
СЬОГОДНІ В НОМЕРІ:

2 Яскравої, насиченої вам юності!

3 У Десятому турнірі перемогла 
«Десятка»

4 Представники Посольства 
Франції в академії

5 Обліково-фінансовий –  
це круто!

6 «Золотий» голос академії 

7 «Work and travel USA»

8 Академія – найкраще місце для 
«накопичення» інвестицій!

9 Знайомтесь: першокурсники!

10 4 квадрати Малевича  
і 5 перформансів 

11 Дмитро – чемпіон України  
із сумо!

12 Що в імені твоїм?

13 Феєрверк талантів і креативу

14 Героям – тепло наших сердець!

15 В академії встановлено рекорд 
України та світу!

16 Настільна книга викладача  
і студента
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Alma-Mater

ЗІ СВЯТОМ! ЯСКРАВОЇ, НАСИЧЕНОЇ 
ВАМ ЮНОСТІ!

СТУДЕНТСТВО – ПОТУЖНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИЛА

Дорогі наші студенти!
Прийміть найщиріші привітання з Міжнародним днем студента!
У нас навчається прекрасна молодь – розумна, талановита, амбітна, 

креативна.
Серед вас багато відмінників навчання, переможців студентських 

олімпіад та наукових конференцій, престижних спортивних змагань, 
різних молодіжних конкурсів і фестивалів, активістів громадського 
життя, просто цікавих особистостей, молодих красивих людей.

Студентські роки – це напружене навчання, недоспані ночі за кон-
спектами, шалений ритм життя, серйозна підготовка до майбутньої 
професії. І водночас це – вир цікавих подій і захоплень, вечірок і поїздок, 
нових знайомств, дружби і кохання. 

Тож хочемо побажати кожному з вас саме такої студентської юно-
сті – яскравої, насиченої та неповторної! А ми, в свою чергу, і надалі 
будемо створювати всі умови для навчання, відпочинку і розквіту ваших 
обдарувань.

Зичимо вам мирного неба, міцного здоров’я, успішного навчання, 
перспективного майбутнього, нових злетів і перемог, вірного кохання, 
великого щастя!

Хай здійснюються всі ваші мрії!
З повагою

Ректорат
Української академії банківської справи

Національного банку України

Дорогі студенти!
Від усього серця вітаємо вас із нагоди нашого першого професій-

ного свята! Українці відзначають цей день з особливою увагою і 
любов’ю до тих, хто почав всій життєвий шлях зі студентської лави, хто 
наполегливо підкорює вершини знань. Без сумніву, ви – в авангарді 
нашої молоді. Держава вбачає у вас ту потужну інтелектуальну силу, 
яка найближчими роками почне розбудовувати країну та створювати 
суспільство, гідне наших сучасників і нащадків.

Сьогодні, дорогі юнаки та дівчата, ви ще в студентських аудиторіях 
маєте достатньо часу і можливостей здобути міцні знання, набути таких 
умінь, з якими ви будете поза конкуренцією на сучасному ринку праці 

як у нашій країні, так і в ближньому й дальньому зарубіжжі, станете 
висококваліфікованими спеціалістами, повноцінними громадянами 
України, виправдаєте сподівання нашого народу.

Бажаємо вам міцного здоров’я, невичерпного оптимізму, наполе-
гливості, активної життєвої позиції, благополуччя і всіляких гараздів!

Побільше всім п’ятірок без шпаргалок, вірної дружби і першого, але 
справжнього кохання, романтики студентських літ!

З повагою
Олександр НАЗАРЕНКО,

голова студентського самоврядування УАБС НБУ;
Аліна ВИСОЧИНА,

голова студентського профспілкового комітету УАБС НБУ
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У ДЕСЯТОМУ ТУРНІРІ 
ПЕРЕМОГЛА «ДЕСЯТКА»

ВСЕУКРАЇНСЬКА 
КОНФЕРЕНЦІЯ  

ОН-ЛАЙН
30-31 жовтня в академії відбулася 
традиційна, вже  XVII Всеукраїнсь-
ка науково-практична конферен-
ція «Проблеми і перспективи 
розвитку банківської системи 
України»

В академії майже один за одним відбулися спершу обласний, а потім ще престижніший 
і масштабніший – Х Всеукраїнський турнір юних економістів. В останньому взяли участь 
17 команд із Харкова, Волині, Дніпропетровська, Маріуполя, Івано-Франківська, Хмель-
ницького та інших куточків України. Звичайно, приєдналися до них і школярі із Сум та 
нашої області

Магістри кафедри фінансів – Волосовець Яна, Карпенко Анна, 
Кононенко Марина, Литвиненко Тарас, Росiна Марiя – разом 
із доцентом кафедри В.Л. Пластуном взяли участь у відкритті 
V Міжнародного студентського конкурсу з інвестиційних до-
сліджень в Україні «CFA Institute Research Challenge in Ukraine»

Цього разу, з огляду на необхідність 
економії коштів, конференцію було 
проведено в он-лайн режимі. Робота 
була організована за такими секціями: 
«Сучасний стан і перспективи розвитку 
банківської системи України»; «Пробле-
ми і перспективи розвитку системи 
фінансового посередництва»; «Актуаль-
ні проблеми обліку, аналізу, контролю 
і аудиту в фінансовому секторі еконо-
міки»; «Економіко-математичне моде-
лювання банківської та страхової 
діяльності».

