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ПІД «КРИЛОМ» НАЦБАНКУ ГАРАНТІЯ РОБОТИ 
ТА КАР’ЄРИ

СПОРТ СВІ ТОВИХ СТАНДАРТІВ

СУПЕРГУРТОЖИТОК – 
КОЖНОМУ СТУДЕНТУ!

СТИЛЬНИЙ 
ВІДПОЧИНОК

ВЛАСНА 
ПОЛІКЛІНІКА

НАВЧАННЯ,  А НЕ ЧЕРГА 
ЗА ДИПЛОМОМ

НАЙЕКОНОМНІШІ ВИТРАТИ 
В УКРАЇНІ

НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ

ПРАКТИКА В ЄВРОПІ

Àêàäåì³ÿ ìàº âëàñíó ïîë³êë³í³êó. 

Ïðèéîì, âèäà÷à ìåäè÷íèõ äîâ³äîê, 

ë³êóâàííÿ – áåçêîøòîâí³. ª ñâîÿ 

ëàáîðàòîð³ÿ, ô³ç³îòåðàïåâòè÷íèé, 

ìàí³ïóëÿö³éíèé êàá³íåòè òà êàá³íåò 

ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè, ã³äðî-

ñàóíà, ïðàöþº ìàñàæèñò.

Ïî¿çäêè çà êîðäîí (ó â³äðÿäæåííÿ!) 
äëÿ íàáóòòÿ ïðîôåñ³éíèõ íàâè÷îê – 
öå çâè÷íà ñïðàâà äëÿ ñòóäåíò³â 
ÓÀÁÑ ÍÁÓ. Òðàäèö³éíî íàøà ìî-
ëîäü ñòóä³þºòüñÿ ó âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ Ïîëüù³, Í³ìå÷÷èíè, 
×åõ³¿, ²òàë³¿, Øâåö³¿, Ðîñ³¿, Á³ëî-
ðóñ³.

Ó íàçâ³ íàøîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëà-

äó º òðè ñëîâà, çàâäÿêè ÿêèì ìè ïðà-

öþºìî çà íàéâèùèìè ºâðîïåéñüêè-

ìè âèìîãàìè, – «Íàö³îíàëüíèé áàíê 

Óêðà¿íè». Çà öèì ñòî¿òü íàñàìïåðåä 

ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà òàêîãî ð³âíÿ, 

ÿêèé íå â çìîç³ çàáåçïå÷èòè æîäíà 

óñòàíîâà â Óêðà¿í³. 

Àêàäåì³ÿ ìàº äîãîâîðè ïðî ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ ñâî¿õ âèïóñêíèê³â ç 
áàíêàìè, ñòðàõîâèìè êîìïàí³ÿìè, 
ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, ï³äïðè-
ºìñòâàìè. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ñòó-
äåíò³â ñòàðøèõ êóðñ³â çàïðîøóºòü-
ñÿ íà ðîáîòó ùå ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ. 

Âèñîêîïðîôåñ³éí³ âèêëàäà÷³ (80% – äîêòîðè ³ êàíäèäàòè íàóê), ÿê³ ìà-þòü ã³äíó îïëàòó ³ óìîâè ïðàö³, òà ³ííîâàö³éí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ – çà-ïîðóêà âèñîêî¿ ÿêîñò³ çíàíü ñòóäåí-ò³â, ¿õí³õ ïîñò³éíèõ ïåðåìîã íà âñå-óêðà¿íñüêèõ îë³ìï³àäàõ ³ êîíêóðñàõ.

Óí³âåðñàëüíèé ëåãêîàòëåòè÷íèé 

ìàíåæ àêàäåì³¿, ÿêèé ìàº ñòàòóñ 

Öåíòðó îë³ìï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè, 

11 ñïîðòèâíèõ ³ òðåíàæåðíèõ çàë³â, 

ïëàâàëüíèé áàñåéí, òåí³ñíèé êîðò 

íà ³í. Ó âèø³ ïðàöþº áëèçüêî 

20 ñïîðòèâíèõ ñåêö³é. 

