – 4 чоловіки. А вже 
за неповний 2013 рік кандидатські 
дисертації захистили 12 осіб, а до-
кторські – 4 особи. 

Лауреатами цьогорічного кон-
курсу в різних номінаціях також 
стали Університет банківської 
справи НБУ (м. Київ) та Запорізький 
національний університет Міні-
стерства освіти та науки України.

Нагадаємо, що академія отри-
мала вже другу престижну премію 
за версією журналу «Банкиръ». 
Вперше УАБС НБУ було нагород-
жено в 2011 році за перемогу у  
І Всеукраїнському конкурсі в номі-
нації «Кращий вищий навчаль-
ний заклад за якістю перепід-
готовки фахівців для банківсь-
ко-фінансової сфери в Україні». 
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На фото: Б. В. Лукасевич вручає нагороду академії Л. П. Чижову

там з академії отримувати міжна-
родне визнання їх наукових здо-
бутків із присвоєнням наукового 
ступеня, визнаного в усьому світі.

• Вирішено сприяти подальшо-
му розвитку наукового співробіт-
ництва та підвищенню статусу 
наукових шкіл академії та Link 
Campus University, в тому числі й в 
сфері корпоративного управління, 
через організацію спільної міжна-
родної конференції на щорічній 
основі. Це надасть змогу розши-
рити існуючі міжнародні наукові 
зв’язки та підтримувати репутацію 
впливових наукових центрів.

Гість був приємно зворушений 
високою честю і зазначив, що це 
звання ще більше стимулюватиме 
його докладати максимальних зу-
силь до розвитку спільних проектів 
з нашим навчальним закладом.

Ярослав МОЗГОВИЙ,
асистент кафедри  

міжнародної економіки

чення кращих ВНЗ України у сфері 
вищої професійної (банківсько-
фінансової) освіти.

На урочистостях були присут-
ні представники Національного 
банку України, центробанків 
країн СНД, акредитовані в Україні 
дипломати, професорсько-викла-
дацький склад провідних еконо-
мічних вишів, учені, співробітники 
комерційних банків України та 
СНД, політичні та бізнес-діячі, 
клієнти та партнери банків, пред-
ставники ЗМІ.

Дуже приємно, що лауреатом 
цього престижного конкурсу вже 
вдруге стала наша академія, здо-
бувши перемогу в номінаці ї 
«Кращий навчальний заклад з 
підготовки аспірантів і до-
кторантів». Диплом та статует-
ку представникові академії – про-
ректору УАБС НБУ Л. П. Чижову 
вручив головний бухгалтер – ди-
ректор Департаменту бухгал-
терського обліку Національного 
банку України Б. В. Лукасевич.

Слід зазначити, що така наго-
рода – цілком заслужена, оскільки 
академія давно славиться в Україні 
як кузня підготовки високок-
валіфікованих наукових кадрів. 
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банківська система україни:
Проблеми і ПерсПективи

Криза, що розпочалась 
у 2008 році, продовжує 
впливати на економіку і фі-
нанси як нашої країни, так і 
всієї світової спільноти. Од-
нак будь-яка криза рано чи 
пізно завершиться, і сприяти 
цьому повинні правильні та 
виважені рекомендації нау-
ковців, власне, для чого і 
проводяться подібні наукові 
заходи. Цю тезу проголосив  
у вітальному слові до уча-
сників конференції в.о. рек-
тора УАБС НБУ, професор 
Сергій Козьменко. Окрім 
побажань успішної та плід-
ної праці, він наголосив на 
тому, що колектив академії 
сповнений оптимізму та 
впевненості у подальшому 
розвитку свого навчального 
закладу та держави в цілому.

На пленарному засідан-
ні, що проходило під голо-
вуванням професора Федо-
ра Журавки та професора 
Ірини Д’яконової, було заслу-
хано чимало цікавих допо-
відей. Зупинимося на клю-
чових з них.

Ілюстрацією картини 
«Христос виганяє торговців 
з храму» розпочав свій ви-
ступ Юрій Прозоров, науко-
вий співробітник Національ-
ної академії наук України  
(м. Київ). Цей образ підсилив 

думку вченого щодо того, що 
економічні кризи пересліду-
ють людство протягом усієї 
його історії, і банки доволі 
часто виступають драйвера-
ми таких криз. Тривожною 
тенденцією, на його думку, є 
концентрація капіталів віт-
чизняних банків в одних ру-
ках. Так, наразі перша трійка 
наших банків володіє понад 

60% усіх активів. Доповідач 
наголосив, що саме нарощу-
вання капіталу банку є ефек-
тивним буфером щодо кри-
зових явищ. 

Великою кількістю та-
блиць, діаграм, статистично-
го матеріалу була насичена 
доповідь про місце України 
у світовій економіці доцента 
Державного університету 
телекомунікацій ( м. Київ) 
Володимира Домрачева. 
Головна її теза – наша країна 

24-25 жовтня в науковій бібліотеці академії проходила ХVі всеукраїнсь-
ка науково-практична конференція “Проблеми і перспективи розвитку 
банківської системи України”

повинна сама заробляти 
кошти, налагоджувати ви-
робництво товарів та послуг. 
Тоді Україна буде рівноправ-
ним партнером в євро-
пейській спільноті. 

Юридичний погляд на 
локалізацію кризових явищ 
запропонували представни-
ки Національного банку 
України – головний юри-
сконсульт Юридичного де-
партаменту Євгеній Писто-
гов та головний спеціаліст 
Центру наукових дослід-
жень Володимир Самофа-
лов. На думку доповідачів, 
важливим є правильне ви-
будовування юридичних 
відносин між банками та 
їхніми клієнтами, а також 
роль центробанків у системі 
державного регулювання 
економіки. Слушною є дум-
ка В. Самофалова щодо то-
го, що світ стає іншим, змі-

нюються пріоритети. Як 
приклад, лідером зростання 
ВВП в останні роки є Мон-
гол ія .  За  прогнозами 
аналітиків, у 2030 році світо-
вими лідерами стануть Ки-
тай, США та Індія. Отож світ 
перестає бути однополю-
сним і стає багатовекторним.

Доцент кафедри бухгал-
терського обліку та аудиту 
академії Олексій Пластун 
представив свої досліджен-
ня щодо побудови ар-
бітражної торгової стратегії 
на базі оцінки взаємного 
впливу фінансових активів. 

Другий день роботи 
конференції було організо-
вано у формі секційних за-
сідань: «Сучасний стан і 
перспективи розвитку бан-
ківської системи України»  та 
«Проблеми і перспективи 
економічного розвитку 
України в контексті подолан-
ня кризових явищ», які про-
ходили в жвавих дискусіях, 
цікавих обговореннях. За 
матеріалами конференції 
видано збірник тез, численні 
доповіді прийняті за основу 
наукових публікацій у фахо-
вих виданнях.

Сергій ТИХЕНКО,
науковий співробітник 

науково-дослідного 
центру академії, доцент

На фото: в. о. ректора, професор С. М. Козьменко та професор Ф. О. Журавка

- «Усе пропало!..»
- «А у нас нічого не трапилось!»
- «ок. давай на цьому заробимо!»

Три види реАКціїї нА КризУ

Фото автора
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– Поліно, розкажи, будь ласка, детальні-
ше про твій щасливий чемпіонат світу.

До речі, це вже мій другий щасливий чем-
піонат. Вперше я виграла чемпіонат світу, який 
проходив взимку 2012 року в Лас-Вегасі. До 
чемпіонату світу в китайському місті Усі я довго 
тренувалася, пройшла жорсткий відбір у мо-
лодіжній команді. У Китаї нашими основними 
суперниками були кореянки. І це не випадково, 
адже в Кореї стрільба – національний вид спор-
ту, в їхніх школах навіть викладають такий 
предмет. Ми буквально «вирвали» перемогу. 
Основні серії переможця не визначили – 213:213. 
А в перестрілці ми виявилися сильнішими – 29:28, 
причому моя «центральна десятка» стала вирі-
шальною! 

– У нас стрільба з лука, на відміну від 
Кореї, не дуже популярна серед молоді. Як 
ти обрала цей вид спорту?

– А мені нікуди було діватися, це у нас сімей-
не! (сміється). Мама – Наталія Валентинівна 
Родіонова – майстер спорту міжнародного 
класу зі стрільби з лука, заслужений тренер 
України, рідний дядько – Сергій Валентинович 
Родіонов – теж заслужений тренер України. 
Щоправда, я до стрільби встигла серйозно по-
займатися спортивними танцями і навіть стати 

чемпіонкою України, захоплювалася також лег-
кою атлетикою та волейболом. А в п’ятому класі 
разом із однокласниками почала ходити в тир. 
Згодом більшість однокласників «відсіялася», а я 
продовжувала займатися. Через півроку я вже 
поїхала на чемпіонат України, а через рік стала 
другою в країні. Мама вирішила мене підтрима-
ти і стала моїм першим тренером. А згодом мене 
почав тренувати Сергій Валентинович, з яким ми 
працюємо й зараз. Були в мене перемоги в різних 
всеукраїнських та міжнародних турнірах. Безу-
мовно, чемпіонати світу – найпрестижніші зма-
гання.