Загальна кількість учасників – по-
над 100 осіб. Найбільша активність 
була зафіксована в роботі 4-ї секції. 
Найактивніші учасники конференції: 
доцент кафедри економічної кіберне-
тики О.В. Кузьменко, асистент кафедри 
фінансів О.М. Пахненко, доцент кафе-
дри фінансів Б.І. Сюркало. Найбільший 
інтерес вик ликали дослідження:  
О.М. Пахненко «Проблема забезпе-
чення прибутковості в мікростраху-
ванні»; О.В. Кузьменко «Моделювання 
кількісної оцінки фінансової безпеки 
перестрахового ринку»; B.I. Surkalo 
«Metho dology of monitor ing the 
f inancial performance of economic 
subjects».

Тетяна СЕМЕНЕНКО,
директор науково-дослідного центру

Наш виш став співорганізатором цих двох 
конкурсів для юних знавців економіки. В акаде-
мічних аудиторіях відбувалися цікаві поєдинки. 
Компетентно оцінювали гру разом із представни-
ками інших українських вишів і викладачі академії. 
Багато зусиль керівництво академії, викладачі 
різних кафедр УАБС НБУ, співробітники науково-
дослідного центру доклали до того, щоб усе 
проходило чітко й злагоджено.

Учні отримали можливість не лише продемон-
струвати свої знання, а й удосконалити вміння 
командної роботи, толерантності під час ведення 
дискусій, аргументації своїх поглядів щодо нагаль-
них проблем сучасності.

Дуже символічно, що перемогу у фінальному,  
Х поєдинку ювілейного турніру святкувала команда 
«Десятка» Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу  
О.А. Бутка. Відповідно другі місця зайняли коман-
ди «Concordia» школи №7 (м. Суми) та ім. Бер-
тольда Шварца Олександрівської гімназії (м. 
Суми) підтвердивши, таким чином, високий рівень 
економічних знань сумських школярів. Почесні 
треті місця посіли 6 команд із різних міст України. 
Учасників турніру було нагороджено дипломами 
та заохочувальними призами в різних номінаціях. 

Потурбувалися в нашому виші й про харчу-
вання та комфортне проживання учнів у гурто-
житку-готелі «Олімпійський». Для учасників тур-
ніру ще перед відкриттям заходу було організо-
вано екскурсії до Наукової бібліотеки УАБС НБУ 
та Музею грошей. 

Ярослав МОЗГОВИЙ,
асистент кафедри міжнародної економіки

Це найпрестижніший студентський конкурс з інвестиційних дослід-
жень у світі. У ньому беруть участь команди студентів 4-5-х курсів ос-
вітнього рівня «бакалавр» або 1-2-х курсів освітнього рівня «магістр», 
які протягом 2-х місяців повинні написати інвестиційний звіт щодо 
діяльності однієї з провідних публічних компаній. Інвестиційний звіт та 
презентація здійснюються англійською мовою. Цього разу на заході 
були присутні понад 100 студентів майже з 30 вишів України.

У рамках конкурсу відбулися зустрічі з представниками СFA Society 
Ukraine, які розповіли про особливості побудови кар’єри у фінансово-
інвестиційній сфері (доповідачі Т. Нічосова, А. Анзіна), важливості 
професійної сертифікації таких спеціалістів. Студенти детальніше 
дізналися про програму СFA, яка є найбільш відомою у світі програмою 
самопідготовки сертифікованих фінансових аналітиків. Президент 
Української асоціації інвестиційних професіоналів Євген Гребенюк, CFA, 

свою доповідь присвятив важливості етичних стандартів у роботі 
спеціалістів інвестиційної сфери.

Наступні два місяці наші студенти будуть інтенсивно працювати для 
того, щоб підготувати дуже якісний звіт. Адже переможець українсько-
го турніру візьме участь у регіональному фіналі, який пройде у м. Ам-
стердам (Нідерланди).

В’ячеслав ПЛАСТУН,
доцент кафедри фінансів

«З ПРИЦІЛОМ» НА АМСТЕРДАМ
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ПРЕДСТАВНИКИ ПОСОЛЬСТВА 
ФРАНЦІЇ В АКАДЕМІЇ

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
В АНГЛІЇ

ТЕЛЕМІСТ ІЗ ПОСЛОМ ЄС  
В УКРАЇНІ

У рамках програми візиту відбулася зустріч гостей з в. о. ректора УАБС 
НБУ, професором С.М. Козьменком і керівником центру «ARMG», профе-
сором Т.А. Васильєвою. Були обговорені питання щодо розвитку ділових 
контактів академії з університетами Франції, спільної участі в міжнародних 
освітніх і наукових заходах, проведення інформаційно-просвітницьких 
презентацій, присвячених культурі та освіті Франції на базі академії. 
Окремим блоком було обговорено ряд питань щодо впровадження в 
академії програми подвійного диплома спільно з Університетом Гренобля 
(Франція).

Для студентів і викладачів була проведена презентація, на якій Ольга 
Дорош ознайомила присутніх зі структурою вищої освіти Франції, осо-
бливостями програм мобільності для іноземних студентів і можливостями 
отримання стипендій для навчання за кордоном.