Êîìôîðòàáåëüíèìè ê³ìíàòàìè çàáåç-ïå÷óþòüñÿ âñ³ ³íîãîðîäí³ ñòóäåíòè. Âàðò³ñòü ïðîæèâàííÿ – 1600 ãðí. çà ð³ê. Ó ê³ìíàòàõ ïðîæèâàþòü ïî 2-3 îñîáè. Äî ïîñëóã ñòóäåíò³â – ñó÷àñí³ êóõí³, ïîáóòîâ³ ê³ìíàòè ç ïðàëüíèìè ìàøèíàìè, ê³ìíàòè äëÿ â³äïî÷èíêó, ²íòåðíåò.

²ç 1500 ñòóäåíò³â äåííî¿ ôîðìè íà-

â÷àííÿ – 40% íàâ÷àþòüñÿ íà áþä-

æåòíèõ ì³ñöÿõ. Íèçüêà ³ íåçì³ííà 

âàðò³ñòü êîìåðö³éíèõ ì³ñöü. ² æîä-

íèõ äîäàòêîâèõ ïðîïëàò! Áåçêîøòîâ-

í³ ïîë³êë³í³êà, áàñåéí, ²íòåðíåò, 

ñïîðòçàëè, á³áë³îòåêà…

Äî ïîñëóã ñòóäåíò³â: àóä³îâ³çóàëüí³ êîìïëåêñè, íàóêîâà á³áë³îòåêà, ð³â-íèõ ÿê³é íåìàº â Óêðà¿í³, íàâ÷àëü-íî-òðåíóâàëüíèé áàíê, äèë³íãîâèé êëàñ, íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíå ï³ä-ïðèºìñòâî òà áàãàòî ³íøîãî.

Çà áàæàííÿì ñòóäåíò ìîæå çàëó÷è-òèñÿ äî ðîáîòè ñòóä³¿ ñó÷àñíî¿ ï³ñí³, íàðîäíîãî òà áàëüíîãî òàíöþ, êëó-áó âåñåëèõ ³ âèíàõ³äëèâèõ, ãàçåòè «ÀêàäåÌ³õ», ë³òåðàòóðíîãî êëóáó, òåàòðó-ñòóä³¿ «Êóðàæ» òà ³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü. 

аргументів «ЗА»! 

ÃÀÇÅÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÂÈÙÎÃÎ 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ 

Îáë³êîâî-ô³íàíñîâèé ôàêóëüòåò Íàóêîâà á³áë³îòåêàÞðèäè÷íèé ôàêóëüòåò Ôàêóëüòåò áàíê³âñüêèõ òåõíîëîã³é



Навчання, а не черга 
за дипломом

Обери спеціальність і дій!

Академія є структурним підрозділом Націо-
нального банку України. На гербі НБУ зображений 
грифон – крилата міфічна істота, яка поєднує 
швидкість і силу гордого птаха та могутність і 
владу царя звірів. Ось під такою опікою, під надій-
ним крилом головного банку країни працює 
Українська академія банківської справи. Ця обста-
вина є визначальною у її життєдіяльності й забез-
печує високу якість надання освітніх послуг.

Більшість навчальних закладів сьогодні, на 
жаль, перетворилася на бізнесові структури, які 
цілеспрямовано працюють над зароблянням 
грошей. При цьому безпосередньо навчальний 
процес вже мало кого цікавить.

 Академія позбавлена таких проблем. У нас 
немає потреби в збиранні копійок на опалення 
зруйнованих аудиторій, на апгрейд застарілих 
комп’ютерів, на заробітну плату тощо. Націо-

нальний банк повною мірою фінансує якісне 
утримання сучасних навчальних корпусів, ком-
фортабельних гуртожитків, кращої за інформа-
ційними технологіями бібліотеки в Україні, лег-
коатлетичного манежу зі статусом олімпійсько-
го рівня, басейнів та ін. Абсолютно безкоштовно 
даними об’єктами може користуватися кожен 
студент академії. При цьому – жодних хабарів, 
жодних прямих проплат або завуальованих 
«пожертвувань»!