– Про що мріє титулована спортсменка 
Поліна Родіонова?

– Звичайно, спортивних мрій багато, але голов-
на – успішно виступити на Олімпіаді в 2016 році.

– Чи підтримує тебе академія в твоєму 
дуже напруженому житті?

– Мені завжди допомагає академія і в навчан-
ні, і в спорті. Варто зазначити, що на чемпіонаті 
світу в Китаї я змушена була в останній момент 
поміняти свій лук  на той, що подарувала мені 
академія. Дуже переживала, проте цей лук, як 
бачите, виявився щасливим!

– Окрім спорту, є в тебе інші захоплення?
– У школі я добре навчалася, дуже любила 

Зірка Номера

поліна родіонова:

«чемПіонат світу я виграла 
з луком, Подарованим мені 
академією!»

нещодавно наша студентка групи Ф-12 Поліна родіонова стала чемпіонкою 
світу з лука серед юніорів у складі збірної команди України. Студентку тепло 
привітали на урочистому засіданні вченої ради УАБС нБУ. в. о. ректора ака-
демії, професор С.м. Козьменко вручив Поліні Почесну грамоту «за видатні 
досягнення у спорті, невтомну працю і звитягу, патріотизм, гідну підтримку 
іміджу академії та держави». дівчина відповіла на численні запитання жур-
налістів під час прес-конференції в обласному прес-клубі, а також дала 
інтерв’ю нашій газеті, яке ми й пропонуємо вашій увазі

математику та фізику, з останньої навіть була 
переможцем міської олімпіади. Я вільно володію 
англійською мовою і вважаю, що без цього су-
часній людині не обійтися. Люблю музику, добре 
фотографую, у соціальних мережах спілкуюся з 
друзями з усього світу. Проте оскільки я дуже 
серйозно займаюся спортом, вільного часу в 
мене катастрофічно не вистачає. Тому на даний 
момент я визначила для себе два пріоритети – 
навчання і спорт.

– Які риси характеру тобі допомагають 
у житті?

– Напевне, лідерські якості, адже я – капітан 
молодіжної збірної, а також врівноваженість, 
терплячість, цілеспрямованість. Ще я веду здо-
ровий спосіб життя: не п’ю і не курю. Сама ж у 
людях ціную щирість, чесність і порядність.

– Твої плани на майбутнє…
– Насамперед успішно закінчити академію. 

А щодо спорту… Буду займатися ним активно, 
поки дозволятимуть сили і вік. А в подальшому 
хотілося б присвятити себе розвитку в Сумах 
свого виду спорту – стрільби з лука. Для цього 
необхідно споруджувати сучасні тири й поля для 
стрільби. Розумію, що це справа нелегка, але за 
великого бажання все можна зробити, тим 
більше, що в нашому місті є кваліфіковані трене-
ри, а це – головне. А загалом я вже не уявляю 
свого життя без спорту: без тиру, спортзалу, ба-
сейну, лиж, тренувань… Думаю, що так буде 
завжди, незалежно від моєї основної роботи.

– І традиційно: твої побажання нашим 
студентам?

– Ніколи не втрачати надії і вірити в себе! 
Тоді будь-яка мрія може здійснитися!

Розмову записала Наталія ДАНИЛЕНКО
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мальні юридичної клініки. Розра-
хована приймальня на чотири 
робочих місця, обладнана телефо-
ном, комп’ютерами, меблями.

На урочистості з нагоди від-
криття приймальні юридичної 
клініки завітали в. о. ректора ака-
демії, професор С.М. Козьменко, 
декан юридичного факультету, 
професор В.В. Сухонос, проректор 
Л.П. Чижов, завідувач кафедри 
державно-правових дисциплін, 
доцент А.О. Ткаченко, інші викла-
дачі та студенти. Звичайно, зібра-
лися і студенти-юристи, які будуть 
надавати юридичні консультації на 
чолі з куратором юридичної клі-
ніки – доцентом кафедри держав-
но-правових дисциплін М.С. По
ліщук.

 – Я вдячний вам за те, що в 
юридичній клініці ви набуваєте 
досвіду й працюєте на позитивний 
імідж академії. Сподіваюся, що всі 
ваші поради будуть корисними 
людям, – сказав, звертаючись до 
студентів, в. о. ректора УАБС НБУ, 
професор С.М. Козьменко.

І ось настає урочиста мить:  
в. о. ректора С.М. Козьменко та декан 
юридичного факультету В.В. Сухонос 
перерізають стрічку. Приймальню 

8 жовтня 2013 року, саме в день юриста, в академії урочи-
сто відкрито приймальню юридичної клініки «PROGESTO» 
в кімнаті 413 (4-й поверх ) медичного корпусу академії

Академічні Проекти

юридична клініка

клуб волонтерів  
асоціація 
виПускників
академії

Слід нагадати, що на юридич-
ному факультеті така клініка пра-
цює давно. Тут майбутні студенти 
під кураторством досвідченого 
викладача надають юридичні по-
слуги малозабезпеченим верствам 
населення, водночас здобуваючи 
професійні навички. Однак до цьо-
го часу студенти не мали свого 

приміщення і були змушені зустрі-
чатися з клієнтами на вулицях, у 
скверах, кафе тощо або ж спілку-
ватися в режимі on-line. І ось, на-
решті, у день свого професійного 
свята майбутні юристи, завдяки 
турботі керівництва академії, отри-
мали неоціненний подарунок – ста-
ціонарне приміщення для прий-

Протягом останніх років спів-
робітники академії проводять 
активну роботу щодо поліпшення 
іміджу свого вишу, удосконалення 
його корпоративної культури, а 
також гідного позиціонування 
академії серед інших навчальних 
закладів України. Одним із ключо-
вих проектів стало створення 
Асоціації випускників (Academy 
Alumni Association (AAA)), діяль-
ність якої спрямована на забезпе-
чення ефективної комунікації у 
середовищі випускників та поси-
лення зв’язків між випускниками, 
з одного боку, та співробітниками 
і студентами академії – з іншого. 
Створення Асоціації випускників 
сприятиме реалізації соціальної 
місії академії та має на меті:
• підтримку всебічного розвитку 

академії, а також зміцнення її ре-
путації та підвищення престижу;

• сприяння формуванню та під-
тримці високих стандартів кор-
поративної культури академії;

• створення можливостей для 
обміну досвідом, реалізації про-
фесійного, наукового та творчо-
го потенціалу членів Асоціації.

Випускники академії пишають-
ся своєю причетністю до величез-
ної академічної сім’ї! Долучив-
шись до роботи Асоціації випуск-
ників, ви маєте можливість кон-
кретними справами сприяти 
нинішнім досягненням академії та 
підтримувати її сталий розвиток у 
майбутньому!

Приєднуйтесь до нас у со-
ціальних мережах:
• Вконтакті;
• Однокласники.

Окрім цього, ми раді анонсу-
вати першу масштабну зустріч 
випускників академії, яка відбу-

З вересня 2013 року в академії 
функціонує клуб волонтерів – спів-
товариство однодумців, об’єднаних 
бажанням допомогти тим, хто 
опинився у складній життєвій ситу-
ації, внести свій вклад у благоустрій 
нашого міста, організувати та взяти 
участь у реалізації соціальних про-
ектів.

Запрошуємо студентів та викла-
дачів академії долучитися до реалі-
зації таких благодійних заходів:
• проведення уроків комп’ютерної 

грамотності для дітей із малоза-

безпечених родин (на базі ака-
демії);

• організація арт-майстерень (орі-
гамі, ліплення фігур з тіста, виши-
вання бісером, плетіння тощо) для 
вихованців спеціалізованої школи 
для дітей з особливими потреба-
ми (на базі спецшколи);

• створення сайта Сумського ди-
тячого будинку ім. С. П. Супруна.

За додатковою інформацією 
звертайтеся до координатора 
клубу волонтерів – асистента 

кафедри банківської справи 
мАЛиш 

ганни Анатоліївни, 
ауд. № 266, навч. корп № 2, 

вн. тел.: 53-46, 
моб.: +380 (50) 630 07 35

Не залишайтеся  байдужи-
ми! Давайте подамо наші 
міцні, дружні руки допомоги 
тим, хто цього потребує!