Сергій ХВОСТОВ,
провідний фахівець науково-дослідного центру

Ф
от

о 
Се

рг
ія 

Ти
хе

нк
а

Щорічний міжнародний захід зібрав велику аудиторію науковців і 
практиків  з усього світу, які мали можливість обговорити сучасні 
економічні проблеми та шляхи їх вирішення. Провідні науковці та 
спеціалісти у сфері економіки підтримали науково-дослідницьку робо-
ту учасників конференції та надали можливість підвищити свій про-
фесійний рівень.

Основна увага заходу була приділена розробці концептуальних 
засад і узагальненню світового досвіду щодо стимулювання економіч-
ного зростання, підтримки його темпів на стабільному та оптимально-
му рівні, що є однією з найважливіших довгострокових цілей еконо-
мічної політики уряду будь-якої країни.

Під час робочих зустрічей вдалося закріпити партнерські зв’язки з 
учасниками міжнародної конференції, провести заходи щодо популя-
ризації ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» та обгово-
рити перспективні напрямки співпраці. Підсумки конференції акумульо-
вані у виданому збірнику тез наукових доповідей.

Олександр КУРИШКО,
старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Ця зустріч відбулася незадовго до 1 листопада, коли почала част-
ково діяти Угода про асоціацію України з ЄС. Тому було вирішено під 
час дискусії обговорити конкретні напрямки та перспективи для 
України в плані розвитку економіки, культури та інших сфер життя, які 
може надати Угода про асоціацію.

Модераторами цієї важливої відеоконференції від Сум і, зокрема 
від академії, стали координатор Інформаційного центру Європейсько-
го Союзу, координатор Польсько-українського центру, директор Нау-
кової бібліотеки УАБС НБУ Н.О. Петрина та завідувач кафедри міжна-
родної економіки Ю.М. Петрушенко. Вони також виступили зі вступ-
ними словами на початку цього незвичного заходу. 

Цього дня прозвучало чимало актуальних питань, які хвилюють 
нашу молодь із Сум та Дніпропетровська. На всі ці запитання Ян Том-
бінські постарався дати конкретні відповіді. Він, зокрема, акцентував 
увагу на тому, що Україні варто звертати увагу насамперед на бороть-
бу з корупцією, розвиток новітніх технологій, аграрно-промислового 
сектору, сучасної інфраструктури. Серед пріоритетних завдань Голова 
Представництва ЄС в Україні виділив необхідність проведення реформ, 
оскільки лише постійні зміни на краще, рух уперед здатні зміцнити 
суверенітет держави.

Наостанок Посол ЄС, Голова Представництва Європейського Сою-
зу в Україні Ян Томбінські сказав:

 – Я впевнений, що незабаром приїду і до Сум, і до Дніпропетровсь-
ка. Нам цікаво і корисно працювати разом!

Наталія ДАНИЛЕНКО

На запрошення Центру соціально-економічних досліджень та 
академічної мобільності (ARMG) академію з діловим візитом 
відвідали представники Посольства Франції в Україні: Жіль Ма-
метц – аташе з питань університетського і наукового співро-
бітництва, директор Французько-українського центру; Ольга 
Дорош – координатор Французько-українського центру

Асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту А.В. Кол-
довський взяв участь у роботі конференції «Modern European 
Science – 2014» (Лондон, Англія)

У великому конференц-залі Наукової бібліотеки УАБС НБУ 
зібралися учасники телемосту, який провів Посол ЄС, Голова 
Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінсь-
кі зі студентами, аспірантами та викладачами вишів, представ-
никами влади, ЗМІ та активістами інформаційних центрів ЄС 
у Сумах та Дніпропетровську
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ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ – ЦЕ КРУТО!
Вдруге в академії було проведено Тиждень обліково-фінан-
сового факультету. За традицією в ці дні тут особливо актив-
но вирувало життя, яке відзначилося багатьма цікавими, 
креативними подіями
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Стартував Тиждень вранці 3 листопада 2014 року у вестибюлі го-
ловного корпусу відкриттям виставки фотоколажів. Кожна група 
представила свої знімки, присвячені Україні, рідній академії та непов-
торній студентській порі. Знайшлося тут місце і для учасників напівжар-
тівливого конкурсу «Незвичайний гаманець студентства факультету», 
які погодилися подивитися на гроші не лише як на засіб платежу. Сту-
денти ділилися своїми версіями щодо можливостей використання 
грошей.

Упродовж Тижня на студентів і викладачів академії чекало чимало 
інтриг і сенсацій під час змагань з міні-футболу, волейболу та «Народ-
ного жиму». Відрадно, що спортивний гарт і волю до перемоги проде-
монстрували не лише студенти, а також викладачі, які нерідко давали 
фору юним спортсменам! Інтелект, професійні навички та кмітливість 
молодь мала можливість показати під час захоплюючих ігор «Що? Де? 
Коли?» з фінансів і бухгалтерського обліку та гри «Cash flow» між сту-
дентами-фінансистами.

6 листопада стало заключним акордом цього насиченого Тижня: у 
переповненій актовій залі другого навчального корпусу на глядачів 
чекав святковий концерт, підбиття підсумків конкурсів і нагородження 
переможців.

