
СЬОГОДНІ В НОМЕРІ:

2 З Днем знань!  
Бути студентом академії –  
це круто!

3 «Без п’яти хвилин» офіцери

4 Патріотичні ініціативи

5 Навчання в Златій Празі

6 Семінар у Німеччині

7 Швидка Оксана Шкурат

8 «У гостях» в академії –  
Микола Коперник

9 Міжнародний мистецький 
пленер 

10 Вистава-комірчина «Річ»

11 Польоти на аерошуті  
професора Келлера

12 Славний Переяслав-Хмель- 
ницький

Мирного й успішного 
навчального року!

Навчатися в академії класно! Окрім прекрасно збалансо-
ваного, забезпеченого найновітнішими технологіями 
навчального процесу, студентам тут пропонується цілий 
спектр занять до душі. Наприклад, ви можете стати 
членом креативної студентської телестудії «ZachёtTV», 
життєрадісну команду якої бачите на цьому знімку, або 
дописувати до нашої газети, або ж танцювати, співати, 

виконувати ролі в студентських виставах, або ж брати 
участь у благодійних акціях, займатись у численних 
спортивних секціях… Уже через кілька днів студентське 
життя у виші завирує, заграє різними барвами. 

Тож не залишайтеся осторонь, приєднуйтеся!
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Alma-Mater

Рівно рік тому стали студентами академії 
ті, хто справді хотів навчатися саме в ній, – це 
мої друзі, однокурсники з різних куточків 
України. Промайнув рік – складний, адаптацій-
ний, але неймовірно цікавий враженнями, 
подіями, новими проектами, неповторними 
заняттями з талановитими викладачами, різ-
ними оцінками, сесіями, канікулами…

Що може зрівнятися зі студентськими 
роками, сповненими яскравих зустрічей, 
стосунків, вражень? Мабуть, ніщо! І саме в 
цьому велика роль нашого унікального на-
вчального закладу міжнародного рівня, якому 

Разом зі щедрою осінню знову приходить до нас 
це зворушливе свято – День знань. І водночас роз-
починається напружена, проте надзвичайно цікава 
пора – навчання, успіхів, перемог. Особливо хвилю-
ються сьогодні першокурсники, адже саме для них 
стартує дорослий етап у житті. Хочемо запевни-
ти нове поповнення: ви не помилилися з вибором 
навчального закладу. Сьогодні ви маєте прекрасні 
умови для навчання та відпочинку, а незабаром 
отримаєте потрібну суспільству спеціальність. А 
роки, проведені в академії, безперечно, стануть для 
вас найяскравішою сторінкою в житті.

Минулий навчальний рік був для усіх нас нелег-
ким, але досить цікавим, насиченим багатьма не-
повторними подіями. Обіцяємо, що і в 2014-2015 
навчальному році на нас очікують напружений 
трудовий ритм, наполеглива праця і багато неза-
бутніх вражень, адже в нашому виші – ніколи 
нудьгувати!

Попереду – нелегке навчання, цікаві лекції, 
складні сесії, наукові конференції, а водночас – ба-
гато захоплюючих конкурсів, благодійних акцій, 
креативних вечірок, приємних поїздок, позитивних 
емоцій.

Щиро бажаємо всім мирного неба над головою, 
міцного здоров’я, відмінних успіхів у навчанні та 
праці, а випускникам – вдалої кар’єри!

У добру путь!
З повагою

Ректорат Української академії
банківської справи Національного банку України

БУТИ СТУДЕНТОМ АКАДЕМІЇ – ЦЕ КРУТО!

З ДНЕМ ЗНАНЬ!

хто дуже сильно бажає і не менш сумлінно  
працює.

Шановні першокурсники та ваші родини! 
Саме зараз ви стоїте на порозі прекрасного 
майбутнього академічного студентства. Ви ще 
не зовсім усвідомлюєте, що таке студентське 
життя зі всією його палітрою, але ви вже зараз 

відчуваєте радість від очікува-
ного.

Нехай ваші бажання та 
сподівання здійснюються, життя 
наповнюється новими яскрави-
ми кольорами, несподіваними 
враженнями, емоціями. Не бій-
теся проявляти себе в різних 
сферах життя, визначати мету і 

досягати її задля процвітання ваших родин, 
академії та України!

Навчання – це мистецтво, а воно потребує 
зусиль, тож будьте завжди сильними й цілеспря-
мованими!

Марія МОІСЕЄНКО, 
студентка групи Ф-31

СТУДЕНТСЬКА ТЕЛЕРАДІОСТУДІЯ СТУДЕНТСЬКА ГАЗЕТА 

ZachёtTV АкадеМіх
ЗАПРОШУЄ ВСІХ КРЕАТИВНИХ ТА ЕНЕРГІЙНИХ 

Ми знаходимося в аудиторії № 404 (мед. корпус, 4-й поверх).
Креативний директор – Ходарєва Юлія

Тел. +380 50 738 70 59

ЗАПРОШУЄ АКТИВНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

Редакція знаходиться в аудиторії № 411 (мед. корпус, 4-й поверх).
Головний редактор – Даниленко Наталія Василівна

Тел. +380 66 69 101 46

повинні відповідати наші знання, поведінка, 
ерудиція. А це означає, що студенти в академії 
навчаються! Тут лекції – не просто лекції, а 
лектори – не просто лектори! Тут умови навчан-
ня і відпочинку – європейської якості, тож, від-
повідно, і вимоги до студентів – європейські. Рі-
вень корпоративної культури, який панує в ака-
демії, формував-
ся ще з часів ї ї 
заснування – з 
1996 року, і він 
підтримується 
всіма, хто має до 
неї відношення. 

В академі ї 
кожен займає 
свою професійну нішу і відповідально ставиться 
до своєї роботи. Від архітектури екстер’єру до 
диплому кожного випускника лежить дорога 
стосунків між студентами та викладачами і 
співробітниками академії, які демонструють 
повагу, небайдужість, відповідальність.

Вступити до нашого навчального закладу – 
це шанс, який дається не кожному, а лише тому, 

Успіх – це не стільки те, що ми 
маємо, скільки те, ким ми стає-
мо в результаті. 

Джим Рон,  
відомий філософ бізнесу
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У Києві відбувся фінал VІІІ Всеукраїнсь-
кого молодіжного конкурсу «Новітній інте-
лект України». За результатами публічного 
захисту конкурсних робіт Національна 
конкурсна комісія затвердила переможців 
і призерів конкурсу. Зазначимо, що в 2014 
році 10 конкурсних тем мали підтримку 
тематичних партнерів, які встановлювали 
окрему премію для найкращої роботи. За 
рішенням Міжнародного благодійного 
фонду «Україна-3000» робота аспірантки 
кафедри банківської справи Ярини Самусе-
вич на тему «Благодійні організації в Україні: 
як суспільство може визначити ефективність 
їх діяльності?»  була визнана переможцем у 
даній тематичній номінації.