Додайте до цього головне – професійних 
викладачів із високим рівнем корпоративної 
культури. Наші доценти та професори повний 
робочий день присвячують академії та її студен-
там. Вони не обтяжені проблемами підзароблян-
ня в інших вишах, бо мають європейські умови 
праці, яка гідно оцінюється Національним бан-
ком України.

Основна мета академії – це надання сучасної 
якісної освіти, рівень якої гарантує стовідсотко-
ве фахове працевлаштування. Її досяжність за-
безпечується першокласним викладанням, ін-
теграцією викладачів і студентів у світовий 
простір та потужною матеріально-технічною 
базою центрального банку країни. 

В академії кожен займається своїми справа-
ми: викладачі – навчають, студенти – навчають-
ся, куратори – виховують, інженерно-технічні 
працівники – забезпечують роботу техніки, 
прибиральниці – прибирають… І не інакше!

Ми розуміємо, що для певної групи абітурієн-
тів вибір академії у якості вишу для навчання є 
неприйнятним. Причина цього одна – тут дове-
деться дійсно навчатись! Але такий абітурієнт і 
нецікавий, тому що ми не ставимо на чергу для 
отримання диплома. Ми цінуємо диплом акаде-
мії настільки, що видаємо його тільки разом із 
знаннями. В академії актуальна одна-єдина  
валюта – міцні знання. Саме їх оцінюють спер-
шу викладачі, а згодом і роботодавці.

Ми – невеличкий навчальний заклад. Ми всі 
один одного знаємо. Навчальні групи по 15-20 
студентів. З деканами та персоналом гуртожит-
ків спілкуються усі батьки. Тут як у родині, яка 

при прийнятті рішень керується принципом: «А 
що люди скажуть?». 

Ми не відраховуємо студента для того, щоб 
за окрему плату наступного дня зарахувати 
знову. Ми взагалі не доводимо до такої ситуації, 
бо повною мірою реалізовуємо індивідуальний 
підхід до кожного студента. Ми його справді 
навчаємо.

В академії готують бакалаврів, спеціалістів і 
ма гістрів за такими спеціальностями:
• Фінанси і кредит (спеціалізації: Банківські тех-

нології і процеси; Фінанси);
• Облік і аудит;
• Економічна кібернетика;
• Міжнародна економіка;
• Правознавство,

а також магістрів за спеціальністю:
• Управління фінансово-економічною безпекою.

Після закінчення академії випускникам видаєть-
ся диплом про вищу освіту з додатком європейсь-
кого зразка.

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ:
Економічні напрями підготовки (бакалавр):

• денна і заочна форми – 4 роки на основі повної 
загальної середньої освіти або на основі ос-
вітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 
спеціаліст» неекономічного профілю;

• денна і заочна форми – 3 роки на основі базо-
вої та повної вищої освіти або на основі ос-
вітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 
спеціаліст» економічного профілю.
Напрям підготовки «Правознавство» (бакалавр):

• денна і заочна форми – 4 роки на основі повної 
загальної середньої освіти або на основі ос-
вітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 
спеціаліст» не юридичного профілю;

• денна і заочна форми – 3 роки на основі базо-
вої та повної вищої освіти або на основі ос-
вітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 
спеціаліст» юридичного профілю.

УМОВИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ:
Вступникам необхідно подати:

• сертифікати Українського центру оцінювання 
якості  освіти  з предметів, що відповідають об-
раному напряму підготовки;

• документ державного зразка про раніше здо- 
бутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рі-
вень, на основі якого здійснюється вступ, і до-
даток до нього (за особистим вибором – оригі-
нали або копії);

• медичну довідку за формою 086-о з довідкою 
про щеплення;

• копію паспорта – 1, 2 та сторінка з місцем 
реєстрації (2 примірники);

• копію ідентифікаційного коду (2 примірники);
• копію посвідчення про прописку до призовної 

дільниці або військового квитка чи тимчасово-
го посвідчення (замість військового квитка);

• шість   кольорових   фотокарток   розміром 3 х 4 см 
(підписані зі зворотного боку).