Кожна група взяла участь у конкурсі «Ми через 10 років», предста-
вивши свою версію зазирання в майбутнє через відеопрезентації, 
неймовірні фантазії, дотепні мініатюри, фрагменти студентських капус-
ників і ще багато чого. Головне – ніхто не нудьгував! До того ж тут па-
нувала особлива атмосфера доброзичливості, взаємоповаги та лю бові.

…Настає хвилююча мить нагородження переможців кількагодин-
ного шоу. Відзнаку кафедри фінансів отримали студенти четвертого 
курсу спеціальності «Фінанси і кредит». Відзнакою кафедри бухгал-
терського обліку та аудиту нагороджені бухгалтери-третьокурсники. 
Тут же виникла інтрига: хто ж отримає Гран-прі – бухгалтери чи фінан-
систи, адже і ті, й інші дуже талановиті та креативні? І все-таки компе-
тентне журі визначило суперпереможців. Ними стали четвертокурс-

ники спеціальності «Облік і аудит». І це, напевне, справедливо, адже 
«Алла Федорівна зі своїми дітьми», справді, були неперевершеними!

Як на мене, це свято було набагато веселішим і дотепнішим за ба-
гато гумористичних передач на українських каналах. Можливо, це 
тому, що актори та персонажі, яких вони грали, – наші, рідні. А можли-
во, ще й тому, що готувалося все з любов’ю і виконувалося не заради 
грошей, а щоб подарувати присутнім справжню насолоду.

Незабутнє свято завершилося, залишивши по собі багато непов-
торних вражень, позитивних емоцій і переконання: обліково-фінансо-
вий факультет – це круто!

Наталія ДАНИЛЕНКО
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– Аню, де ти виросла, навчалася?
– Я родом із Шостки, де закінчила 5-ту загальноосвітню середню 

школу із золотою медаллю. 
– Як розпочиналася твоя пісенна творчість?
– Усе почалося з раннього дитинства. Пам’ятаю, ще в садочку я читала 

вірші, співала дитячі пісеньки. Батьки мене завжди підтримували в цьому 
захопленні. Уже з другого класу почала відвідувати музичну школу по 
класу «вокал», яку закінчила теж на відмінно. Особливо мені подобається 
академічний спів. Напевне, тому, що він мені найкраще вдається. Дуже 
люблю виконувати різні арії з опер, вокалізи, романси. Із задоволенням 
слухаю оперну співачку Анну Нетребко. Люблю слухати й виконувати 
українські пісні, адже це душа нашого народу. Виконую також естрадні 
твори. Мені подобається творчість відомих  українських співачок Тіни 
Кароль та Ані Лорак. Та найбільше люблю слухати український гурт «Оке-
ан Ельзи». Коли я вдома і маю вільний час, намагаюся вдосконалювати 
свою гру на фортепіано. Хочу навчитися грати та співати одночасно.

– Напевне, ти маєш нагороди за участь у пісенних конкурсах?
– Їх дуже багато, тому розкажу про найбільш значущі для мене: Гран-

прі на Міжнародному конкурсі «Яскрава країна» в Одесі, виступ на гала-
концерті в Одеському оперному театрі, І місце у вокальному конкурсі 
в Польщі, а також в «Артеці». Ще я виступала в київському Палаці 
спорту разом із заслуженими артистами України. Але найцікавішою 
вважаю перемогу в конкурсі, який проводив телеканал СТБ містами 
країни в рамках проекту «Україна має талант!». 

– Чому ж тоді такий пісенний талант навчається в економіч-
ному виші?

– Зізнаюсь, я справді мріяла про кар’єру співачки. І навіть спробувала 
вступити до музичної академії, але не вийшло. Проте дуже не засмучуюсь, 
бо зараз навчаюсь у чудовому виші й отримую гарні знання. Економічна 
освіта завжди була й буде затребуваною. А ще рада, що маю тут можливість 
займатися творчістю. Я виступаю на концертах в академії, їздила на конкурс 
до Харкова. Дуже приємно, що, навчаючись тут, можу розвиватися не 
тільки професійно, а й як творча особистість.

– Яку книгу ти вподобала найбільше? Які герої тобі найближчі?
– Захоплююсь творчістю Ліни Костенко, особливо подобається її роман 

«Маруся Чурай». А ще дуже близька мені героїня книги Джейн Остін 
«Гордость и предубеждение» Елізабет. Вона весела, розумна та безпосе-
редня. Сама я теж дуже емоційна (але посуд не б’ю!), люблю сміятися і 
веселити своїх друзів.

Більшість із нас познайомилася з цією скромною дівчиною 
минулого року, під час конкурсу талантів першокурсників 
«Нові імена». Її виступ глядачі вітали стоячи: настільки за-
чарувало всіх гарне, майже професійне виконання. Відтоді 
рідко яке свято у виші обходиться без яскравої участі «зо-
лотого» голосу академії – студентки групи ОА-31 Анни 
Щербань

«ЗОЛОТИЙ» ГОЛОС АКАДЕМІЇ

– Чи маєш свій «секрет» успіху?
– Запорука будь-якого успіху – це велика й складна робота над собою, 

а ще важливо займатися тим, що по-справжньому приносить тобі задо-
волення. Бажаю усім студентам гарних успіхів у навчанні та заняття улю-
бленою справою. 