Давайте разом відчуємо, як 
надихають, викликають пова-
гу до самих себе надзвичайно 
важливі, а іноді життєво ва-
жливі добрі справи!

запрошує до добриХ Справ

відкрилаСь у СтінаХ академії відкрито! Старші наставники бажа-
ють студентам плідної роботи.

А тепер трохи детальніше про 
роботу клініки. Студенти надають 
безкоштовну юридичну допомогу 
(надання консультацій, складання 
позовних заяв, допомога у спілкуван-
ні з державними органами тощо).

До основних груп населення, 
які звертаються до юридичної 
клініки «PROGESTO», належать:

• інваліди
• учасники війни
• діти війни
• пенсіонери
• малозабезпечені
• матері-одиначки
• молодь
• підприємці, що працюють у 

сфері малого бізнесу.
Телефони для запису на кон-

сультацію: 665 147, 665 088
Адреса: м. Суми, вул. Першо-

травнева, 9 (мед. корпус, вхід в 
арку), каб. 413 (4-й поверх).

Консультації проводяться 
щопонеділка, щосереди та що-
четверга з 15:00 до 17:00. По 
вівторках і п’ятницях прийом 
ведеться відповідно до попере-
днього запису.

AcAdemy 
Alumni 

AssociAtion

на фото: м. С. Поліщук із студентами-юристами
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клуб ветеранів

фан-клуб футболісток

Лише місяць тому в ака-
демії пройшли установчі 
збори щодо створення клубу 
ветеранів. Як ми вже пові-
домляли на сайті, керівницт-
во УАБС нБУ підтримало 
ініціативу своїх колишніх 
співробітників щодо ство-
рення у виші такої організа-
ції. Тоді ж було обрано керів-
ника клубу – Л.м. Балацьку 
та раду ветеранів. А головне 
– літнім людям виділено при-
міщення – кімнату № 404-а на 
4-му поверсі медичного кор-
пусу, обладнану ком п’ю те-
ром, принтером, телефоном 
і меблями

Нагадаємо, що в сезоні 2012-
2013 року у вищій лізі України з 
футзалу наші студентки взяли участь 
у Кубку та чемпіонаті України, посів-
ши почесне ІV місце. Якщо врахува-
ти, що змагалися між собою не 
студентські, а загалом найсильніші 
команди країни, то це дуже вагома 
перемога. Проте команда на чолі з 
тренером О. А. Ткаченком не зби-
рається зупинятися на досягнутому.

Нещодавно у ректораті відбула-
ся зустріч команди, її тренера та 
завідувача кафедри фізичного ви-
ховання Л. П. Пилипея з в.о. ректора, 
професором С.М. Козьменком. У 
невимушеній обстановці обговорю-
валися досягнення й перспективи 
нашої команди, а також шляхи вирі-
шення різних проблем. 

 – Я пишаюся нашими дівчата-
ми, нашою командою з футзалу. Це 
наш діамант, який потребує шлі-
фування і гарної оправи, аби він 
заграв усіма кольорами, – сказав, 
відкриваючи зустріч, С.М. Козь-
менко. 

Під час розмови дівчата розпові-
ли, що їм ще бракує впевненості в 
собі, психологічної підтримки вболі-
вальників. Тоді Сергій Миколайович 
запропонував створити фан-клуб 
команди. Його підтримали співроз-
мовники й оперативно обрали керів-
ника цього клубу з числа активних 
спортсменів – Романа Романова. Було 
також запропоновано створити і 
постійно вести сайт команди. 

Через кілька днів наша команда 
разом з членами новоствореного 
фан-клубу  поїхала на відповідальну 
гру в Гребінку Полтавської області.

Розповідає креативний ди-
ректор студентської теле-

деться 15 лютого 2014 року (друга 
субота лютого) та об’єднає випуск-
ників 1999-2013 років. За вашої ак-
тивної підтримки ця подія має стати 
багатолюдною, яскравою та зворуш-
ливою! Ми сподіваємося, що цей 
захід започаткує традицію, яка дозво-
лятиме випускникам у будь-якому віці 
відчути дух студентства!

У разі виникнення питань, заува-
жень, побажань ви можете звертати-
ся за такими контактами:

САвЧенКо
Тарас григорович,

декан обліково-фінансового 
факультету,

доктор економічних наук, доцент,
голова Асоціації випускників  
ДВНЗ «УАБС НБУ» (м. Суми):

каб. № 112 голов. корп., І пов.,
тел.: +380 (542) 665 051,
tarsavchenko@yandex.ru

БриЧКо 
марина михайлівна, 

викладач-стажист кафедри фінансів, 
виконавчий директор Асоціації ви-
пускників ДВНЗ «УАБС НБУ» (м. Суми): 

каб. № 220 голов. корп., ІІ пов., 
тел.: +380 (50) 570 27 09, 
m.m.brychko@gmail.com

Відтоді ця затишна кімната 
майже не пустує: сюди постійно 
приходять пенсіонери, щоб обгово-
рити фільми чи книги, пограти в 

шахи, просто поспілкуватися за 
чашкою чаю. Проте ветерани не 
обмежуються своїм вузьким колом, 
а прагнуть долучатися до цікавих 
заходів, які проводяться в академії 
та в місті. Так, вони взяли участь в 
урочистостях, що відбулися в акто-
вій залі академії з нагоди професій-
ного свята – Дня працівників освіти. 
Разом із викладачами та студентами 
академії побували також на презен-
тації монографії кандидата мистецт-
вознавства С.І. Побожія «Мистецт-
вознавчі нариси», що проходила в 
літературній вітальні Наукової бі-
бліотеки УАБС НБУ, відвідали ми-
стецьку галерею «Академічна», де 
відкрилася виставка «Художник у 
провінції» із зібрання Сумського 
обласного художнього музею  
ім. Н. Онацького, присвячена 

150-річчю нашого видатного зем-
ляка, художника К.І. Власовського.

Окрім цього, активні пенсіонери 
побували в Сумському театрі для 
дітей та юнацтва на обласному фе-
стивалі талановитих дітей з обмеже-
ними можливостями, в обласній 
науковій бібліотеці – на зустрічі з 
депутатом Верховної Ради Миколою 
Томенком, відпочили погожого 
осіннього дня і сфотографувалися 
на згадку у Студентському сквері.

Відвідують наші пенсіонери також 
спортивний зал та медико-санітарну 
частину академії, спільно обговорю-
ють плани щодо нових цікавих за-
ходів. Сподіваємось, що незабаром у 
нас знову знайдеться привід для но-
вих повідомлень про діяльність клубу 
ветеранів академії.

радіостудії «ZachёtTV» і вболі-
вальниця Юлія Ходарева:

 – Академічний автобус привіз 
у Гребінку 24 наших фанати. Ми 
взяли з собою корпоративні ху-
сточки, стрічки і таблички «Фан
клуб УАБС НБУ». У спортивному 
залі, де відбувалася гра, зібралося 
дуже багато вболівальників за 
гребінківську команду «Надія», які 
кричали й плескали в долоні. Зви-
чайно, наші сили були нерівними, 
однак ми не збиралися здаватися! 
Ми скрізь порозвішували бузкові 
стрічки, піднімали плакати, почали 
вигукувати: «УАБС!», «Суми!», «Треба 
гол!». А ще свої «кричалки» на ходу 
придумував Віталій Сєрік і вигу-
кував їх своїм гучним голосом. Ми 
підхоплювали і теж кричали, тупа-
ли, плескали в долоні. Словом, ми 
морально «задавили» своїх супер-
ників! Наші дівчата теж грали на 
славу. Їм вдалося перемогти супер-
ників на їхньому полі з рахунком 7:1!

Наші футболістки потім зізнали-
ся, що ще ніколи не відчували такої 

психологічної підтримки, як у тій грі. 
Тому вважаю, що фан-клуб повинен 
розширятися, і вболівальники ма-
ють бути завжди поруч зі своєю 
улюбленою командою. 

А через кілька днів команда 
академії при потужній підтримці 
фанів у легкоатлетичному манежі 
обіграла ще одного суперника – 
херсонську команду з рахунком 17:3.

Отже, приєднуйся до членів 
фан-клубу жіночої команди з 
футзалу!

За детальнішою інформацією 
звертатися до:

Ярослава гончарова, 
каб. № 301, голов. корп., 

кафедра вищої математики 
та інформатики, 

yaruus@ya.ru

івана Салатенка, 
каб. № 207, голов. корп., 

кафедра фізичного виховання.

http://vk.com/uabs_futzal

на фото:  ветерани та співробітники академії 
під час презентації монографії С. і. Побожія
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На фото: Валерій із однокурсницями

– Ким Ви хотіли стати в дитинстві? 
– Банкіром. Проте доля трішки відкоригу-

вала мій вибір – у результаті я обрав обліково-
фінансовий факультет.