Особи, які вступають на І курс, подають до при-
ймальної комісії сертифікати Українського центру 
оцінювання якості освіти з таких предметів:
• за напрямами «Фінанси і кредит», «Облік і 

аудит» і «Економічна кібернетика»:
• українська мова та література;
• математика (профільний);
• історія України або географія;
• за напрямом «Міжнародна економіка»:
• українська мова та література;
• математика (профільний);
• іноземна мова або географія;
• за напрямом «Правознавство»:
• українська мова та література;
• історія України (профільний);
• іноземна мова або математика.

Вступники допускаються до участі у конкурсно-
му відборі для зарахування на навчання, якщо 
кількість балів із загальноосвітніх предметів 
ста новить не менше 124 балів і не нижче 140 балів 
з профільного конкурсного предмета.

За кожним напрямом встановлена квота для 
пільгових категорій вступників на рівні 20 % від 
обсягу замовлення Національного банку України.

Для конкурсного відбору вступників при при-
йомі на навчання з нормативним терміном на 
другий курс підготовки бакалавра враховується 
середній бал додатка до диплома та комплексні 
випробування за профільним предметом.

УМОВИ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
Рейтинговий список вступників формується 

за категоріями в такій послідовності:
• вступники, які мають право на зарахування 

поза конкурсом;
• вступники, рекомендовані до зарахування за 

результатами співбесіди;
• учасники міжнародних олімпіад;
• вступники, які зараховуються за конкурсом.

У межах кожної зазначеної категорії рейтин-
говий список впорядковується:
• за конкурсним балом від більшого до меншого;
• з урахуванням права на першочергове зараху-

вання при однаковому конкурсному балі у 
порядку дотримання підстав для його набуття.

Етапи 
вступної кампанії

Денна 
форма навчання

Заочна 
форма навчання

Початок прийому заяв і документів 01.07.2013 10.07.2013

Закінчення прийому заяв і документів
від осіб, які мають складати вступні екзамени, 
що проводить академія

20.07.2013 20.07.2013

Закінчення прийому заяв і документів
від осіб, які не складають вступних екзаменів 31. 07.2013 10.08.2013

Строки проведення академією 
вступних екзаменів 21–31.07.2013 21–31.07.2013

Терміни оприлюднення 
рейтингового списку вступників

01.08.2013
05.08.2013
08.08.2013

11.08.2013

Терміни зарахування вступників

за кошти НБУ –
11.08.2013; 

за кошти фізичних, 
юридичних осіб –

25.08.2013

25.08.2013

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ 
В ПРИЙМАЛЬНІЙ КОМІСІЇ АКАДЕМІЇ АБО НА САЙТАХ: 

www.uabs.edu.ua 
http://vk.com/uabs_edu_ua 
http://www.facebook.com/academy.sumy.ua 
http://twitter.com/banking_academy
e-mail: vstup@ uabs.edu.ua

Телефони: 
+380 (542) 619-935; 
+380 (542) 619-048
Адреса академії:

40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

Академія – це вузькоспеціалізований навчальний заклад IV, найвищого рівня 
акредитації європейського зразка системи Національного банку України, який 
надає широкий спектр якісних освітніх і позанавчальних послуг

зруйнованих аудиторій, на апгрейд застарілих праці, яка гідно оцінюється Національним бан-

випробування за профільним предметом. рейтингового списку вступників 08.08.2013
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НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ), СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВАРТІСТЬ

Денна форма навчання

6.030508 Фінанси і кредит (банківські технології та процеси) 8000

6.030508 Фінанси і кредит (фінанси) 8000

6.030509 Облік і аудит 8000

6.030502 Економічна кібернетика 7300

6.030503 Міжнародна економіка 8600

6.030401 Правознавство 9600

Заочна форма навчання

6.030508 Фінанси і кредит (банківські технології та процеси) 4800

6.030508 Фінанси і кредит (фінанси) 4800

6.030509 Облік і аудит 4800

6.030401 Правознавство 6800

Найекономніші 
витрати в Україні

Практика в Європі

Новітні інформаційні 
технології

Гарантія роботи 
та кар’єри

Академія завдяки Національному банку 
України витрачає на студентів у десять разів 
більше, ніж заробляє на них. На сьогодні з 1500 
студентів близько 40% навчаються за рахунок 
коштів Національного банку України (це те, що 
в інших ВНЗ має назву бюджетних місць).

У нас навіть навчання на комерційній основі 
на практиці є дешевшим, аніж безкоштовне в 
інших навчальних закладах за такими ж напря-
мами підготовки. Уклавши договір про оплату 
за навчання за найнижчими цінами в Україні, 
батьки та студенти отримують гарантію незмін-
ної вартості протягом усього терміну навчання. 
Вам не доведеться очікувати неприємної новини, 
що у зв’язку з інфляцією чи якимись іншими 
катаклізмами вартість навчання зміниться. Вона 
залишиться стабільною! До того ж, ви можете 
сплачувати за навчання помісячно!

Ми гарантуємо відсутність жодних поборів. 
Студент сплатить ще лише за проживання в 
гуртожитку, що коштує 160 гривень на місяць. 
Обід в наших їдальнях – це всього 10 гривень 
(зрозуміло, за умов високої якості запропонова-
них страв). Все інше для тих, хто навчається в 

академії, – безкоштовно. Наприклад, бажаєте 
користуватися послугами басейну – для цього в 
поліклініці академії отримуєте довідку від лікарів, 
і хоч кожного дня можете плавати.

Усі матеріали для підготовки до занять зна-
ходяться у відкритому доступі в електронному 
вигляді. Для цього достатньо лише сісти за один 
із сотень комп’ютерів академії (бібліотека, гур-
тожитки, 14 комп’ютерних класів факультетів). 
До Інтернету підключені всі без винятку 
комп’ютери. 

Переконайтеся в цьому особисто! І ви не 
пошкодуєте!

Використання в навчальному процесі су-
персучасного обладнання – це  обов’язкова 
умова нашої роботи. Аудиторії обладнані 
комп’ютерами на базі двоядерних процесорів 
Inte l  Pent ium та операційної системи 
Windows-8. Особливо ретельно академія ста-
виться до ІТ-оснащення навчально-тренуваль-
ного банку, навчального підприємства, фінан-
сово-аналітичного центру, дилінгового залу, 
академії CISCO. Приміщення бібліотеки осна-
щені сучасним комунікаційним обладнанням 
для проведення телеконференцій і синхрон-
ного перекладу. 

Усі комп’ютерні класи, бібліотека та кімна-
ти гуртожитків приєднані до єдиної інформа-
ційно-комунікаційної мережі академії та мають 
доступ до швидкісного (1 Гігабіт/с) Інтернету. 
Для управління мережею використовуються 
високопродуктивні апаратні та програмні 
сервери, технології віртуалізації та переміщу-
ваних профілів користувачів. 

Академія співпрацює з корпорацією 
Microsof t у рамках програми Microsof t 
DreamSpark, за якою студенти безкоштовно 
отримують ліцензійне програмне забезпечен-
ня Microsoft. У виші можна здобути навички 
професійного трейдера з використанням ін-
формаційного терміналу Thomson Reuters 
Eikon та емулятора торговельної системи 

Студент академії відчуває себе повністю 
інтегрованим у європейський освітній простір. 
Ми підтримуємо тісні контакти з понад 40 
університетами світу. В академії читають лекції 
та проводять «круглі» столи професори із США, 
ПАР, Італії, Швеції, Польщі, Німеччини, Австрії, 
Швеції, Швейцарії та інших країн. 