Бесіду записав Олександр ПОЛІЩУК,
студент групи БС-31

Серед найкрвщих вокалістів академіїЗ батьками
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Щороку наші студенти мають можливість побувати на 
американському континенті в рамках програми «Work and 
Travel USA». Не стало винятком і минуле літо: студенти вишу 
Крістіна Мураста, Анна Панченко, Анжеліка Корчак, Валерія 
Дяденко, Ксенія Сахненко та Світлана Ігнатенко провели 
літні канікули на американському континенті, поєднуючи 
роботу з відпочинком та отримуючи незабутні враження й 
безцінний досвід. Про свою неповторну поїздку погодила-
ся розповісти читачам газети одна з учасниць програми – 
Крістіна Мураста

Студентські Програми

– Крістіно, можеш пригадати свої перші дні в зовсім чужій 
країні: якими були твої перші враження?

– Звичайно, я все добре памʼятаю, адже це були незабутні відчуття. 
Після дострокової здачі іспитів (спасибі викладачам, які з розумінням до 
цього віднеслися  і навіть всіляко підтримували наше прагнення до між-
народної практики) і тривалих перельотів ми опинилися у штаті Флорида. 
Спостерігати за цим краєвидом можна безкінечно: яскраве сонце, чистий 
пісок, безкрайній простір Тихоокеанського узбережжя просто зачарували. 
Тоді я навіть уявити не могла, скільки всього ще побачу!

– Чи складно тобі було адаптуватися в іншомовному сере-
довищі?

– Відверто кажучи, думала, що буде складніше, адже звикнути не 
лише говорити, а й думати англійською – досить непросто, тим більше, 
що розмовна мова американців дещо відрізняється від тієї, яку ми 
вчили в школі. Та вже через декілька днів я настільки звикла, що навіть 
наодинці з друзями говорила лише англійською. Ця практика для мене 
стала безцінною, адже я повернулася з досконалими знаннями мови, 
яка вважається однією з найбільш поширених у світі.

– Що тебе найбільше вразило з побуту та звичок жителів 
Сполучених Штатів Америки?

– Напевне, те, що обличчя кожного перехожого прикрашає щира 
усмішка, вони радіють кожному дню, кожній миті життя та завжди з 
оптимізмом дивляться в майбутнє. 

– Чи справді ця поїздка передбачає продуктивне поєднання 
праці та відпочинку?

– Це справді так. Учасники програми мають право на легальне 
працевлаштування з широким вибором робочих місць (це можуть 

бути курорти, парки розваг та національні парки, ресторани, кафе, 
супермаркети). Також офіційно дозволяється працювати одночасно на 
двох роботах, але особисто я мала на меті не лише добре попрацюва-
ти, а й побачити світ. Щодо подорожей, то за час перебування в США 
я відвідала штати Луїзіана – Новий Орлеан, Нью-Йорк, Флорида – Ор-
ландо. Найбільше мене вразив Американський музей історії природи 
(American Museum of Natural History), який розташований у Манхеттені. 
Також під час перельотів я побувала в Лондоні та на власні очі поба-
чила краєвиди, якими були переповнені наші шкільні підручники з 
англійської мови: Букінгемський палац, Біг-Бен, Тауерський міст… Вра-
ження та емоції просто переповнювали, і зараз я розумію моїх колег, 
які з таким захопленням про все розповідали. 

– І наостанок: де все ж таки краще – в Україні чи в Сполучених 
Штатах Америки?

– Я хочу відповісти добре відомою всім нам приказкою: «Всюди 
добре, а вдома найкраще!». Звичайно, подорожі залишають незабутні 
враження, але якою б райською не була та чи інша країна, все одно 
хочеться повернутися додому, в Україну, в рідну академію, де кожен 
куточок є таким дорогим та милим серцю.

Бесіду записала 
Марія МОІСЕЄНКО,

студентка групи Ф-31

«WORK AND TRAVEL USA»
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АКАДЕМІЯ – НАЙКРАЩЕ МІСЦЕ ДЛЯ «НАКОПИЧЕННЯ» ІНВЕСТИЦІЙ!

СТУДЕНТИ ЕК-31 ПРО СВОЮ ALMA-MATER
Українська академія банківської справи Національного банку України – не просто вищий навчальний заклад, це – справж-
нісінька велика дружна родина! Юридичний факультет готує майбутніх захисників справедливості та честі. Випускники 
обліково-фінансового факультету – це знавці економіки, фінансисти та бухгалтери. Студенти факультету банківських 
технологій – майбутні  фахівці  банківської системи, економіки та програмування.  Кожен з факультетів має свої особли-
вості, «цікавинки» та звичаї.  Але все разом – це невеличкий, по-домашньому затишний навчальний заклад, що згурто-
вує студентів, надихає на нові ідеї та надає змогу отримати ґрунтовні знання з обраної спеціальності.

Валерія РЕЧЕМБЕЙ: 
Після закінчення школи переді мною постало складне питання – що 
обрати: правознавство чи програмування? Я обрала спеціальність 
«Економічна кібернетика» і жодного разу ні на мить не пожалкувала 
про це! Кафедра економічної кібернетики – це гарний, доброзичливий 
колектив викладачів, які завжди допоможуть зрозуміти всі тонкощі 
програмування. 