Окрім цього, на підставі голосування 
членів Національної конкурсної комісії та 
голосування фіналістів  Ярина Самусевич 
посіла також ІІІ місце в номінації «Приклад-
ні дослідження із соціально-економічної 
тематики» у ІІІ віковій категорії.

Олексій КУР’ЯНОВ,
завідувач лабораторії (навчальний банк) 

За результатами VІІІ Загальнонаціональ-
ного конкурсу стипендіальної програми 
«Завтра.UA» переможцями стали студенти 
5-го курсу академії Віталій Чуйко (група 
МФ-31, науковий керівник – доцент кафедри 
фінансів В.М. Кремень), Вікторія Койло 
(група МФ-31, науковий керівник – доцент 
кафедри фінансів Л.Б. Рябушка) та Костян-
тин Мізюн (група МОА-31, науковий керів-
ник – асистент кафедри бухгалтерського 
обліку і аудиту І.О. Макаренко). 

Цього року конкуренція серед аплікан-
тів була, як ніколи, високою: до участі в 
конкурсі долучились понад 2 000 студентів 
із усієї України. Переможці конкурсу протя-
гом року отримуватимуть щомісячну сти-
пендію, активно долучатимуться до проек-
тів Фонду Віктора Пінчука і PinchukArtCentre, 
відвідуватимуть публічні лекції Фонду Вік-
тора Пінчука та братимуть участь в Ялтин-
ських щорічних зустрічах (YES), завдяки 
чому матимуть змогу особисто зустрітися 
та поспілкуватися з глобальними лідерами, 
інноваторами, провідними представниками 
політики, бізнесу та культури.

Вікторія КРЕМЕНЬ,
доцент кафедри фінансів

Відповідно до Розпорядження Кабміну 
визначено найкращих студентів та аспіран-
тів українських вишів, які будуть отримува-
ти стипендії Кабінету Міністрів України. 
Приємно, що в цьому списку є і представ-
ники нашої академії. Це – студентка факуль-
тету банківських технологій (група МЕ-01)  
Наталія Противень  і аспірантка кафедри 
банківської справи  Аліна Височина. Варто 
зазначити, що Аліна вирізняється не лише 
відмінними успіхами, а й активністю в гро-
мадському житті академії, вона очолює 
профспілкову організацію студентів академії.

Такої високої відзнаки наші дівчата 
удостоєні за відмінне навчання, активну 
участь у науково-дослідній роботі.

Олена ПОЛЕВА,
провідний фахівець 

науково-дослідного центру

2 серпня 2014 року студенти академії – випускники курсу кафедри військової підготовки – на 
стройовому плацу військової частини склали військову присягу на вірність українському наро-
ду. Цей урочистий захід став завершальним етапом навчання студентів вищих навчальних за-
кладів Сумщини за програмою підготовки офіцерів запасу в 2014 році. Позаду залишилися 
напружені роки навчання, 30-добові практичні заняття та випускні екзамени. Незабаром ви-
пускникам кафедри будуть присвоєні офіцерські звання. 

Щиро вітаємо «без п’яти хвилин» молодих офіцерів із важливою подією в їхньому житті й 
бажаємо насамперед ясного неба та багато мирних перемог!

Фестиваль щороку збирає понад 150 дітей з 
обмеженими можливостями з районів і міст 
Сумської області. Цього року співорганізатором 
фестивалю стала наша академія. Особливу по-
дяку керівництво центру висловило на адресу 
в.о. ректора академії С.М. Козьменку. Мета фе-
стивалю – сприяння реабілітації та соціальній 
адаптації дітей-інвалідів засобами мистецтва, 
пошук нових талантів та їх підтримка, забезпе-
чення рівних можливостей дітей із особливими 
потребами, створення сприятливого соціуму для 
розвитку творчого потенціалу.

Зі словами привітання від імені академії до 
присутніх звернувся завідувач кафедри менед-
жменту Є.О. Балацький, який наголосив на 
важливості проведення таких заходів для під-
тримки обдарованих дітей, відзначив, що наші 
діти – найталановитіші та всі є переможцями.

Учасники фестивалю мали можливість про-
демонструвати свої здібності, відчувши себе 
співаками, танцюристами, акторами. А на «Риб-

цівському ярмарку» були представлені роботи 
декоративно-прикладного мистецтва в різних 
жанрах: вишивка, бісероплетіння, мереживо, 
орігамі, художня обробка деревини, пап’є-маше, 
декупаж, плетіння з природних матеріалів, 
скрапбукін, а також виставка конкурсних малюн-
ків «Ми за мир».

Викладачі академії охоче купували дитячі 
твори, а студенти стали активними організато-
рами цього свята. Особливо варто відзначити 
ведучих фестивалю Тетяну Чечоту та Влади-
слава Березняка, а також волонтерів-аніматорів 
«Академії добрих справ»: Аліну Коваленко, 
Олену Єрмакову, Анастасію Рибнікову, Павла 
Бондарєва та Сергія Цирулика. Незважаючи на 
спеку, волонтери у величезних паралонових 
костюмах розважали дітлахів протягом усього 
дня! Звичайно, до кінця свята студенти настільки 
втомилися, що не відчували ніг, але для них це 
була приємна втома, а щастя, яке вони дарували 
дітям, озвалося щастям в їхніх власних серцях.

Студенти академії (як хлопці, так і дівчата) мають можливість паралельно з 
навчанням у виші пройти підготовку на військовій кафедрі. Зазвичай диплом 
військового спеціаліста та офіцерське звання допомагають випускникам бага-
тьох напрямків підготовки успішно працевлаштуватися, а декому й пов’язати 
свою долю із професією захисника Вітчизни

Волонтерство, яке немислиме без ми-
лосердя, доброти та прагнення підтри-
мати інших, стало одним із важливих 
аспектів багатогранного життя студен-
тів академії. Вони завжди готові прий-
ти на допомогу. Так сталося і наприкін-
ці навчального року, під час проведен-
ня Щорічного обласного фестивалю 
дитячої творчості «Розмай», що прохо-
див на базі відділення змішаного типу 
(с. Рибці) Сумського обласного центру 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів

«БЕЗ П’ЯТИ ХВИЛИН» ОФІЦЕРИ «НОВІТНІЙ ІНТЕЛЕКТ 
УКРАЇНИ»

ПЕРЕМОЖЦІ  
«ЗАВТРА.UA»

СТИПЕНДІАТИ КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ

«РОЗМАЙ» ТАЛАНТІВ І ДОБРА
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Події на буремному Сході України болем відгукнулися у 
серцях, напевне, усіх представників академії – як досвід-
чених викладачів, так і юних студентів. Кожному хотіло-
ся хоча б трохи підтримати і захистити наших військових, 
зробити і свій посильний внесок у спільну перемогу. Тим 
паче, що не проголошена війна на Донеччині та Луганщині 
з російським агресором і терористами щодалі більше 
стала безпосередньо зачіпати сумчан і, зокрема, співро-
бітників і випускників академії, їхніх рідних, які нині 
воюють у «гарячих» точках. Отже, то в одному, то в іншо-
му підрозділі вишу почали народжуватися ініціативи, їх 
швидко підхоплювали, а коло учасників тієї чи іншої 
благодійної акції розширювалося

ПАТРІОТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ

Чи не першими з благочинною 
ідеєю виступили студенти гуртожит-
ку №2, які вирішили допомогти 
необхідними речами прикордонній 
службі с. Юнаківка. На зібрані кош-
ти молодь придбала дві мобільні 
радіостанції, якісні засоби зв’язку та 
засоби освітлення, а співробітники 
принесли для хлопців домашню 
консервацію, придбали багато 
продуктів, сигарет, інших необхідних 
подарунків. 