– Чому Ви вступили саме до академії?
– Передусім вплинула репутація провідно-

го освітнього закладу, що входить до структури 
НБУ, готує висококваліфіковані кадри, які 
завжди будуть користуватися попитом на 
ринку праці.

До того ж школа № 4, у якій я навчався, у 2005 
році мала статус спеціалізованої при УАБС, що 
дозволяло відвідувати факультативні заняття в 
академії, зокрема з економічної географії.

Особливо приємним є те, що будівництво 
УАБС проходило на моїх очах, адже я жив 
навпроти корпусу № 3, тому з самого дитин-
ства був упевнений, що буду навчатися саме 
тут.

– Як Ви опинились у страховій компанії?
– У 2004 році був прийнятий Закон України 

«Про обов’язкове страхування цивільно-пра-
вової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів» (автоцивілка), тому 
страховому ринку були потрібні працівники 
без обмежень за віком. Мені запропонували 
спробувати – і я погодився.

– Чи легко було знайти роботу за спе-
ціальністю?

– Фактично ця спроба першого заробітку 
в 16-річному віці поступово перетворилася у 
системну роботу, якою я займаюсь і тепер.

– Що було найважливішим для Вас у 
перші роки роботи у страховій сфері?

– Проявити максимальну активність. Коли 
роботодавець бачить кандидата, у якого «го-
рять очі», одразу пропонує реалізувати себе. 
Дуже цінними були поради більш досвідчених 
працівників.

– Що саме допомогло Вам досягти 
успіхів у кар’єрі?

– Зарядженість на успіх, оптимізм, повна 
віддача роботі, незважаючи ні на які складно-
щі, яких було, є і буде завжди дуже багато.

– Чи швидко Ви адаптувалися до роботи 
в кризових умовах? Це проходило інтуїтив-
но чи Ви десь черпали необхідні знання?

– У цей нелегкий період усім гравцям ринку 
фінансових послуг було складно адаптуватися, в 
основному методом спроб та помилок вибудо-
вували модель роботи в нових реаліях. Проте 
системне уявлення про те, «що робити», сфор-
мувалося завдяки дисципліні «Фінансовий 
аналіз», яку я вивчав на 4-му курсі.

– Як Ви стали директором регіональ-
ного представництва страхової компанії? 

– У кризовий 2009 рік мені надійшла про-
позиція від київського керівництва обійняти цю 
посаду. Зважаючи на молодий вік, кожен мій 
крок ретельно аналізували, контролювали, 
допомагали. Тому складніше було утриматися 
в кріслі директора, ніж опинитись у ньому.

– Що входить до Ваших обов’язків на 
посаді? Які сфери відповідальності за Вами 
закріплені? 

– На мене покладене загальне керівництво 
діяльністю представництва, відповідальність за 
ключові показники діяльності. Також особисто 
курую співпрацю зі стратегічними партнерами. 
У страхуванні основне завдання керівника – не 
адміністративні функції, а генерування доходів, 
нових напрямків бізнесу, креативних ідей. Саме 
тому цей бізнес і цікавий.

– Сьогодні Ви – директор регіонального 
представництва страхової компанії «Альфа 
Страхування». Ви вже встигли побувати споча-
тку в ролі спеціаліста, керуючого продажами 
Сумської дирекції, були радником голови 
правління страхової компанії. Яку пораду Ви б 
дали випускникам вишів, які прагнуть стати 
успішними у страховій діяльності?

– Найголовніше – максимально отримувати 
практичний досвід. Доведу прикладом з життя. 
У 2009 році, під час узгодження видаткової 
частини бюджету на наступний рік, я виступив 
проти занизьких, на мою думку, окладів фа-
хівців-початківців. На що голова правління 
відповів мені, що будь-який молодий фахівець 

Історія Успіху

валерій балєв:

«нам нічого боятися, 
крім самого страху!»
нещодавно створена Асоціація випускників академії започатковує серію 
газетних публікацій під рубрикою «історія успіху», присвячених яскравим, 
самодостатнім особистостям, колишнім студентам нашого вишу. Пропо-
нуємо вашій увазі перше таке інтерв’ю – з випускником кафедри фінансів 
(2011р.), директором Сумського представництва «Альфа Страхування» – 
однієї з найдинамічніших страхових компаній з універсальним портфелем 
послуг – валерієм Євгеновичем Балєвим

Історія успіху в цифрах та фактах:

2005 – 2006 рр. – спеціаліст управління продажів у Страховій групі «ТАС»;
2006 – 2009 рр. – керуючий продажами Сумської дирекції Страхової групи «ТАС»;
2009 – 2011 рр. – директор Сумської регіональної дирекції ПАТ «Страхова компанія «Країна»     
                           (м. Київ);
2011 – 2012 рр. – радник голови правління ПАТ «Страхова компанія «Країна» (м. Київ);
2012 р. – по сьогоднішній день – директор Сумського представництва «Альфа Страхування»

Життя за принципом – «Нам нічо-
го боятися, крім самого страху» 

Франклін Д. Рузвельт

у перші місяці кар’єри заробляє більше, ніж він, 
адже у початковий період майбутній професіо-
нал отримує досвід та специфічні вміння – ре-
сурс, який найдорожче коштує на ринку праці.

– Що для Вас означає успіх? 
– У бізнесі – виконання поставлених керів-

ництвом завдань. Успіх у страхуванні, як і, впев-
нений, у будь-якому іншому бізнесі – це актив-
ність у налагодженні ділових контактів, уміння 
використовувати свої конкурентні переваги.

– Розкажіть про ваших наставників.
– Наставником можна вважати кожну лю-

дину, з якою спілкуєшся у житті, адже всі люди 
вчать одне одного, тому всім нам необхідне 
уміння синтезувати правильний досвід із кож-
ної життєвої ситуації. Окремо хотів би виділи-
ти Олексія Вікентійовича Чернякова, виклада-
ча політекономії в академії.

– Ваші напутні слова студентам, ви-
пускникам, професорсько-викладацькому 
складу, академії в цілому. 

– Академії бажаю процвітання та подаль-
шого зростання суспільного та наукового 
визнання, студентам – наполегливої праці, 
викладачам – професійних успіхів, творчого 
натхнення, адже саме Ваші поради та аргумен-
ти формують зі студентів відповідальних, тала-
новитих, енергійних спеціалістів своєї справи. 

Бесіду провела Марина БРИЧКО,
виконавчий директор 

Асоціації випускників УАБС НБУ



9«Українська академія  
банкiвської справи нбУ»

№ 10-11 (117-118)  
13.11.2013

Газета  ДержавноГо  вищоГо  
навчальноГо  заклаДу

– Владо, чи не шкодуєш, що взяла 
участь у такому конкурсі?

– Звичайно, ні. Я утримаюсь від коментарів 
щодо чесності визначення основної перемож-
ниці, однак для мене особисто цей конкурс дав 
багато: ми не лише готувалися до змагань, а й 
мали змогу спілкуватися із зірками шоу-бізне-
су, відомими людьми України. Особливо мені 
запали в душу розмови з відомою ресторатор-
кою, самодостатньою особистістю Маргаритою 
Січкар. Лише мені та ще одній дівчині вона 
подарувала ділові щоденники, цим самим 
виділивши нас з усіх учасниць. А головне – я 
подолала бар’єр виходу на сцену, стала значно 
впевненішою в собі та власних силах. 

– Як вважаєш, чому тебе визнали в 
номінації «Міс-Багатогранність»?

– Мабуть, тому, що я добре навчаюся, 
староста групи, багато років серйозно займа-
юся танцями (у школі перемагала в обласних 
та всеукраїнських конкурсах, зараз займаюся 
в хіп-хоп-колективі «Флорида»), захоплююся 
альпінізмом, беру участь у благодійних заходах. 
Словом, дивилися, щоб дівчина була не лише 
гарною…

– Чи готова ти брати участь у нових 
подібних конкурсах?

– Якщо запросять, то чому б і ні? Але для 
цього, окрім доброї підготовки, потрібна й 
надійна підтримка. Я дуже вдячна академії за 
моральну та матеріальну допомогу під час моєї 
участі в обласному та всеукраїнському конкур-

«міс-багатогранність україни»

Подіум

наша газета вже розповідала про студентку групи ме-21 владиславу 
Скляр, яка стала переможницею обласного конкурсу «Студміс Сум-
щини-2013». і ось нещодавно в Києві завершився конкурс краси, 
грації, розуму та кмітливості, на якому влада вперше в історії акаде-
мії захищала честь вишу та області. і хоча дівчина не виграла голов-
ної корони конкурсу, вона гідно показала себе на всіх його етапах: 
змогла продемонструвати і свою вроду, і розум, і вміння гарно руха-
тися й триматися на публіці. Сумчанка справедливо була відзначена 
в номінації «міс-Багатогранність».
Сьогодні владислава знову поринула у звичний вир студентського 
життя, однак враження про конкурс краси у неї, напевне, залишать-
ся назавжди. Про цей конкурс, і не тільки, наше з нею інтерв’ю

кількох балів. Однак я так мріяла про академію 
(живу на вулиці Кірова, тому щодня проїжджа-
ла мимо цих прекрасних будівель), про міжна-
родну економіку, що вмовила маму погодити-
ся на моє комерційне навчання.