Особисто для мене академія – це затишне, сповнене радістю та натх-
ненням місце. Просторі аудиторії, чудове нове обладнання – безмежні 
можливості для навчання, наукової діяльності та творчості. Прекрасний 
спортивний комплекс надає змогу займатися спортом. Щомісяця тут 
проводяться різні конкурси та цікаві заходи.

Анна КУЛИК: 
В академії мені подобається ставлення викладачів до студентства. У 
нашій групі кожен студент цікавий по-своєму, адже всі ми – індивіду-
альності. Кожен з нас є джерелом позитиву та гарного настрою.  Пер-
шокурсники! Удачі вам у всіх своїх починаннях!

Студенти академії наповнюють просторі коридори затиш-
ною та дружньою атмосферою. Кожен день в академії – це 
маленька історія, невеличка пригода, осяяна усмішкою, 
гарним настроєм і веселою музикою на перервах. Ось що 
говорять майбутні «кібери» про свій виш

Сторінку підготувала Валерія РЕЧЕМБЕЙ,
студентка групи ЕК-31

Ірина КУЦОМЕЛЯ: 
Викладачі УАБС НБУ – доброзичливі, відповідальні майстри своєї спра-
ви. Захоплююся своєю спеціальністю. Академія надає безліч можливо-
стей як для навчання, так і для відпочинку. Першокурсникам бажаю 
терпіння, удачі та гарного настрою!

Аліна ПОСКАННА: 
УАБС НБУ – це наша Альма-матер. Мені дуже подобається навчатися в 
академії. Вже на першому курсі я зрозуміла, що таке кібернетика. Так, 
спочатку було важко, але згодом стало легше, насамперед – це дуже 
цікаво. Легкоатлетичний манеж та наукова бібліотека – перлини нашої 
академії. Я дуже часто буваю в бібліотеці. Вона – сучасна, затишна, 
одна з найкращих в Україні!

Олександр СПИЧАК: 
Ще декілька років тому одним із найбільших моїх бажань було навчан-
ня в УАБС НБУ. Зараз я студент 2-го курсу. Мені дуже подобається на-
вчатись в академії, а саме на спеціальності «Економічна кібернетика». 
Чудові викладачі, нове обладнання – усі умови для навчання. Першо-
курсникам хочу побажати сміливості та впевненості в своїх перших 
кроках у доросле життя!

Іван ХАЛІМОНЧУК: 
УАБС НБУ – один із найкращих вищих навчальних закладів України. Усі 
ми знаємо відомий вислів «invest in yourself». Вважаю, що академія – це 
найкраще місце для накопичення своїх «інвестицій». Саме тут ми здо-
буваємо міцні, ґрунтовні знання.

Вікторія КОВАЧ:
Я дуже люблю УАБС НБУ! Особливо хочу відзначити свою рідну кафе-
дру «кіберів». Навчання в академії нелегке, але дуже цікаве – воно 
того варте. Першокурсникам бажаю наснаги. Буде непросто, але ми 
завжди маємо обирати між тим, що легко, і тим, що справді важливо.

Максим ДАНІЛОВ: 
Дорогі першокурсники! Бажаю вам прижитися в цій загадковій акаде-
мії, завести багато нових друзів, здати все на 100 балів і завжди усмі-
хатися!

Дар’я ТЕЛІЖЕНКО:
УАБС НБУ – це насамперед міцна матеріальна база. Стіни академії 
пронизані неповторною, затишною атмосферою, яку не знайдеш в 
інших навчальних закладах. «Економічна кібернетика» –  дуже цікава 
та перспективна спеціальність. Я зовсім не жалкую, що обрала саме 
УАБС НБУ! Першокурсники, бажаю веселого студентського життя!

Дмитро ОВЧАРЕНКО: 
УАБС НБУ – це  нові друзі, знайомства та незабутні враження! Академія 
– це завжди якийсь рух, безліч заходів і несподіванок. Першокурсникам 
бажаю не лінуватися, а гарно та наполегливо вчитися.
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АКАДЕМІЯ ПРИТЯГУЄ, 
МОВ МАГНІТ

ЗА ПРИКЛАДОМ  
СТАРШОГО БРАТА-БАНКІРА

Alma-Mater

ЗНАЙОМТЕСЬ: ПЕРШОКУРСНИКИ!
СТУДЕНТ МАЄ 

ВСТИГАТИ СКРІЗЬ!

Дорогий першокурснику! До-
зволю собі на правах уже «бува-
лого» студента дати тобі кілька 
цінних, на мою думку, порад. На-
самперед необхідно чітко визна-
чити пріоритети. Для тебе найваж-
ливішим сьогодні є навчання, 
здобуття вищої освіти. По-друге, 
пам’ятай, що сучасний студент має 
встигати скрізь! Ти вже доросла 
людина, і тому слід правильно 
розподіляти свій час, адже ти по-
вністю відповідальний за себе. 
Тепер тебе мама вранці не розбу-
дить і не нагодує сніданком. Коли 
я приїхав до Сум, не вмів кухова-
рити взагалі. Але все-таки на-
вчився, нерідко навіть завдяки 
маминим телефонним консульта-
ціям. І тепер у мене майже щодня 
здоровий раціон замість традицій-
ної студентської мівіни!