Незабаром кафедра цивільно-
правових дисциплін і банківського 
права однією з перших в академії 
відгукнулася на акцію, яку прово-
дить АТ «Ощадбанк» відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни з реалізації Казначейських 
зобов’язань «Військові» на підтрим-
ку військовослужбовців Сумського 
реактивного полку. За кілька днів ця 
ініціатива була підхоплена керів-
ництвом  академії, іншими кафедра-
ми та структурними підрозділами. 

А тим часом викладачі та спів-

робітники академії не формально, а 
за покликом душі перерахували 
одноденний заробіток родинам 
Небесної Сотні та на потреби україн-
ської армії. Багато милосердних і 
чуйних представників нашого вишу 
здавали кров для поранених бійців.

Допомагати своїм землякам 
добрими справами, вкрай необхід-
ними речами, оперативно переда-
ючи їх із рук в руки і оминаючи за-
бюрократизовані схеми й зафор-
малізованих чиновників, – таким 
принципом керувалися представ-
ники професорсько-викладацького 
складу академії, створюючи групу 
«Допомога сумським військово-
службовцям», тобто бійцям Сумсь-
кого батальйону територіальної 
оборони. Координаторами групи 
стали завідувач кафедри міжнарод-
ної економіки, професор О.М. Кос-
тюк, науковий співробітник науко-
во-дослідного центру, доцент  
С.В. Тихенко та асистент кафедри 
міжнародної економіки Я.І. Мозго-

вий. Було відкрито картку «Приват-
Банку» для акумуляції коштів.

Наші викладачі на зібрані гроші 
вже встигли придбати і передати 
військовим найнеобхідніші речі. 
Приємно, що завдяки соцмережам 
до акції підтримки військових сум-
чан долучилися літератори, артисти, 
творча інтелігенція, які запропону-
вали свої послуги. Дорослих підтри-
мали й діти. В акції взяли також 
участь представники територіаль-
ного управління НБУ, матері та 
дружини бійців, які захищають Віт-
чизну.

Тоді майже спонтанно народи-
лася цікава ідея – в останні дні на-
вчального року, перед масовою 
відпусткою викладачів, провести в 
академії благодійний концерт. Їх, як 
завжди в таких випадках, підтримав 
в. о. ректора академії, професор  
С.М. Козьменко. Хоча концерт ор-
ганізовували дуже оперативно, од-
нак пройшов він на одному подиху, 
перетворившись на справді в теплу, 
зворушливу, неповторну подію. А 

головне – силами учасників бла-
годійного концерту буквально за 
якихось 20 хвилин було зібрано  
21 611 грн! На ці кошти організатори 
акції оперативно придбали рації та 
спеціальні для них гарнітури, наме-
ти, бронежилети, захисні шоломи та 
багато іншого, що так потрібно на-
шим бійцям сьогодні.

Доки точаться бої на Сході 
України, доки вороги зазіхають на 
територіальну цілісність нашої 
держави, доти викладачі, співробіт-
ники та студенти академії не змо-
жуть залишатися осторонь цього 
загального болю. Вони продовжува-
тимуть проводити патріотичні акції, 
збирати кошти, купувати необхідні 
речі, морально й матеріально під-
тримуючи наших бійців, щодня по-
ступово наближаючи перемогу і 
повертаючи на рідну землю мир і 
спокій.

Наталія ДАНИЛЕНКО
Фото Сергія Тихенка  

та Володимира Ситниченка
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Наші студенти мали можливість 
стажуватись у кредитних і фінансо-
вих інституціях Чехії та взяти участь 
у практичному семінарі «Особли-
вості функціонування кредитних і 
фінансових установ Чеської Респу-
бліки». Слід зазначити, що таке 
плідне україно-чеське партнерство 
стало можливим завдяки вагомому 
внеску завідувача кафедри фінансів 
та економіки цьо го зарубіжного 
вишу Франтішека Павелка. Він 
займається організацією стажуван-

ня найкращих студентів академії, 
сам читає висококваліфіковані 
лекції. За видатний особистий 
внесок у розвиток міжнародного 
співробітництва та всебічну допо-
могу в організації практичного на-
вчання студентів академії в бан-
ківських і фінансових установах 
Чеської Республіки цьому чеському 
вченому за рішенням Вченої ради 
УАБС НБУ було присвоєно звання 
почесного професора академії. Під 
час роботи семінару в Празі, на 

Студентське Стажування

НАВЧАННЯ В ЗЛАТІЙ ПРАЗІ

Щорічні стажування найкращих студентів у різних зарубіжних 
вишах завдяки підтримці Національного банку України стали 
невід’ємною частиною навчального процесу академії. З 2008 
року розпочалася плідна співпраця УАБС НБУ з Банківським 
Інститутом «Висока школа» в Празі. Ось і цього літа наші 
майбутні фінансисти Олександр Божко, Станіслав Губський, 
Катерина Гуленок, Яна В’язовська, Олена Стадник і Костянтин 
Коренєв разом із доцентом кафедри фінансів Л.Б. Рябушкою 
побували в Чеській Республіці, де взяли участь у VІ міжнарод-
ному практичному семінарі та пройшли виробничу практику

якому були також присутні студенти та викладачі з Банківського інституту 
«Висока школа» м. Прага та Університету банківської справи НБУ, наша 
делегація урочисто вручила пану Франтішеку всі атрибути почесного 
професора. 

За традицією наші студенти проходили стажування англійською мовою 
в Національному банку Чеської Республіки, де ознайомилися із загальною 
економічною та політичною ситуацією в діяльності Чеського народного 
банку; у Банківській асоціації Чеської Республіки (мали можливість вив-
чити статистичні дані банківського сектору Чехії); Міністерстві фінансів 
Чеської Республіки (розглянули практичні аспекти реалізації фіскальної 
політики); Комерційному банку CSOB (дослідили роздрібні банківські 
послуги в Чеській Республіці); Банківському інституті «Висока школа» 
(вивчили історичні аспекти формування Європейського Союзу та сучасні 
проблеми фінансової політики Чеської Республіки). За результатами семі-
нару студенти отримали сертифікати учасника від Банківського інституту 
«Висока школа» м. Прага. 