– Мама спочатку була проти?
– Ми з мамою живемо вдвох. Зарплата в 

неї невелика, тому, зрозуміло, їй було шкода 
втраченого «бюджету». Але я намагаюся до-
помагати мамі: влітку працювала офіціанткою 
в ресторані, а зараз на вихідних теж підробляю 
офіціанткою в клубі «People». Таким чином, я 
майже сама оплачую своє навчання. Тому 
можна сказати, що одна моя мрія вже здійсни-
лася – я навчаюся в академії!

– Як навчаєшся?
– Добре. За літню сесію отримала середній 

бал 4, 86. Мені іноді кажуть: «Навіщо так «тяг-
нутися», все одно навчання платне». Але я це 
роблю для себе: для мене важливі і знання, і 
оцінки. Мама сміється, що в мені живе ком-
плекс відмінниці. Можливо, але я звикла все 
робити добре.

– Чи збільшилася в тебе кількість друзів 
і шанувальників після цього конкурсу?

– Ще й як! «Вконтакте» з’явилася нереальна 
кількість бажаючих зі мною спілкуватися, я 
навіть не встигаю всім відповідати.

– У тебе є хлопець?
– Так. Це наш студент. До речі, альпінізмом 

я захопилася після знайомства з ним. Хлопець 
надійний. Він мене страхував, коли підіймали-
ся на Кримські гори.

– Які риси характеру тобі притаманні?
– Якось про себе незручно говорити… Моя 

покійна бабуся казала, що я добра, чесна, 
справедлива, трудолюбива, готова всім допо-
магати. Щоправда, останнім часом у мене став 
твердішим характер, більш цілеспрямовано йду 
до мети. Однак заради перемоги я ніколи не 
піду «по головах».

– Ким ти бачиш себе в майбутньому?
– Після закінчення академії хочу отримати 

ще одну освіту: мрію стати дипломатом. А ще 
хотілося б займатися бізнесом. Тому знання 
мені обов’язково знадобляться.

– Твої побажання студентам…
– Мій життєвий девіз: «Хочеш змінити світ – 

почни з себе!». Тому я б порадила не скаржити-
ся на труднощі, а жити з позитивом, поставити 
перед собою мету і впевнено йти до неї!

сах. Хочу подякувати всім, хто за мене голосу-
вав, і особливо голові студкому Саші Назарен-
ку, який мобілізував усі гуртожитки, а також 
моїм одногрупникам, котрі приїхали власним 
коштом у Київ і там мене дуже підтримували.

– Ти б порадила студенткам академії 
брати участь у конкурсах краси?

– Звичайно! У нас навчається стільки кра-
сивих і розумних дівчат, а про них ніхто не знає. 
Не треба боятися, і у вас усе вийде!

– Владо, чому ти навчаєшся саме в 
академії?

– Знаєте, я вступила на бюджет відразу в 
кілька сумських і харківських вишів, а в акаде-
мії до «бюджету» мені не вистачило лише 

На фото: Влада з вболівальниками

На фото: Влада Скляр – «МісБагатогранність»
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міжнародна конференція

облаСний турнір юниХ економіСтів

в універСитеті лінк кампуС

Академічна Палітра

Основна мета конференці ї  – пошук 
ефективних відносин між управлінням, си-
стемою фінансової звітності та стабільністю 
економічної системи у кризовий та посткри-
зовий періоди.

Конференція проходила у стінах універси-
тету Лінк Кампус за участі представників з Італії, 
Франції, Німеччини, США, Японії, Тунісу, Украї-
ни, Великобританії, Малайзії, Лівії, Словенії, 
Греції, Єгипту та інших країн світу. Протягом 
роботи конференції було представлено 36 
доповідей.

У своєму вітальному слові в. о. ректора 
академії, професор С.М. Козьменко, зокрема,  
висловив сподівання, що налагодження нових 

міжнаціональних зв’язків стане передумовою 
для організації подібних заходів у майбутньому.

На конференції прозвучали цікаві доповіді 
професора університету Флоренції (Італія) 
Франческо Джунти (Francesco Giunta), профе-
сора університету Каліфорнії (США) Бенджамі-
на Гермаліна (Benjamin Hermalin), професора  
університету Пассау (Німеччина) Томаса Вен-
гера (Thomas Wenger), професора університе-
ту Сфакс (Туніс) Махи Джардак(Maha Jardak,) 
професора Масакі Кузано (Masaki Kusano) з 
Японії та багатьох інших. Науковці з Міжнарод-
ного центру з банківської справи та корпора-
тивного управління УАБС НБУ також гідно 
представили академію за кордоном. Доповідь 

асистента кафедри міжнародної економіки  О.Б. 
Афанасьєвої та аспіранта кафедри міжнародної 
економіки  Д.О. Рябіченка викликала дискусію 
та схвальні відгуки в учасників форуму.

Організатори конференції отримали багато 
позитивних коментарів щодо рівня організації, 
фундаментальності презентацій і важливості 
результатів конференції. Це свідчить про висо-
кий рівень визнання роботи Міжнародного 
центру з банківської справи та корпоративно-
го управління академії за кордоном.

Олександр КОСТЮК,
професор кафедри  

міжнародної економіки

Відбувається турнір у формі рольової гри, що 
сприяє набуттю школярами умінь розв’язувати 
складні економічні проблеми, доповідати, фор-
мулювати твердження та захищати власну думку 
в наукових дискусіях. До складу журі турніру 
увійшли викладачі академії. 

Турнір розпочався в актовій залі нашого 
вишу  з урочистого відкриття, яке супроводжу-
валося концертною програмою, вітальними 
промовами почесних гостей та членів організа-
ційного комітету, зокрема: заступника голови 
Сумської обласної державної адміністрації  
Т. Д. Іщенко; проректора з навчальної роботи 
ДВНЗ «УАБС НБУ», доктора економічних наук, 

професора І. О. Школьник; голови журі обласно-
го турніру юних економістів, завідувача кафедри 
банківської справи, доктора економічних наук, 
професора Т. А. Васильєвої; експерта-консуль-
танта турніру, докторанта Сумського державно-
го університету, кандидата економічних наук  
Ю. М. Петрушенка; провідного спеціаліста 
управління освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації Л. М. Павловської.

Цього разу в турнірі взяла участь 21 коман-
да з навчальних закладів Сум та області, що 
значно більше, ніж у попередні роки. Учасники 
та керівники команд мали змогу ознайомитися 
з академією, відвідати навчально-тренуваль-

Уже третій рік поспіль академія разом із управлінням освіти і науки Сумської об-
ласної державної адміністрації та Сумським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти є ініціатором проведення Сумського обласного турніру юних 
економістів

17-18 жовтня 2013 року на базі університету Лінк Кампус від-
булася міжнародна конференція «Фінансова нестабільність: 
аспекти корпоративного управління та фінансової звітності», 
ініційована представниками університету Лінк Кампус та 
міжнародного центру з банківської справи та корпоративно-
го управління, що функціонує в академії. Співорганізаторами 
та спонсорами конференції також виступили другий універ-
ситет неаполя, аудиторська компанія KPMG, міжнародні нау-
кові журнали «Корпоративна власність та контроль», «Financial 
Reporting»

ний банк, дилінговий центр, наукову бібліотеку, 
музей тощо. Незважаючи на напруженість усіх 
етапів – чвертьфіналу, напівфіналу та фіналу, 
серед школярів – учасників турніру панувала 
радісна та дружня атмосфера.

Результати турніру:
• I місце посіла команда «Ad astra» (Олек-

сандрівська гімназія, м. Суми);
• II місце – команди: «Капіталісти» (Конотопсь-

ка спеціалізована школа I-III ступенів № 3,  
м. Конотоп),»Ліцеїст» (Шосткинський навчально-
виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ 
ступенів-ліцей, м. Шостка) та «Десятка» (Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя 
Радянського Союзу О.А. Бутка, м. Суми);

• III місце поділили між собою команди: 
«Другий шанс», «Сота», «Парламент», «Точка 
зору», «17 хвиля», «Препарація розуму», 
«Oprrimere», «Де Сміт», «Золотий запас», «Ме-
ридіан», «Легіон» та «Позитив».