В академії за підтримки Національного 
банку України реалізується система проведен-
ня практики для студентів 3-5-х курсів в уні-
верситетах і банках європейських країн. При 
цьому усі витрати на відрядження студентів 
несе академія або приймаюча сторона.

ПОЛЬЩА. У рамках співробітництва УАБС 
НБУ з Банківською школою у місті Хожув сту-
денти щороку проходять стажування безпосе-
редньо в школі та у фінансово-кредитних 
установах, податкових адміністраціях, торго-
вельних палатах, центрах розвитку підприєм-
ництва Польщі. 

Успішність діяльності навчального закладу, 
без сумніву, оцінюється не стільки тим, хто 
вступає до нього на навчання, скільки тим, яку 
кар’єру вибудовують його випускники, на яке 
працевлаштування вони можуть розраховувати.

Наш випускник має можливість визначитися 
з роботодавцем, ще навчаючись на старших 
курсах та перебуваючи на практиці у різноманіт-
них організаціях і установах. Переважна біль-
шість старшокурсників починає працювати ще 
до завершення навчання, що всіляко нами під-
тримується. З цією метою з провідними банками, 
страховими компаніями та установами укладено 
відповідні договори, проводиться формування 
кадрового резерву. 

З року в рік зростають вимоги роботодавців 
до випускників вишів: глибокі теоретичні знання, 
практичні навички роботи, англійська мова, 
комп’ютерні технології. Окрім цього, звертається 
увага на особисті якості –  ентузіазм, працелюб-
ність, комунікабельність, аналітичні здібності, 
здатність працювати в команді. Незважаючи на 
зміну зовнішніх факторів, затребуваність випуск-
ника УАБС НБУ з роками підвищується. Саме 
тому жодного нашого випускника не знайдеш 
на біржі праці. 

Reuters Dealing. Вони програмують на C#, Java, 
1С: Підприємство, створюють бази даних у 
середовищі Microsoft SQL Server і динамічні 
веб-сайти на базі технології ASP.NET. Академія 
співпрацює з компаніями-розробниками 
програмного забезпечення «Ефективні рішен-
ня» та «NetCracker».

ЧЕХІЯ. Академія забезпечує проходження 
виробничої практики на базі Банківського 
інституту м. Праги. Наші студенти отримують 
можливість не лише побачити одну з найкра-
сивіших європейських столиць, а й ознайоми-
тися з практичною діяльністю Національного 
банку, Банківської асоціації та Міністерства 
фінансів Чеської Республіки.

НІМЕЧЧИНА. У рамках співпраці між На-
ціональним банком України та Бундесбанком 
(центральним банком Німеччини) студенти 
проходять стажування у Вищій школі Універ-
ситету прикладних наук Дойче Бундесбанку 
(м. Хахенбург). Двотижневі курси дозволяють 
отримати досвід спілкування з німецькими 
студентами та професорами під час навчання, 
поглибити знання з англійської мови та пере-
дбачають екскурсії до Кельна, Франкфурта-на-
Майні, Лімбурга та інших міст.

ІТАЛІЯ. З 2011 року почала діяти програма 
співробітництва між академією та університе-
тами Рима, Неаполя, Пізи, у межах якої наші 
студенти беруть участь у навчальних семінарах 
з банківської справи, корпоративного управ-
ління, обліку і аудиту. 

ШВЕЦІЯ. Студенти-бакалаври мають мож-
ливість пройти навчання за магістерською 
програмою з корпоративного управління у 
Шведській школі економіки та бізнес-ад-
міністрування й успішно працевлаштуватись 
у Швеції та Фінляндії.

Для кращої адаптації випускників в академії 
проводяться факультативні  заняття з іноземної 
мови, інформатизації програмного комплексу 
1С:Бухгалтерія, мережних технологій CISCO, з 
технології пошуку роботи.