Доцент кафедри фінансів УАБС НБУ Л.Б. Рябушка разом зі студентами 
академії також взяла участь у роботі семінару та мала можливість підви-
щити рівень своєї професійної кваліфікації на кафедрі фінансів та економіки 
чеського вишу. Розроблений нею науково-методичний матеріал запро-
ваджено в навчальний процес БІВШ м. Прага. Окрім сертифікатів, що 
підтверджують практичне впровадження отриманих знань, студенти 
привезли з собою яскраві спогади та враження про одне з найкрасивіших 
історичних міст Європи – Прагу, а також Карлові Вари та Дрезден. 

Людмила РЯБУШКА,
доцент кафедри фінансів
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У рамках реалізації програми обміну між 
викладачами та студентами навчальних за-
кладів України і Німеччини доцент кафедри 
банківської справи УАБС НБУ Л.Ю. Сисоєва і 
студенти Олег  Ткаченко (БС-23) та Аліна  Ша-
паренко (ОА-22) відвідали Університет при-
кладних наук Циттау/Гьорлітц (Німеччина). 
Двостороння угода про співпрацю між наши-
ми вишами була підписана в 2012 році

Наші викладачі та студенти успішно «прото-
птали стежину» до польського Хожува, де 
працює Вища банківська школа. Там завжди 
є чому повчитися представникам академії. 
Цього року в Хожуві з робочим візитом по-
бувала асистент кафедри бухгалтерського 
обліку і аудиту Н.О. Небаба та студенти 4-го 
курсу, напрямку підготовки «Облік і аудит». 
А ще студенти проходили переддипломну 
практику в різних містах братньої Польщі

СЕМІНАР 
У НІМЕЧЧИНІ

ХОЖУВ, 
СІЛЕЗІЯ, 
КАТОВІЦЕ…

В Університеті Циттау/
Гьорліц навчається більше 
ніж 3500 студентів, зокрема 
студенти з Чехії, Словаччи-
ни, Польщі. Університет має 
партнерські відносини зі 
115 вищими начальними 
закладами з 38 країн світу. 

Вперше студенти ака-
демії мали можливість бра-
ти участь у лекторії-семі-
нарі, викладання якого 
проводилося німецькою 

мовою. Так, за період пере-
бування в Університеті сту-
денти відвідали лекції та 
семінари за такими темами: 
«Фінансова звітність корпо-
рацій»,  «Ризикологія», 
«Основи бухгалтерського 
обліку», «Фінансування»  
тощо. Представники акаде-
мії брали активну участь в 
обговоренні питань на се-
мінарських заняттях, тому 
викладачі університету 

відзначили  гарне володін-
ня німецькою мовою і ви-
сокий рівень підготовки 
студентів з базових еконо-
мічних дисциплін. Окрім 
цього, студенти мали мож-
ливість відвідати Дрезден 
та його знамениту галерею.

Декан економічного 
фак ультет у,  професор 
Штразбергер вручив сту-
дентам сертифікати участі 
в заходах, а доцент кафе-

дри банківської справи 
Л.Ю. Сисоєва отримала 
свідоцтво за програмою 
підвищення кваліфікації 
працівників системи Націо-
нального банку України. 

Та к о ж  в і д б у л и с я 
зустрічі  Л.Ю. Сисоєвої з 
керівництвом Університету 
прикладних наук: прорек-
тором з міжнародної ос-
віти, проф. Роландом Гізе  
та деканом економічного 

факультету, проф. Маріо 
Щтразбергером. Досягну-
то ряд домовленостей, зо-
крема щодо участі в спіль-
них конкурсних і грантових 
програмах, а також щодо 
розширення програм обмі-
ну між студентами в 2014-
2015 навчальному році.

 Лариса СИСОЄВА,
доцент кафедри 

банківської справи

Ця поїздка видалася 
досить плідною. Так, під час  
зустрічі Н.О. Небаби з про-
деканом Беатою Гдака, 
продеканом з наукової 
роботи Кристофом Кри-
шенелом і координатором 
міжнародних проектів 
Магдаленою Горецькою 
партнери обговорили стра-
тегічні напрями двосто-
роннього співробітництва, 
зокрема розглянули питан-
ня проходження практич-
ного навчання студентами 

напряму підготовки «Облік 
і аудит» в установах та ор-
ганізаціях Польщі в 2015 
році. Н.О. Небаба взяла 
участь у спільному мето-
дичному семінарі «Акту-
альні питання підготовки 
фахівців у фінансово-об-
ліковій сфері в умовах єв-
роінтеграційних процесів». 
Асистент кафедри ознайо-
милася також з організа-
цією та методичним забез-
печенням навчально-ви-
ховного процесу у Вищій 

банківській школі, з про-
блемами працевлаштуван-
ня польських студентів.

Метою відрядження 
студентів до м. Хожув було 
проходження передди-
пломної практики у фінан-
сових установах Республіки 
Польща. І цієї мети було 
успішно досягнуто! Студен-
тки І. Охріменко, О. Ло-
зовська, Ю. Ткаченко та  
С. Федина проходили пе-
реддипломну практику в 
Сілезькій агенції регіональ-

ного розвитку. На практику 
до Шльонського Воєвудсь-
кого управління отримали 
направлення Г. Ільєнко,  
Г. Філатова, І. Барановська 
та Є. Рожко. В. Вусик,  
Ю. Хевпа та В. Ляшенко 
проходили практику в Ад-
міністрації податкового 
контролю в Катовіце. Сту-
дентки ознайомилися з 
організацією діяльності 
вищезазначених установ та 
особливостями бухгалтер-
ського обліку і аудиту, з 

діловодством і документо-
обігом у фінансових уста-
новах Польщі.

Наші студентки відвіда-
ли також Вищу банківську 
школу в м. Хожув, де по-
спілкувалися з керівницт-
вом і студентами вишу. 
Крім того, у вільний час 
дівчата їздили на екскурсії 
до м. Вроцлав, м. Краків,  
м. Закопане, м. Освенцім.

Наталія НЕБАБА,
асистент кафедри БОА
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Ще зі школи дівчина почала розвивати в 
собі витривалість, швидкість і силу духу. У 2012 
році вступила до академії і продовжила займа-
тися цим видом спорту. 

За роки навчання, завдяки чудовим умовам 
у Легкоатлетичному манежі академії та напру-
женим тренуванням, Оксана досягла значних 
успіхів, за що була удостоєна звання майстра 
спорту України з легкої атлетики.  Неодноразово 
вона захищала і захищає честь академії на місь-
ких та обласних змаганнях серед ВНЗ, відкритих 
чемпіонатах Сумської області, чемпіонатах і 
кубках України, міжнародних змаганнях. 

Починаючи з 2012 року, вже в стінах академії 
стала призеркою чемпіонату України з легкої 

атлетики серед юніорів на 100 м з бар’єрами та 
естафеті 4х100 м, а також призеркою командно-
го чемпіонату України серед юніорів. 