По-третє, хлопче, мотай собі 
на вус. Ти маєш навчитися викори-
стовувати всі можливості, які на-
дає академія. Повір мені, ти ніколи 
не будеш втомлюватися від тієї 
справи, яка лежить тобі до душі… 
«ZachёtTV», фото, іноземні стаже-
ри, волонтерство, AIESEC, плаван-
ня та тренажерний зал, волейбол 
– і це далеко не повний список 
того, чим я користуюсь, навчаю-
чись в академії. У цих місцях я 
відпочиваю від буденності. І це 
приносить мені задоволення, ро-
бить мене мотивованим на нові 
звершення.

По-четверте, використовуй усі 
можливості життя на повну – так, 
щоб не втратити контроль над 
витратами свого часу. Я свідомо не 
писав про всі «секрети» успішно-
сті, адже всі ми – індивідуальні, і 
підхід у кожного свій. 

Конкретні загальні поради: 
ніколи не став собі рамок – ти не 
картина; прагни бути ідеальним, 
хоча ідеального й не існує; постій-
но розвивай себе; слухай інших, 
але пам’ятай, що істина – донька 
часу, а не авторитету; будь ліде-
ром, не бійся відповідальності; 
розбивай рамки своєї зони ком-
форту; насолоджуйся тим, чим 
займаєшся! На цій ноті я дякую 
тобі за те, що дочитав моє послан-
ня до кінця. Будуть запитання – 
звертайся!

Олександр ПОЛІЩУК,
студент групи БС-31

Раніше я ніколи не розглядала УАБС НБУ як місце 
свого майбутнього навчання. Але одного разу, ви-
падково натрапивши на сайт академії й побачивши 
там презентацію спеціальності «Економічна кібер-
нетика», я закохалася у цей виш до безтями. Майбут-
ня професія, здавалося, ідеально відповідає моїм 
уподобанням. А після відвідання вишу стіни академії 
стали притягувати мене, мов магніт. Так я і пов’язала 
з нею свою долю, про що ніскільки не шкодую.

Ще в рідній Охтирській гімназії я захоплювалася 
інформатикою, брала участь і навіть перемагала у 
різних літературних конкурсах всеукраїнського 
рівня. Хочу в академії також дописувати до сту-
дентської газети. А ще я люблю танцювати, п’ять 
років була членом дружини юних пожежників, яка 
здобувала призові місця в області, очолювала шкіль-

ний сектор «Волонтер». Дуже люблю читати. З 
раннього дитинства матуся прищепила мені жагу до 
книги і знань, а тато – щиру любов до України.

Щойно заселившись у гуртожиток, я відразу 
відчула дружню підтримку від сусідів по кімнаті, що 
стало для мене приємним доповненням до чудових 
умов у новій домівці. На відміну від інших міських 
гуртожитків, тут по-справжньому дбають про наш 
комфорт.

Після закінчення академії я мрію отримати гарну 
роботу аналітика, а на додачу – видати власну книгу. 
Вважаю, що це – реально. Головне – впевнено йти 
до своєї мети.

Ярина ЧИКАЛО,
студентка групи ЕК-42

Вагань щодо вибору вишу в мене не було. Давно 
знала, що віддам перевагу Українській академії 
банківської справи, яку закінчив мій старший брат. 
Сьогодні він успішно працює в одному з київських 
банків.

Я закінчила Лебединську школу №5 з гарними 
оцінками. Захоплювалася малюванням (розвивала 
свої здібності в школі художнього мистецтва), а також 
написанням віршів і прози. Цього року на обласно-
му літературному конкурсі «Проба пера» я здобула 
ІІІ місце.

У моєму коротенькому житті було чимало диво-
вижних моментів. Та найбільше запам’ятався мій 

17-й День народження. Я готувалася до іспитів, як 
раптом почула дзвінок у двері. Відчинивши їх, була 
дуже здивована, коли побачила перед собою кур’єра 
з величезним букетом квітів і листівкою від хлопця 
з іншої країни. Мене переповнювали емоції, радість 
була безмежною, я відразу відчула атмосферу свята!

Наш світ – це величезне полотно, яке ми пишемо 
самі. Я мрію написати своє полотно і жити в такому 
світі, якому хочу сама. Можливо, мені вдасться змі-
нити на краще деякі глобальні речі, адже людина 
при бажанні здатна на все!

Анна УСЕНКО,
студентка групи МЕ-41
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4 КВАДРАТИ МАЛЕВИЧА  
ТА 5 ПЕРФОРМАНСІВ
В академії було проведено ІІ Мистецький 
практикум «Український авангард: Історія. 
Імена. Події», присвячений 135-річчю від дня 
народження нашого земляка – видатного ху-
дожника та мистецтвознавця Казимира Мале-
вича

Умовно цей захід можна розділити на дві частини. 
Перша проходила у Науковій бібліотеці УАБС НБУ, 
друга – у мистецькій галереї «Академічна» та галереї 
актуального мистецтва «АкадемArt».

– Ми пишаємося тим, що в нас уже вдруге проходить 
мистецький практикум, подібних якому немає в жодному 
українському виші. Готувався він із використанням бази 
нашої мистецької галереї «Академічна» та організаторсь-
ких здібностей її керівника С.І. Побожія, – сказала, відкри-
ваючи захід, проректор академії А.Г. Ярова.