Після закінчення турнірних змагань керів-
ники команд та учасники висловили щиру 
подяку організаторам турніру за створення 
комфортних умов для роботи та відпочинку, а 
членам журі – за професійне та неупереджене 
ставлення. Усі учасники турніру висловили 
сподівання, що проведення обласних турнірів 
юних економістів на базі академії стане щоріч-
ною традицією.

Марія ОЛЕЩУК,
асистент кафедри  
банківської справи

На фото: організатори  конференції

На фото: переможці з кубком
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Alma-Mater

Відчувалося, що викладачі та студенти 
факультету дуже постаралися, щоб зробити 
завершальний захід яскравим і веселим. У 
переповненій залі свято тривало кілька годин, 
однак склалося враження, що пройшло воно 
на одному диханні – настільки видалося ціка-
вим, креативним, захоплюючим. Навіть важко 
визначити жанр цього заходу, оскільки він 
поєднав і концертні номери, і відеопрезентації, 
і «кавеенівські» сценки, і багато елементів 
студентського капусника з дотепними жартами, 
піснями, танцями і теплою, доброзичливою 
атмосферою. «Ми вас любимо!» – не раз зву-
чало зі сцени з вуст студентів на адресу своїх 
викладачів, кафедр, обліково-фінансового 
факультету. Це говорилося щиро, і тому в ці 
слова охоче вірилося.

Майбутні фінансисти під керівництвом 
студенток групи Ф-03 Юлії Ходаревої та Аль-
они Тимошенко підготували сюрпризи своїм 
викладачам: вони нагородили їх грамотами та 
ексклюзивними чашками з логотипом академії 
та індивідуальним написом («Вимогливий ви-
кладач», «Добрий викладач», «Пунктуальний 

викладач», «Гламурний викладач», «Спортив-
ний викладач» тощо). Свої нагороди отримали 
декан факультету Т.Г. Савченко, більшість ви-
кладачів факультету. А майбутні бухгалтери 
подарували викладачам медалі та великий 
солодкий подарунок. А ще старші наставники 
одержали на згадку від своїх студентів групо-
вий фотознімок зі словами освідчення в любо-
ві рідному факультету.

Під час урочистостей відбулося також на-
городження переможців виставки-конкурсу 
фотоколажів, розміщених у вестибюлі голов-
ного корпусу. 

За активну участь у підготовці та проведен-
ні свята більшість спеціальностей факультету 
були відзначені грамотами та подарунками від 
профспілкового комітету академії, від кафедр 
фінансів та бухгалтерського обліку та аудиту. А 
головну відзнаку, своєрідний Гран-прі, отри-
мали студенти спеціальності «Фінанси» четвер-
того курсу. 

Декан обліково-фінансового факультету  
Т.Г. Савченко, звертаючись до всіх студентів 
свого факультету, сказав:

 –  Ви народилися в тяжкі 90-ті роки. Тоді 
говорили, що це буде втрачене покоління. Але 
сьогодні ми побачили, якими розумними й 
талановитими ви виросли!

Учасники заходу неодноразово висловлю-
вали думку, що вперше проведений Тиждень 
обліково-фінансового факультету має стати 
доброю традицією. 

У рамках святкування Тижня обліково-фі-
нансового факультету в спортивному залі го-
ловного корпусу академії відбулися спортивні 
змагання з волейболу та міні-футболу між 
командами студентів і викладачів факультету. 

Це було справді видовищне явище! 
Спершу глядачі могли насолодитися 

волейбольною грою, у якій сили були 
майже рівними. Однак з рахунком 2:0 
все-таки перемогли викладачі. А ось під 
час футбольної зустрічі між командою 
студентів «Веселка» та командою викла-
дачів (здебільшого професорів) навіть 
непрофесійним оком можна було поба-
чити перевагу з боку старших наставни-
ків. З рахунком 5:1 виграли викладачі. 

Друга гра відбулася між командою 
студентів «Фортуна» та командою 
аспірантів і молодших викладачів «Гарячі 
п’ятки». Перемогли останні з рахунком 5:1. 

У фіналі помірялися силами дві команди викла-
дачів – старших і молодших. Перемогли про-
фесори (6:3). 

Цікаво, що у складі команди грають досить 

титуловані й поважні люди: проректор, про-
фесор С.В. Лєонов, декан обліково-фінансово-
го факультету, доктор економічних наук  
Т.Г. Савченко, завідувач кафедри бухгалтерсь-
кого обліку та аудиту, професор Ф.О. Журавка, 
доцент кафедри фінансів, докторант І.І. Реку-
ненко та капітан команди – бухгалтер Є.В. Вовк. 
Як з’ясувалося, ця перемога «професорської 
команди» не випадкова, адже викладачі 
регулярно відвідують спортзал, постійно 
тренуються. 

Цією перемогою науковці академії  проде-
монстрували студентам гарний приклад того, 
як можна в дорослому житті, сповненому 
безлічі проблем, бути багатогранною осо-
бистістю: досягати значних успіхів у науці, 
займатися сімейними турботами і водночас 
знаходити можливість для спорту та здорово-
го способу життя. Браво, професори!

обліково-фінанСового 
факультету

волейбол-футбол

вперше в академії з 28 до 31 жовтня був про-
ведений Тиждень обліково-фінансового фа-
культету, насичений різними цікавими захода-
ми: нетрадиційними лекціями, зустрічами з 
яскравими особистостями, інтелектуальними 
іграми, конкурсом фотоколажів, спортивними 
змаганнями між студентами та викладачами. 
заключним акордом Тижня став святковий 
концерт в актовій залі другого навчального 
корпусу

На фото: професорипереможці

браво, профеСори!

тиждень

На фото: подарунок рідному факультету

На фото: головна відзнака свята
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Серед запрошених гостей цьо-
го заходу були декани факультетів, 
викладачі, вихователі гуртожитків 
та всі, хто виявив інтерес до юних 
талантів академії. У складі компе-
тентного журі – начальник відділу 
з виховної та позанавчальної ро-
боти О.П. Купрійчук, художній 
керівник студентського клубу 
творчої молоді С.Б. Тарасенко, го-
лова студкому Олександр Наза-
ренко, керівники творчих студій, 
члени команди КВН «Картуш».

Як завжди, цей улюблений 
серед студентів захід став справж-
нім феєрверком таланту та креа-
тиву. Але такої кількості обдарова-
них першокурсників в академії, 
мабуть, ще й не було. Кожна група 
відзначилася своїми унікальними 
номерами.

Бурхливими оплесками і навіть 
вигуками «Браво!» нагороджували 
численні глядачі та вболівальники 
виступи співаків Людмили Підо-
пригори, Тетяни Скрипки, Альони 
Котеленець, гітаристів-вокалістів 
Антона Сидоренка, Владислава 
Полуденка, Владислава Шуляка, 
танці у виконанні Анастасії Івер-

шень, Наталії Бідненко, гру на 
фортепіано Наталії Ушкало, гумо-
ристичні сценки, які підготували 
групи П-31, МЕ-32, ОА-31, ОА-32 та 
багатьох інших. 

А після блискучого виступу 
співачки Анни Щербань вперше за 
всю історію проведення конкурсу 
«Нові імена» піднявся увесь гляда-
цький зал і аплодував першокур-
сниці стоячи! Безперечно, така 
студентка могла б стати окрасою 
навіть консерваторії чи іншого 
мистецького навчального закладу.

На жаль, за браком місця не-
має можливості перерахувати всіх 
талановитих юнаків і дівчат, які 
того вечора подарували глядачам 
справжню насолоду своєю вико-
навською майстерністю. Журі вже 
підрахувало бали і підбило підсум-
ки цих творчих змагань. З резуль-
татами конкурсу ви можете оз-
найомитися на сайті академії та 
дошках оголошень.

Нагородження призерів кон-
курсу «Нові імена» відбудеться під 
час урочистого святкування Дня 
студента.

Наталія ДАНИЛЕНКО

Таланти

нові імена – нові зірки!

16 жовтня 2013 року в переповненій актовій залі другого навчального корпусу до пізньо-
го вечора проходив традиційний творчий конкурс серед студентів першого курсу «нові 
імена», у якому взяли участь усі академічні групи. Кожен колектив підготував власну 
конкурсну програму за такими жанрами: хореографічний, вокальний, інструментальний, 
оригінальний, художнє читання, театральний і конкурс ведучих

На фото: креативний виступ першокурсників
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ка На фото: 
співає Наталія Тарасенко

На фото: 
співає Владислав Шуляк

На фото: 
співає Анна Щербань

На фото: «Мальчикизайчики»

На фото: 
сценка «Бокс»
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У 2012 році студенти Комп’ютерної академії «шАг» створили один із кращих винаходів 
у галузі інформаційних технологій.  Enable Talk Gloves – геніальний пристрій, що допомагає 
людям із вадами слуху чи мови спілкуватися з тими, хто не розуміє мови жестів. У рукавицях 
знаходяться  датчики, які можуть розпізнавати мову жестів. Потім пристрій трансформує цю 
інформацію в текст на смартфоні, який, у свою чергу, перетворює все це на слова.  Завдяки 
своєму винаходу команда студентів «quadSquad» перемогла у світовому конкурсі Microsoft 
Imagine Cup у  липні 2012 року.