Особливо «врожайним» був для О. Шкурат 
2013 рік, коли вона здобула чимало вагомих 
перемог, ставши призеркою ХIII обласної універ-
сіади серед ВНЗ III-IV р. а. на 60 м з/б та 60 м, 
переможницею VІ Кубка Білогірʼя з легкої атле-
тики, встановивши рекорд області на 60 м з 
бар’єрами, ставши призеркою чемпіонату 
України з легкої атлетики серед молоді в при-
міщенні на 60 м з бар’єрами, переможницею 
Всеукраїнської універсіади в складі естафети 
4х100м, встановила рекорд області на 100 м з 
бар’єрами, стала призеркою чемпіонату України 

серед молоді на 100 м з бар’єрами.
Вдалим видався для нашої студентки і 2014 

рік. Так, на Молодіжному командному чемпіонаті 
України з легкої атлетики, який проходив у Києві, 
Оксана ще раз підтвердила результат, знову 
встановивши рекорд області (13,48) з бігу на 100 м 
з бар’єрами!

Звичайно, ми добре розуміємо, що за кож-
ним таким спортивним успіхом  стоять напруже-
на праця, постійні тренування, воля до перемо-
ги. А їх Оксані Шкурат не позичати!

Тетяна ВЕРХОГЛЯД,
старший лаборант кафедри фізичного 

виховання

З 12-ти команд-учасниць чемпіонату «Ліга Сумщини» з баскетболу 
серед чоловічих колективів сезону 2013-2014 рр. збірна команда «УАБС» 
і збірна команда «9-й квартал» зустрілися у фінальних поєдинках. Згідно 
з положенням проведення чемпіонату, команди, які потрапили до фіналу, 
повинні взяти участь у серії матчів між собою, аби досягнути двох перемог.

Перший поєдинок відбувся в стінах спортивного залу УАБС НБУ, де 
наша збірна команда отримала впевнену яскраву перемогу з рахунком 
84:63. Наступна зустріч проходила на майданчику суперника, у спортком-
плексі «Олімп», де нашим хлопцям бракувало везіння: рахунок 72:71 на 
користь суперника – команди «9-й квартал». За суперників виступали 

титуловані баскетболісти, такі, як: Ташкинов А., Загребельний А., Кривич І., 
Марченко Ю., Могиленець С., Калиновський В. та ін.

Вирішальна, третя матчева зустріч, відбулася в спортивному залі 
Банківської академії. Вболівальники команд отримали неповторні, захо-
плюючі хвилини насолоди від гри обох команд. У запеклій боротьбі 
першу половину гри лідирували гравці команди «УАБС», але друга части-
на гри була менш вдалою, адже в рядах нашої команди не вистачало 
гравців основного складу, котрі були травмовані в попередніх матчах. 
Отже, з рахунком 64:60 перемогу отримала команда «9-й квартал».

Наша збірна посіла почесне друге місце і завоювала срібні нагороди, 
а звання кращого гравця команди отримав Олександр Щербатюк (до речі, 
він виявив бажання вступати до нашого вишу).

Вітаємо збірну наших студентів, випускників, легіонерів-аматорів і 
дякуємо за яскраву, змістовну, тактичну гру Антону Рабушенку (капітан 
команди), Олександру Максименку, Антону Пащенку, Андрію Лачіну, 
Андрію Максименку, Павлу Прокопенку, Андрію Черненку, Дмитру Му-
сієнку, Артему Панасюку, Дмитру Тимченку, Миколі Котенку, Олександ-
ру Лемешевському, Антону Бойку, Олександру Щербатюку та тренерсь-
кому складу – Анатолію Анатолійовичу Максименку (граючий тренер) і 
старшому викладачеві кафедри фізичного виховання Валентині Василів-
ні Остапенко. 

Висловлюємо слова вдячності також оргкомітету змагань та керівницт-
ву академії за підтримку баскетбольної команди. Якщо буде більше таких 
змагань, фанатів баскетболу, то можна сподіватися, що цей вид спорту 
стане найпопулярнішим серед студентської молоді як у Сумах, так і в Україні!

В Українській академії банківської 
справи Національного банку України 
навчається багато спортсменів, які вже 
давно сформувалися як цілісні натури, 
самодостатні, яскраві особистості. Їм 
під силу вдало поєднувати напружене 
навчання із постійними тренуваннями 
та спортивними змаганнями. Це – ціле-
спрямовані люди, які впевнено йдуть 
до поставленої мети, які самі стали 
творцями і нових рекордів, і своєї 
кар’єри в спорті та житті. Серед сузір’я 
таких спортсменів вирізняється і наша 
зірочка-легкоатлетка, спортсменка з 
бігу на 100 м, 200 м та 100 м з бар’єрами 
– Оксана Шкурат. Студентка успішно 
опановує спеціальність «Фінанси» на 
обліково-фінансовому факультеті й 
активно займається спортом

ШВИДКА ОКСАНА ШКУРАТ

СРІБНІ ПРИЗЕРИ «ЛІГИ СУМЩИНИ»
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У Польсько-українському центрі

УАБС НБУ давно єднають ділові та дружні відносини з багатьма 
польськими вишами та банківськими структурами. Особливо 
пожвавилася така співпраця із створенням на базі Наукової 
бібліотеки Інформаційного центру Європейського Союзу та 
Польсько-українського центру. Більшість поважних зарубіжних 
делегацій, які приїжджають до Сум, обов’язково відвідують 
академію. Варто зазначити, що високі гості не обмежуються 
вирішенням політичних та економічних питань: нерідко вони 
стають організаторами й учасниками спільних культурологіч-
них проектів
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Партнерство

«У ГОСТЯХ» В АКАДЕМІЇ

МИКОЛА КОПЕРНИК 

Так було і під час останнього 
візиту до обласного центру Посла 
Польщі в Україні Генріка Літвіна та 
Генерального Консула Республіки 
Польща в Харкові Яна Граната. Це 
відбувалося напередодні важливої 
для України події – підписання 
економічної частини Угоди про 
Асоціацію з ЄС. У великій конфе-
ренц-залі бібліотеки Генрік Літвін 
прочитав відкриту лекцію «Євро-
пейський шлях України» для викла-
дачів, студентів академії та інших 
вишів, а також громадськості Сум. 
Ця лекція викликала в аудиторії 
неабиякий інтерес.

Пан Генрік Літвін поділився 
польським досвідом підготовки до 
вступу в ЄС, підкреслив, наскільки 
був для його країни продуктивним 
асоціаційний період. За 13 років 
Польща змогла змінити структуру 
економіки, дуже розвинути дрібний 
і середній бізнес, провести реформу 
самоврядування. За цей час значно 
розвинулася економіка Польщі, у 
кілька разів зріс ВВП, а також із 
східними партнерами, зокрема з 
Росією, значно налагодилося спів-
робітництво. 

– Коли Польща тільки починала 
проходити свій шлях до ЄС, мало хто 
вірив в її успіх, – зауважив високий 
гість. – А вона вже давно член Євро-
пейського Союзу. Я впевнений, що 
й Україна успішно скористається 
польським досвідом і стане членом 
ЄС! Усе залежить від вас!