Наданими знаннями, практикою роботи та 
власною діяльністю ми гарантуємо нашим ви-
пускникам гідне працевлаштування і стрімку 
кар’єру. 

та проводять «круглі» столи професори із США, студентами та професорами під час навчання, 

Усі комп’ютерні класи, бібліотека та кімна-
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Супергуртожиток – 
кожному студенту!

Стильний 
відпочинок

Спорт світових 
стандартів

Власна 
поліклініка

Гуртожитки – це гор-
дість наших студентів. Це 
не казарма, але й не 
нічліжка. В Україні не знай-
деться й десятка вишів, де 
б так по-батьківськи дбали 
про побут своїх студентів. 

У кожного факультету 
– свій гуртожиток. У нас 
немає випадків відмов у 
поселенні. При цьому 
витримуються усі євро-
пейські стандарти гідного 
життя. Кімнати розрахо-
вані на двох (максимум 
трьох) осіб, обставлені 
прекрасними зручними 
меблями. Навіть матраци 
на ліжках ортопедичні. У 
кімнату, запроектовану під 
двох мешканців, ніколи не 
буде поселено третього! 

До послуг студентів – 
кухні, їдальні, побутові 
кімнати з пральними ма-
шинами, актові зали, кім-
нати відпочинку. Гурто-
житки обладнані суча-
сною технікою і мають 

системи кондиціювання 
повітря, тому в коридорах 
ви не відчуєте ознак го-
тування їжі й ніколи не 
зустрінете жодної живно-
сті.

Усі свята в гуртожитках 
відзначаються вечірками та 
молодіжними дискотеками. 
І все це – тільки за бажан-
ням студентів. У будні про-
водяться зустрічі з цікавими 
особистостями, організову-
ються культпоходи до теа-
трів, діють численні клуби 
за інтересами. Прямо на 
місці можна подбати й про 
фізичний розвиток, відвіду-
ючи спортивні зали та тре-
нежерки саме свого гурто-
житку.

Словом, створені всі 
умови для того, щоб підго-
туватися до занять і вирі-
шити будь-які побутові 
питання. І все це за 1600 
гривень на навчальний 
рік. Без будь-яких доплат 
або внесків!

Після занять життя в 
академії не просто існує: 
воно вирує, кипить! І це 
закономірно, адже тут 
кожен студент може знай-
ти собі заняття до душі. 

Так, справжньою шко-
лою лідерів для молодіж-
них активістів стали орга-
ни студентського самовря-
дування.  Численними 
творчими об’єднаннями та 
клубами за інтересами в 
академії керують здебіль-
шого професіонали. Обда-
ровані студенти із задово-
ленням відвідують студію 
сучасної пісні, репетиції 
колективів сучасного, на-

родного та бального 
танцю. Особливо 

славиться свої-
ми досягнен-
нями «каве-
енівський» 
рух вишу. На-
приклад, ко-

м а н д а  К В Н 
«Жорсткі диски» 

ставала перемож-
цем у Всеукраїнському 

фестивалі команд КВН АКУ, 
вигравши Суперкубок. Ці 
традиції успішно продов-
жили команди «Фреш» та 
«Картуш», постійно вибо-
рюючи призові місця на 
престижних майданчиках. 
Небайдужі студенти із за-
доволенням працюють у 
волонтерській раді, юні 
журналісти активно залу-
чаються до випуску газети 
«АкадеМіх», драматичні 
актори шліфують майстер-
ність у театральній студії 
«Кураж». Користуються 
також великою популяр-
ністю клуби за інтересами: 
літературний «Хвилями 
слова», інтелектуальних 
ігор, дискусійний клуб 
«Ду мка» та інші.

Давно полюбилися 
студентам конкурси талан-
тів першокурсників «Нові 
імена», фестивалі КВН на 
кубок ректора, конкурси 
«Міс Академія», «Козацькі 
розваги», «Ректор, викла-
дач і я…», святкові концер-
ти тощо.