михайло Щербина – талановитий студент, який навчається в коледжі при університеті  
ім. Даля в місті Луганську. Юнак винайшов автомобільну підвіску й розробив слуховий апарат. 
На вигляд пристрій нагадує звичайний MP-3 плеєр. Деякі люди соромляться використовувати 
спеціальні пристрої. Тому такий слуховий апарат надає змогу приховати свою проблему і по-
чуватися комфортно. На виставці «Країна юних майстрів» Михайло представив свою автомо-
більну підвіску. Її особливість у тому, що вона перетворює механічну енергію, яка утворюється 
при гасінні коливань підвіски машини, в електричну. У результаті транспортний засіб отримує 
додатковий енергоресурс. Президент України Віктор Янукович високо оцінив роботи юного 
винахідника і побажав йому подальших успіхів. 

Студенти  Університету міннесоти винайшли оригінальну дверну ручку «Toepener». Цей 
компактний винахід дозволяє відчиняти двері ногою. Невелика ручка являє собою пластину з 
Г-подібним гачком і кріпиться в нижній частині. Відштовхуючи від себе гачок, можна потягнути 
на себе або відштовхнути двері, не забруднивши руки. Зараз винахід запатентований і запро-
ваджений у виробництво.

Студенти з Університету Юти винайшли досить оригінальний пристрій. Вони створили 
пристосування для повзання по стінах. Винахід громіздкий і гучний, але досить цікавий. Прин-
цип його дії дуже схожий на роботу пилососа, який досить гарно присмоктується до стін, ки-
лимів і пласких поверхонь.

19-річний голландський студент Бойан Слет розробив ідею – створити плаваючі плат-
форми, що вибиратимуть з води різноманітний пластиковий непотріб. Потім сміття переро-
блюється і вже не настільки шкодить рибі та планктону. Юнак вважає, що за 5 років світовий 
океан зміниться і стане набагато чистішим. Але студент наголошує на необхідності значно 
зменшити попит на одноразовий посуд. Б. Слет зауважив, що такі платформи живляться соняч-
ною енергією і здатні генерувати її. Диво-винахід пропускає морську воду через спеціально 
розроблені процесори, які знаходяться на дні. Усе це не завдає шкоди морським мешканцям і 
є цілком безпечним як для людей, так і для тварин. Студент визначив, що продаж таких диво-
машин принесе прибуток у 500 мільйонів доларів на рік. Зараз юний винахідник заснував фонд 
The Ocean Cleanup і активно збирає кошти на втілення своєї ідеї.

отже, не треба соромитися і боятися своїх ідей. Як бачимо, незважаючи на 
юний вік, студенти здатні на геніальні винаходи. А тому фантазуйте, створюйте 
щось нове і презентуйте свої ідеї!

Еврика!

оригінальні винаходи 
студентів
Пора студентства – найкращі роки життя. Саме в цей час людина сповнена на-
снаги, жаги до нових знань і відкриттів. Багато студентів не гають часу дарма. 
Скільки створено геніальних або просто дотепних винаходів, а ще більше у них 
виникло ідей та різноманітних думок

Добірку за матеріалами  
інтернет-видань

підготувала Валерія РЕЧЕМБЕЙ,
студентка групи ЕК-31
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МіхеR

студентський кросворд

анекдоти про банки та фінанСи

По горизонталі:

1. Форма групового заняття в ВНЗ та голов-
ний біль для студента.

4. Володар наукового ступеня, котрий «під-
сиджує» професорське місце.

5. Командир 10 солдат (десятник) у римсь-
кому війську.

6. Перевірка теоретичних знань у дійсності.
7. Особа, що готується до наукової діяльно-

сті.
10. «Класний» працівник, який перед тим, як 

сідати, уважно роздивиться стілець.
14. Освітній заклад, без якого ми б не всту-

пили до ВНЗ.
15. Наш найкращий і улюблений навчальний 

заклад.
16. З нього починається студент.
19. Гроза всього університету.
20. Один з методів навчання, де викладач 

передає свої знання, а студент, дрімаючи, 
слухає.

По вертикалі:

2. Йому живеться весело від сесії до сесії.
3. Ареал проживання іногородніх студентів.
8. Місцезнаходження декана та його поміч-

ників.
9. І ВНЗ, і станція метро в Москві.
11. Професія вченого, який навчає інших.
12. Те, заради чого студенти навчаються в 

ВНЗ.
13. Місце зібрань студентів на перервах.
14. Річ, котра дає надію на вдалу здачу екза-

мену.
18. Постійна супутниця спорту та улюблений 

предмет студентів.

Студентський кросворд склала 
Ганна ПОДОБРІЙ, студентка 
групи ОА-22

Фінансова безпека
Від спекуляцій на біржі слід утриматись у двох 
випадках: якщо ви не маєте грошей і якщо ви 
їх маєте. 

Секрет багатства
Коли у вас з’являються гроші – у вас з’являються 
жінки! 
З’являються жінки – зникають гроші! 
Зникають гроші – зникають жінки! 
Зникають жінки – з’являються гроші. 
Якщо ви спроможетесь із цього замкненого 
кола прибрати жінок – ви будете казково багаті!

Або — або
Учора банк N. визнав себе банкрутом. Вклад-
никам банку запропонована альтернатива: або 
забрати нічого, але відразу, або все, але ніколи.

Самолюбство
– Люблю розумних людей! — зазначив якось 
учений.

– А я – віруючих, – заперечив піп. 
– А я – ділових, – сказав банкір. 
– А мені подобається будь-хто, в кого є голова 
на плечах! – вигукнув кат.

Колеги
Директор банку до секретарки: 
– Циле Львівно, ви написали листа Шнеєрсону?
– Так, написала.
– А як ви його розпочали?
– “Дорогий друже Шнеєрсон…”
– Як, цього пройду, цього шахрая, цього бан-
дюгу ви називаєте “друг”?! 
– А як слід?
– Дуже просто: “Дорогий колего Шнеєрсон”.

гармонія
Дзвінок у банк: 
– Ви даєте кредит пацієнтам психоневрологіч-
ного диспансеру? 
– Даємо, але під божевільний відсоток.

 

розгромний рахунок
– Ви маєте рахунок у банку?
– Так, маю, але, на жаль, він не на мою користь…

важкий діагноз
Досвідчений лікар, оглянувши пацієнта, каже 
своєму молодому колезі:
– Його треба оперувати, причому негайно!
– А що з ним? 
– Рахунок у швейцарському банку.

Працевлаштування
Молода людина влаштовується на роботу у 
велику фінансову компанію:
– Після закінчення Лондонської школи бізнесу 
і фінансів я стажувався з питань хеджування 
ризиків з використанням сучасних фінансових 
інструментів: форвардів, ф’ючерсів, дерива-
тивів, спотів.
– Ех, пацан, у нас тут інші фінансові інструмен-
ти: відкат, наїзд і кидалово.
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ПоП-мУзиКА (АнгЛ. POP-MUSiC від POPULAR MUSiC) є окремим 
жанром популярної музики. це напрямок сучасної масової куль-
тури. 

 Загалом усі пісні – прості й легкі для сприйняття. Основним інструментом є 
людський голос. Акомпанемент виконує другорядну роль. Найчастіше акомпа-
нуючі поп-музиканти не є авторами пісень. Найважливіша складова творів – 
ритм, бо усі вони пишуться для танців, тому мають чіткий біт.

Загалом тексти пісень присвячені внутрішнім переживанням та емоціям. 
Найчастіше – любові, радості чи смутку. Кожен виступ – це грандіозне шоу, а 
тому всі поп-виконавці мають екстравагантний імідж. Така музика спрямована 
не на субкультуру фанатів, а на абстрактну середню аудиторію.

Найуспішніші та найпопулярніші поп-виконавці: Michael Jackson, Madonna, 
Lady Gaga, Rihanna, Christina Aguilera, Britney Spears, Діма Білан, Тіна Кароль, Ані 
Лорак.