Увечері того ж дня в атріумі бі-
бліотеки відбулося урочисте від-
криття виставки «Микола Копер-
ник», присвяченої видатному поля-
кові – астроному, математику, еко-
номісту, лікарю, солдату, каноніку… 
Навіть важко відразу перерахувати 
всі галузі, в яких досягла визначних 
успіхів ця непересічна особистість. 
У відкритті виставки взяли участь 
Посол Польщі в Україні Генрік Літ-
він, Генеральний Консул Республіка 
Польща в Харкові Ян Гранат, коор-
динатор Польсько-українського 
центру Валерій Сьома, керівники, 
викладачі та студенти академії, 
директори сумських загальноос-
вітніх шкіл, мистецтвознавці та 
представники громадськості Сум.

 – Сьогодні ми відкриваємо ви-
ставку, присвячену людині, яка 
зупинила Сонце і зрушила Землю. А 

першому надамо слово людині, яка в 2011 році зрушила в Сумах польсь-
ко-українські відносини, ініціювавши створення в академії Польсько-
українського центру, – сказала у своєму вступному слові проректор ака-
демії А.Г. Ярова.

Ян Гранат повідав про те, як пишаються на його батьківщині знаме-
нитим поляком. Високий гість звернув увагу, що в академії часто влашто-
вуються виставки, присвячені видатним особистостям Польщі. А в планах 
– багато нових задумок.

Насамкінець пан Гранат вручив в. о. ректора, професору С.М. Козь-
менку зразок добротної польської монети та зразок 1 коперника, що 
рівняється тисячі злотих. Ці подарунки, безумовно, поповнять колекцію 
рідкісних експонатів нашого музею грошей.

Потім перекладач Генерального консульства республіки Польща в 
Харкові Марина Манова запропонувала присутнім коротеньку доповідь 
про вагомий внесок Миколи Коперника в розвиток теорії грошей.

Далі учасники заходу мали можливість ознайомитися з пересувною 
виставкою, присвяченою великому Копернику. Уже самі назви її розділів 
говорять за себе: «Походження і родина», «Освіта», «Юрист і економіст», 
«Астроном», «Карта неба Коперника», «Сучасні досягнення польської ас-
трономії», «Пам’ятники Миколі Копернику в Польщі та світі» тощо… Чи-
сленні фотографії, документи, портрети, карти – усе це, звичайно, викли-
кає інтерес у глядачів. 

А організатори виставки вже виношують плани щодо нових проектів, 
які не лише розширятимуть наш світогляд, а й сприятимуть розвитку 
польсько-української дружби.



9«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ  
БАНКIВСЬКОЇ СПРАВИ НБУ»

№ 8 (128)  
21.08.2014

ГАЗЕТА  ДЕРЖАВНОГО  ВИЩОГО  
НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ Галерея «Академічна»

МІЖНАРОДНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ПЛЕНЕР
Завдання Української академії банківської справи Національ-
ного банку України – підготувати не лише висококваліфікова-
них банкірів, економістів чи юристів, а й гармонійно розвине-
них особистостей. Тому у виші велика увага приділяється ес-
тетичному вихованню молоді. Справжнім осередком культур-
ного життя стала галерея мистецтв «Академічна», яка працює 
з 1998 року. Тут постійно влаштовуються вернісажі, творчі 
зустрічі, практичні заняття з курсів «Культурологія», «Естетика», 
«Арт-менеджмент». Приємно, що саме академія започаткува-
ла проведення міжнародних мистецьких пленерів, у яких 
охоче беруть участь як українські, так і зарубіжні митці. Зазви-
чай після кількаденної плідної праці митці презентують в 
«Академічній» свої найкращі твори

Наприкінці навчального року 
в мистецькій галереї «Академічна» 
відбувся вернісаж виставки творів 
ІV Міжнародного мистецького 
пленеру. Це традиційний захід, 
який щоліта проводиться на Сум-
щині за ініціативи галереї мистецтв 
«Академічна». Цього року в ньому 
взяли участь художники: Леонтій 
Гринюк із Вінниці, Василь Мірош-
ниченко із Дніпропетровська, 
Аліна Славгородська із Запоріжжя, 
Іван Гапоченко та Ігор Василевсь-
кий із Сум. Окрім цього, віртуально 
представив свою комп’ютерну 
графіку польський митець із Глівіце 
Йозеф Шуба.

Протягом десяти днів україн-
ські митці писали не тільки крає-
види Сум, Тростянця та Лебедин-
щини, але й познайомилися з 
пам’ятками історії та культури на-
шого краю, завітали до Сумського 
та Лебединського художніх музеїв. 
У перший день відбулося знайом-
ство художників із бібліотекою 
академії, мистецькими галереями 
«Академічна» та «АкадемArt».

Відкрив мистецький захід 
керівник галереї, куратор пленеру 
– доцент кафедри соціально-гу-
манітарних дисциплін С.І. Побожій. 
Сергій Іванович тепло привітав 
учасників пленеру, подякував їм за 
плідну роботу і запросив до по-

дальшого співробітництва.
Оскільки твори були  щойно 

доставлені з пленеру і на них навіть 
не висохла фарба, роботи експо-
нувалися просто на підлозі, уздовж 
стін. Такі не звичні для нас пере-
гляди теж практикуються серед 
художників та їхніх шанувальників. 
Учасники пленеру зобразили нашу 
розкішну природу, неповторні 
собори, рідні міські краєвиди. 
«Родзинкою» вернісажу став го-
ловний корпус академії, зображе-
ний дніпропетровцем Василем 
Мірошниченком.

Гості щиро дякували представ-
никам академії за прекрасну ор-
ганізацію та теплий прийом, мож-
ливість натхненно попрацювати. 
Вони висловлювали захоплення 
нашим чудовим краєм і доброзич-
ливими людьми. На згадку про 
пленер художники подарували 
галереї «Академічна» свої кращі 
роботи.

Нагадаємо, що в основу про-
ведення пленерів покладено ідею 
репрезентації мистецької карти 
України. На сьогоднішній день у 
Сумах вже побували представники 
13 областей країни. Сподіваємося, 
що в майбутньому наш край і 
академію відвідають митці з усієї 
України.

Наталія ДАНИЛЕНКО
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АкадемArt

АКТУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

ВИСТАВА-КОМІРЧИНА 
«РІЧ»

«INCOGNITA»  
І «МІФОГЕНЕЗ»

У галереї актуального мистецт-
ва «АкадемArt» (керівник – доцент 
кафедри іноземних мов Римма 
Володимирівна Миленкова) гляда-
чам запропонували театральний 
перфоманс «Річ», який на чолі з 
режисером Тетяною Корниловою 
підготувала акторська студія теа-
трального танцю «Артес». Нещо-
давно ми мали щасливу нагоду 
спостерігати за оригінальним дій-
ством «Кава у готелі», яке влашту-
вала Р. Миленкова зі своїми твор-
чими партнерами в мистецькій 
галереї «Академічна». Тоді цей 
захід отримав схвальну оцінку в 
численних глядачів. І ось, натхнен-
ні успіхом, художниця та актори 
підготували нову виставу.