Академія культивує 
здоровий спосіб життя і 
всі ляко підтримує спорт с-
менів. Такій базі заздрять не 
тільки студенти фізкультур-
них вишів, а й видатні спор-
тсмени. Саме в Ук ра їнській 
академії банківської справи 
проводить свої збори і 
змагання націона льна ко-
манда з легкої атлетики, бо 
споруд такого рі вня більше 
в Україні немає! Це – центр 
олімпійської під готовки 
легкоатлетів.

Спортивні можливості 
для студентів справді не-
обмежені. У їх розпоряд-
женні – 11 спортивних і 
тренажерних залів, суча-
сний плавальний басейн, 
тенісний корт, спортивні 
майданчики тощо.

Тут тренуються і змага-
ються майстри спорту, а 
поруч відбуваються звичай-
ні заняття з фізкультури. 
Працюють близько 20 спор-
тивних секцій: з легкої атле-

тики, баскетболу, волейболу, 
футболу, футзалу, індорхо-
кею, гандболу, плавання, 
аеробіки, тенісу, настільного 
тенісу, бадмінтону, акваае-
робіки, стрільби з лука, біат-
лону та ін. Що річно прово-
диться огляд-конкурс на-
вчальних груп академії.

В академії навчається 
багато спортивних зірок 
всеукраїнського і навіть 
світового рівня. Кожне зма-
гання і кожен спортсмен 
мають фінансову підтримку 
з боку вишу. 

Академія пишається 
жіночою командою з фут-
залу, яка грає у вищий лізі, 
нашими студентами – чле-
ном олімпійської збірної 
України з легкої атлетики 
Євген Гуцолом, відомою 
біатлоністкою Вітою Семе-
ренко, лижницею Мари-
ною Анцибор, легкоатлет-
кою Людмилою Блонською 
та багатьма іншими.

Це дуже зручно – поруч 
із навчальними корпусами 
мати власну поліклініку, 
оснащену сучасною апара-
турою та обладнанням, яким 
можуть позаздрити в будь-
якому медичному закладі. 
Студенти і викладачі академії 
мають чудову можливість 
безкоштовно поліпшити тут 
своє здоров’я. Причому це 
можна зробити в будь-який 
час, майже не відриваючись 
від занять чи роботи. 

У медико-санітарній 
частині УАБС НБУ працює 
цілий штат високопро-
фесійних фахівців-меди-
ків, ведуть прийом «най-
популярніші» лікарі, до 
яких зазвичай дуже важко 
потрапити в міських полі-
клініках: терапевт, невро-
патолог, акушер-гінеколог, 
офтальмолог, отоларинго-
лог, дерматовенеролог, 
стоматолог.

Окрім цього, у закладі 
є своя сучасна лабора-
торія, працюють фізіоте-
рапевтичний, маніпуля-

ційний і кабінет функціо-
нальної діагностики. 

Далеко не в кожному 
медичному закладі є лі-
ку вальний басейн. А от 
студентам академії поща-
стило: при необхідності 
лікарі призначають па-
цієнтам ліку валь но-фіз-
культурний комплекс ак-
ватерапії. 

Працює в поліклініці й 
масажний кабінет, де ква-
ліфікований фахівець з 
фізичної реабілітації маса-
жує всі відділи хребта, 
м’язи спини, верхні та ни-
жні кінцівки, голову тощо, 
проводить заняття з ліку-
вальної фізкультури.

Тут же, на місці, органі-
зовуються і регулярні ме-
дичні обстеження студен-
тів. Особлива увага при-
діляється роботі з диспан-
серними хворими. Отже, 
батьки можуть бути спо-
кійними: тут завжди по-
турбуються про здоров’я 
їхніх дітей!

сучасної пісні, репетиції ністю клуби за інтересами: 

меблями. Навіть матраци фізичний розвиток, відвіду-

фесійних фахівців-меди- жні кінцівки, голову тощо, 

обмежені. У їх розпоряд- жіночою командою з фут-
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