Меломан

роК-мУзиКА (АнгЛ. ROCK) — узагальнена назва низки напрямків 
популярної музики другої половини XX століття, що походить від 
рок-н-ролу та ритм-енд-блюзу. Термін Rock, очевидно, є скороченням 
від Rock’n’roll і дослівно перекладається як «хитати(ся); трясти(ся)». 
Також «роком» називають своєрідний спосіб життя деяких шану-
вальників рок-музики, що переріс у субкультуру.

Рок включає безліч різноманітних жанрів, а також піджанрів. Панк-рок є од ним 
із агресивних напрямків. Швидкий темп, невелика тривалість пісні разом із агре-
сивним, зухвалим виконанням – основні особливості жанру. До цього слід дода-
ти епатажний, яскравий одяг, шпильки та ірокези абсолютно різних кольорів. 
Хард-рок – родоначальник безлічі «важких» напрямків. Цей жанр поєднує в собі 
бас-гітару та ударні інструменти. Основою є рифи – невеликі, короткі музичні 
партії гітари, що постійно повторюються і підтримують ритм-секцію. Голос вико-
навця може форсувати до найвищих фальцетних нот і супроводжуватися трохи 

хриплуватим відтінком. Метал – суперництво, конкуренція гітарного соло і вокаліста. Гітаристи постійно вдосконалюють свої вміння, прийоми 
швидкісної гри, темпінг і багато іншого. Усе це, звичайно, вимагає віртуозної гри. Центральна роль у групі відводиться гітаристу, а тому має 
місце подвійне лідерство. Загальне звучання групи вимагає підпорядкування вокалу. Альтернативний рок – протиставлення традиційному. Жанр 
розподілений на дві позиції. Першу складають групи 80-х років минулого століття. До другої відносяться групи 90-х років. Сьогодні альтерна-
тивний рок є досить популярним і відомим напрямком. 

Найуспішніші і найпопулярнші рок-виконавці: Queen, Metallica, Nightwish, Korn, Nickelback, Linkin Park, Limp bizkit, Тартак, Мотор’ролла, 
О.Torvald.

ХіП-ХоП (АнгЛ. HiP-HOP) – музичний жанр, що є поєднанням рит-
мічної музики і накладеного на неї речитативу, іноді – з наявністю 
мелодійного куплета. Хіп-хоп-музика є поєднанням двох музичних 
елементів субкультури – діджеїнгу і емсіїнгу.

Одним із основних елементів хіп-хопу є реп. Але його використання не обме-
жується одним стилем. Рок-музиканти використовують реп у таких жанрах, як 
репкор, альтернативний рок, нью-метал, хадкор. Навіть поп-виконавці викори-
стовують речитатив у своїх піснях. А тому не треба ототожнювати поняття «хіп-хоп»  
і «реп». Термін «хіп-хоп» визначають як поєднання двох слів – «hip» (ура) і «hop» 
(стрибок)

Найуспішніші та найпопулярніші рок-виконавці: Eminem, 50 Cent Kanye West, 
JayZ, Diddy, Танок на майдані Конго, Бумбокс.

Добірку за матеріалами  
інтернет-видань

підготувала  
Валерія РЕЧЕМБЕЙ,

студентка групи ЕК-31

музика зовсім не має кордонів. вона 
безмежна і зажди вільна. мелодія за-
ворожує серце й полонить душу своїм 
звучанням та ритмом. Кожна людина 
слухає музику і має свої вподобання. 
розглянемо найпопулярніші стилі

музика без кордонів



16 «Українська академія  
банкiвської справи нбУ»

№ 10-11(117-118)  
13.11.2013

Газета  ДержавноГо  вищоГо  
навчальноГо  заклаДу

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 5767 
від 18 січня 2002 року, видане 
Державним комітетом інформаційної 
політики, телебачення та радіомовлення України

Головний редактор: 
Наталія Даниленко

Комп’ютерна верстка: 
Юрій Хижняк

Номер підготовлений в редакції газети «Акадеmix».
Адреса: м. Суми, вул. Першотравнева, 9. Тел. 665-047.
Зверстаний та віддрукований в інформаційно-видавничому 
відділі ДВНЗ «УАБС НБУ».
Адреса: м. Суми, вул. Якіра, 10-а. 
Тираж 200 прим. Замовлення №1294

Засновник:

Державний вищий навчальний заклад
«Українська академія банківської справи 
Національного банку України»

СтудентСька 
телерадіоСтудія

СтудентСька  
газета 

юридична 
клініка

ZachёtTV академіх PROGESTO
зАПрошУЄ вСіХ КреАТивниХ  

ТА енергійниХ 

Ми знаходимося в аудиторії № 404  
(медичний корпус, 4-й поверх).

Креативний директор –  
Ходарєва Юлія

Тел. +380 50 738 70 59

зАПрошУЄ  
АКТивниХ жУрнАЛіСТів

Редакція знаходиться в аудиторії № 411 
(медичний корпус, 4-й поверх).

Головний редактор –  
Даниленко Наталія Василівна

Тел. +380 66 69 101 46

нАдАннЯ БезКошТовної  
ЮридиЧної доПомоги

Наша адреса: медичний корпус,  
4-й поверх, аудиторія № 413

Куратор – Поліщук Марина Сергіївна
Запис на консультацію за тел.:  

665-147      665-088

Таланти

наш «картуш» 

у зореПаді талантів

переможець 
XX вСеукраїнСького 
феСтивалю квн

ніна Харченко – перша зірка 

Команда КВН УАБС НБУ «Картуш» нещодавно повернулася додому 
з Кубком переможця на XX Всеукраїнському фестивалі КВН «Жемчу-
жина у моря – 2013», що відбувся у селищі-курорті Затока Одеської 
області.

Такого холоду на початку жовтня за останні 20 років тут не було. 
Але негода не зіпсувала настрою найвеселішим і найкмітливішим, які 
з різних куточків України приїхали в Затоку, щоб взяти участь у XX 
Всеукраїнському фестивалі КВН «Жемчужина у моря-2013».

Для участі у фестивалі зареєструвалося 35 команд. У перший ігровий 
день, після урочистої церемонії відкриття, було зіграно три фестиваль-
ні гри. Команда «Картуш» взяла участь у третій фестивальній грі, де 
здобула перемогу, набравши в загальній сумі 22,8 бала. Команда «Усі 
свої» (Краснодон) набрала 22,6 бала, команда «Без Мандата» (Ужгород) 

Так, 18 жовтня у Дніпропетровську відбувся І Всеукраїнський фестиваль 
вокально-хореографічної творчості «Планета натхнення», де в журі були 
компетентні викладачі естрадного вокалу. 

Сумський обласний науково – методичний центр культури і мистецтв 
на конкурсі представила вихованка народного театру-студії естрадного 
вокалу «Екстрим-плюс», студентка юридичного факультету академії Ніна 
Харченко. Керівником колективу є кандидат педагогічних наук, доктор 
філософії, доцент кафедри вокального мистецтва Сумського державного 
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, науковий кореспондент 
інституту проблем виховання АПН України,  лауреат мистецьких фестивалів 
і конкурсів Наталія Фоломєєва. За рішенням журі Ніна зайняла ІІІ місце.

Але на цьому свято не закінчилося, і вже 19 жовтня Ніна була під 
Києвом, у м. Українка, де на березі Дніпра проходив І Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс мистецтва та творчості «Сяйво Українки». Головою 
журі там був народний артист України В. Титаренко. Наша студентка 
впевнено виборола І місце!

27 жовтня Ніна перетнула українсько-російський кордон і в Москві 

ми вже неодноразово повідомляли про творчі успіхи на 
різних пісенних фестивалях нашої студентки, майбутньої 
юристки ніни Харченко. і ось останній місяць, жовтень, 
приніс ніні аж три вагомих перемоги на різних престижних 
конкурсах

– 22,2 бала, «Збірна ТНЕУ» (Тернопіль) – 22,2 бала.
Капітана команди «Картуш» Єгора Підопригору (гр. ЕК-11) нагород-

жено дипломом Асоціації «КВН України» як кращого капітана команди 
КВН сезону 2012-2013 року.

Щиро вітаємо наших «кавеенівців»! Так тримати!

взяла участь у ІІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі естрадного вокалу 
«Звездопад талантов». Членами журі цього представницького конкурсу 
були викладачі естрадного вокалу з Інституту сучасного мистецтва, а також 
генеральний продюсер ЕКТВ Дар’я Міранду. Раніше Ніна неодноразово 
обходила за своїми результатами представників Росії та Білорусі, тож і 
цього разу наша студентка виявилася найкращою серед своїх серйозних 
суперників, посівши І місце.

Загалом же за свій невеликий період творчої діяльності Н. Харченко 
має шість перших місць, два третіх та Гран-прі!

Щиро вітаємо Ніну зі значними перемогами і бажаємо нових 
творчих здобутків!