У цьому спектаклі було задіяно 
багато молодих акторів. А поруч, 
буквально під імпровізованою 
сценою, на низеньких стільчиках 
розмістилися і глядачі, які мимо-
волі ніби теж ставали учасниками 
цього креативного дійства.

«Життя речей часом буває 
набагато цікавішим за життя лю-
дей» – такою думкою пронизана 
вистава, яка складається з кількох 
веселих і філософських мініатюр. 

Разом з акторами нам вдалося 
підгледіти і підслухати, чим живуть 
і про що мріють такі, здавалося б, 
буденні речі, як капелюшки і пен-
злик, кам’яна глиба і кульбабка, 
ґудзик і піджак, ложка та ніж, ар-
тисти і завіса перед кінцем виста-
ви… Про що вони думають і 
мріють? Напевне, про те, що й ми 
з вами: про сенс життя, кохання, 
нереалізовані амбіції, свою потріб-
ність комусь, про світле майбутнє…

Після вистави режисер Тетяна 
Корнилова щиро подякувала 
Риммі Миленковій за теплі, затиш-
ні стіни галереї та гарних глядачів. 

 – Ми довго готувалися до ви-
стави, робили макіяж. Але, на 
жаль, потрапили під дощ, який усе 
це змив. Тому ми постали перед 
вами справжніми, нефальшивими.

Дійсно, актори були справжні-
ми, енергійними, щирими, особли-
во наймолодша артистка Уляна. 
Відчувалося, що вони готові на 
нові творчі пошуки. Сподіваємось, 
що незабаром «Артес» і керівник 
артгалереї Римма Миленкова 
знову порадують нас своєю новою 
роботою.

25 червня 2014 року в галереї 
актуального мистецтва «АкадемArt»  
Української академії банківської 
справи Національного банку 
України відбулося відкриття експо-
зиції «Incognita», що є низкою 
фотографій об`єктів-імпровізацій, 
створених під впливом роздумів 
про плин часово-просторових 
змін в умовах різних ландшафтних 
і природних ситуацій.

Автор персонального експози-
ційного проекту – художник, керів-
ник ГО «Лабораторія актуальної 
творчості», куратор Міжнародного 
зимового Ленд-арт-фестивалю 
«Аплікація духу. Міфогенез» Олек-
сандр Никитюк.

Митець розповів учасникам 
заходу про свої фотографії, творчі 
пошуки та роботу над фестиваль-
ним проектом, у якому одночасно 
взяли участь художники з різних 
куточків України та світу. 

 – Неможливо двічі увійти в ту 
саму річку, як зазначив ще дуже 
давно Геракліт. Людина постійно 
існує і діє в ситуації постійних змін 
координат простору та часу, – ска-
зав О. Никитюк. – Починаючи 
щось, ми до кінця не впевнені, або 

просто не знаємо, що стане завер-
шенням. Імпровізація зовнішнього 
світу супроводжує наші намагання 
проявити, виразити наш внутріш-
ній світ, і ми імпровізуємо, відкри-
ваючи невідоме, а іноді навіть 
неіснуюче.

Кожну роботу художників 
можна трактувати по-своєму, шу-
каючи в них щось своє, найближче 
за духом чи сприйняттям. «Плин», 
«Приховане», «Таємна стежка», 
«Острів», «Філософське каміння» 
– ці та інші назви робіт О. Никитю-
ка вже свідчать про те, що худож-
ники – це творчі особистості, які 
тонко відчувають світ, боляче ре-
агують на різні катаклізми і навіть 
іноді пророкують майбутнє.

 – Щоб створювати такі роботи, 
ким насамперед треба бути: ху-
дожником, фотографом чи філосо-
фом? – запитали ми в Олександра. 

– Найважливіше – просто за-
лишатися людиною, – почули у 
відповідь.

Римма МИЛЕНКОВА,
доцент кафедри іноземних мов

Як відомо, в минулому навчальному році в головному 
корпусі академії було відкрито галерею актуального 
мистецтва «АкадемArt» – дещо ближчу для молодіжного 
сприйняття. Ця галерея на чолі з її керівником – сучасною 
художницею, доцентом кафедри іноземних мов УАБС НБУ 
Риммою Миленковою – відразу ж розгорнула бурхливу 

діяльність і почала знайомити глядачів із останніми тен-
денціями сучасного мистецтва: фото-, відео-, саунд- і 
медіа-мистецва, інсталяцій, об’єктів у довкіллі, перфо-
мансів тощо. Пропонуємо вам поринути в останні яскраві 
події із життя арт-галереї
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ПОЛЬОТИ НА АЕРОШУТІ
ПРОФЕСОРА КЕЛЛЕРА

Зазвичай у німецьких вишах немає певних вимог до одягу на час 
навчання та святкових подій, тому студенти одягаються за власним сма-
ком та уподобанням. Цю свободу студенти часом використовують у своїх 
«підступних» цілях. Так, студенти старших курсів першого дня нового 
навчального року одягають ділові костюми та краватки і запевняють 
новачків, що в університеті це є обов’язковою вимогою. Першокурсникам 
стає ніяково від такої ситуації. Багато хто з них відразу ж купує ділові 
костюми. Але коли наступного дня всі студенти приходять у вільному 
одязі – новачки знову почуваються, ніби не в своїй тарілці…

Дуже часто хтось із старших студентів з поважним виглядом, «як 
справжній професор», запрошує першокурсників на свою «лекцію» і 
розповідає їм про дивні результати наукових досліджень, які нібито 
проводить університет, і робить наголос на певних «обов’язкових» речах 
і приладах, які обов’язково повинен мати кожен студент-новачок. Ці 
студенти накуповують багато непотрібних речей і знову стають об’єктами 
для кепкувань з боку старшокурсників.

Або ж такий приклад. Частина студентів чоловічої статі одягаються, 
як охоронці, і проводять «перевірку безпеки» в кімнатах першокурсників. 
Ви можете собі лише уявити, з якою прискіпливістю проводяться такі 
перевірки, щоб знайти щось, варте уваги, для подальших жартів над тим 
чи іншим студентом!

Кілька років тому біля будівель старовинного замку, в якому розта-
шована Вища школа Дойче Бундесбанку, стояли залізні скульптури рога-
тих кіз. Кози були об’єктами експозиції місцевого художника з Хахенбур-
га. Професори тоді часто жартували, що студенти, які зможуть отримати 
молоко від цих кіз, успішно складуть іспити, незалежно від рівня їх знань. 
Але насправді студентам не доводилося доїти залізних кіз. Як правило, 
студентами університету є люди, які прийшли за новими знаннями, вже 
маючи досвід роботи в банківській системі. Вони добре розуміють 
взаємозв’язок навчання та подальшого кар’єрного успіху, тому навчають-
ся з ентузіазмом. 

Професор Келлер одержує величезне задоволення не лише від того, 
що постійно підтримує високий рейтинг свого вишу, а й коли «тримає 
висоту» в прямому сенсі. Він має неймовірне хобі – літати під хмарами 
на своєму аерошуті!

Для довідки. Аерошут (ще відомий, як паралет (http://ru.wikipedia.
org/wiki/Паралёт ), або powered parachute / paramotor trike (http://en.
wikipedia.org/wiki/Powered_parachute ) – це найбезпечніший вид повітря-
ного транспорту, так званий «парашут з мотором», мотовізок з 
крилом. Аерошут належить до класу надлегких літальних апаратів. За 
словами професора Келлера, на цьому апараті ви можете політати над 
вузьким руслом річки, потім підскочити вище дерев, піднятися над містом, 
повернутися на просіку, можете облетіти навколо бузка й відчути його 
запах, а потім знову злетіти до хмар…

Влітку професор Келлер практикує також польоти на параплані як з 
двигуном, так і без двигуна, щоб насолодитися відчуттям вільного польо-
ту за рахунок сили вітру. А ще Еріх Келлер любить кататися на гірському 
велосипеді, захоплюється віндсерфінгом, взимку спускається з гір на 
сноуборді та лижах… Професор переконаний, що спорт надає йому нас-
наги, стимулює генерацію нових ідей, взагалі, робить людину сильною.

Сергій ХВОСТОВ,
провідний фахівець науково-дослідного центру

Викладачам і студентам академії добре відомий наш партнерський 
виш із Німеччини – Університет прикладних наук – Вища школа 
Дойче Бундесбанку (м. Хахенбург), в якому студенти академії 
понад 10 років поспіль проходять практичне навчання, вивчають 
діяльність центральних банків Німеччини. Ми багато знаємо про 
досягнення цього престижного вишу. Сьогодні ж, напередодні 
нового навчального року, ректор Університету – професор Еріх 
Келлер, почесний професор УАБС НБУ – поділився враженнями 
про цікаві німецькі студентські традиції, а також розповів про свої 
оригінальні захоплення

Професор Келлер «тримає висоту»

Сергій Хвостов, Еріх Келлер (справа)

Літальний засіб  Е. Келлера
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Подорожі

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Влітку викладачі та співробітники академії завдяки невтомній ро-
боті нашої профспілки мали щасливу нагоду відвідати і відкрити для 
себе культурну спадщину одного з райцентрів Київщини – Переяслава-
Хмельницького. Це 30-тисячне містечко, багате своєю історією та 
культурою, нараховує близько 30 музеїв! Частина з них знаходиться в 
самому місті, а більшість розташована за його межами – у Музеї просто 
неба (Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщи-
ни). Завдяки дуже насиченій екскурсійній програмі ми встигли побува-
ти в різних місцях і відвідати кілька музеїв. 

Спершу ми побували у Меморіальному музеї Григорія Сковороди, 
який розміщений у старовинному будинку колишнього колегіуму, 
пам’ятці архітектури ХVІІІ століття. Тут у 1753 році читав лекції з поети-
ки видатний український філософ-гуманіст, просвітитель, поет і компо-
зитор Григорій Савович Сковорода. Обстановка вестибюля, бібліотеки 
колегіуму та класу поетики з лавами для спудеїв відтворена в первіс-
ному вигляді й допомагає зануритися в ауру тих далеких часів. Вража-
ють старовинні меблі, велика кількість оригінальних книг, що давно вже 
стали раритетами, кілька скульптур Григорія Сковороди. Доповнила 
картину прекрасна розповідь гіда.

У центрі міста, у приміщенні Вознесенського собору (1695–1700) 
розміщений Музей-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава-
Хмельницького восени 1943р.». На художньому полотні, довжиною 28 
і висотою 7 метрів, зображений момент масової переправи військ 
через Дніпро на Букринському плацдармі в районі Переяслава. Ми 
почули схвильовану розповідь небайдужого екскурсовода про ті 
важкі часи, про нечуваний  героїзм бійців, не завжди розумне керів-
ництво воєначальників і невиправдані масові людські жертви. Така 
бажана перемога далася дуже великою ціною… І як важливо сьогодні 

В академії плідно працює досить активний профспілковий 
комітет, який не на словах, а на ділі дбає про своїх співро-
бітників, про створення належних умов для їхньої праці та 
відпочинку, оздоровлення та цікавого дозвілля. Особливою 
популярністю користуються в працівників вишу захоплю-
ючі екскурсії в різні куточки Сумщини та України

робити правильні висновки і виносити уроки з історії!
А під відкритим небом на нас чекало багато екскурсій. Для того, 

щоб подивитися все, напевне, не вистачило б і тижня, а може, й місяця. 
Адже на території 30 гектарів розміщено 185 об’єктів, з них – 104 
пам’ятки народної архітектури ХVІІ-ХІХ століть, зокрема 20 тисяч творів 
народного мистецтва, знарядь праці, речей побуту, зібраних у лісосте-
повій зоні України.

Однак ми у своїй щільній програмі встигли все-таки дещо побачити. 
Наприклад, познайомилися з половецькими бабами, зі старовинними 
будівлями наших далеких предків: і тих, які ще полювали на мамонтів, 
і тих, що жили пізніше, але опалювали свої хати «по-чорному», і тих, 
що вже жили в розвиненішій цивілізації. З цікавістю ми розглядали 
вітряки і старовинні церкви, хати бідного і заможного селянина, а також 
маєток князя, шинок чи хатину відьми…

У Музеї українських обрядів ми познайомилися з традиціями, зви-
чаями та обрядами від глибокої давнини до наших днів. У Музеї деко-
ративно-ужиткового мистецтва представлені вироби з дерева, 
вишивка, гончарство, декоративні вази, господарські вироби, порце-
ляна тощо. 

У Музеї хліба показаний розвиток землеробства та технологія ви-
пічки хліба від найдавніших часів до наших днів.

Особливою «родзинкою» серед багатьох музеїв можна назвати 
Музей-пошту. Але пошту не в нашому сьогоднішньому сенсі. Музей 
розташований у приміщенні поштової станції, установленої на пошто-
вому тракті ХІХ століття Київ–Полтава. Дуже цікаво було оглянути 
кімнату станційного доглядача, кімнату для подорожуючих з інтер’єром 
того часу, познайомитися з картами-схемами поштових трактів, послу-
хати легенди про візників. Напевне, з тих часів дійшла до нас відома 
пісня «Ямщик, не гони лошадей…».

Ми вже залишали Музей просто неба, а цією величезною тери-
торією продовжували водити екскурсії, гуляти відпочиваючі, фотогра-
фуватися молодята. Хочеться ще повернутися туди за новою інформа-
цією та неповторними враженнями. 

Дякуємо нашому профкому за цю незабутню подорож!
Наталія ДАНИЛЕНКО

СЛАВНИЙ