Учасники практикуму мали можливість познайо-
митися з вставкою однієї картини, на якій був представ-
лений твір художника Володимира Борошнєва «Загад-
ка Малевича, або Явлення чорного квадрата на Коно-
топському озері», поспілкуватися із цим митцем, а та-
кож подивитися фільм «Явлення чорного квадрата на 
Конотопському озері», знятий студією «Оріон» у 1995 
році. Автором сценарію став Сергій Побожій.

Логічним продовженням цікавої розмови про 
знаменитого художника стало майстерне виконання 
студентами групи Ф-42 Вероніки Літовцевої, Аліни 
Безмощук та Владислава Васильєва філософського 
триптиха Василя Клименка «Три квадрати Малевича».

Естафету авангарду та креативу невимушено під-
хопила доцент кафедри іноземних мов, керівник студії 
перформансу Римма Миленкова. Вона продемонстру-
вала три коротенькі фільми з трьома перформансами, 
після перегляду яких виникло дивне враження: наскіль-
ки пророчими бувають митці! Проводилися ці акції 
мистецтва у ще спокійний період минулого року, 
проте її творці наче віщували буремні сучасні події. 
Про що ці перформанси? А про крихкий наш світ, всі 
мрії та плани якого можуть розбитися за одну мить; 
про делікатність співіснування й використання різних 
мов; про кров на рідній землі…

Продовжила тему постановкою власного, букваль-
но вихопленого із життя, перформансу студентка 
юридичного факультету, співачка Ніна Харченко.

А потім Римма Володимирівна запропонувала всім 
переміститися до атріуму бібліотеки і стати учасниками 
перформансу. За допомогою лише шпильок та синьо-
жовтих стрічок учасники заходу експромтом створили 
своє мистецтво. У центрі подій знову опинилася арти-
стична Ніна Харченко з піснею про матір та Україну…

У мистецькій галереї «Академічна» на нас чекав 
захоплюючий перегляд триптиху Івана Лукаша «Мцирі», 
присвяченого 200-річчю з дня народження М.Ю. Лер-
монтова, та знайомство з мистецьким авангардом – кар-
тиною Б. Комарова «Кирибеєвич під Грозним». А в га-
лереї актуального мистецтва «АкадемArt» відвідувачі 
переглянули фотовиставку «Вид, що зникає» молодих 
фотохудожників О. Белявського, О. Єршова та О. Ал-
мазової.

Наталія ДАНИЛЕНКО
Фото Сергія ТИХЕНКА
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За Кубок України із сумо серед дорослих змагалися майже 200 
учасників із 15 українських команд. Пишаємося тим, що студент акаде-
мії Дмитро Борисов (МЕ-31) поборов усіх своїх суперників і став 
чемпіоном у ваговій категорії до 70 кг! Загалом у цих змаганнях сум-
чани здобули чимало медалей. Отже, чемпіонами стали Дмитро Бо-
рисов (70 кг) та Станіслав Левенок (100 кг). Другі місця посіли Сергій 
Хекало (70 кг) і Владислав В’юн (92 кг). Окрім цього, Влад став другим в 
абсолютній категорії. Станіслав Левенок в абсолютній категорії став 
третім. Крім нього, бронзові медалі дісталися Івану Обрезанову (92 кг), 
Кевіну Мандегаряну (115 кг) і Маргариті Мороз (65 кг).

У командних змаганнях сумські сумоїсти стали срібними призерами.
ДЛЯ ДОВІДКИ. Сумо – це вид традиційної японської боротьби на спе-

ціально обладнаному майданчику (дохьо). Майданчиком є квадратний 
(7,27x7,27 м) поміст, на якому позначене коло діаметром 4,55 м. В екіпіровку 
борців сумо (суматорі) входять лише спеціальні пояси – мавасі, які 
пов’язуються через пах на талії. Умисно зривати пояс із суперника за-
боронено, а втрата пояса з вини самого борця призводить до його 
дискваліфікації.

За правилами, сумоїст повинен або виштовхнути суперника за 
межі цього кола, або змусити його торкнутися поверхні круга будь-якою 
частиною тіла, крім ступнів. Борцям забороняється наносити удари 

Збірна команда академії зі спортивної ае-
робіки, яку підготувала старший викладач ка-
федри фізичного виховання Наталія Володи-
мирівна Петренко, взяла участь у номінації 
аеро-денс, в якій змагалися 14 команд, та 
степ-аеробіки (11 команд-учасниць). Наша 
команда виступала у складі Катерини Ємцевої, 
Аліни Іванової, Тетяни Сидорук, Ольги Ши-
шоніної, Аріни Трофименко, Юлії Ходаревої, 
Дарини Чмихун, Олени Стадник.

Свій чудовий виступ показала також коман-
да академії з хіп-хопу у складі Альони Тимо-
шенко, Владислави Скляр, Світлани Ковтун, 
Ганни Тряпкіної, Дар’ї Волошиної, Євгенії Тка-
ченко, Ганни Горошко, Оксани Хомети. Колек-
тив підготувала старший викладач кафедри 
фізичного виховання Вікторія Борисівна Ро-
манова. У цих змаганнях взяли участь 9 команд. 

За підсумками змагання збірні команди 
УАБС НБУ в загальнокомандному заліку вийш-
ли на другу сходинку п’єдесталу.

А незадовго до цього у Львівському інсти-
туті банківської справи Університету банківсь-
кої справи НБУ відбувся традиційний Фестиваль 

25 жовтня у спортивному залі академії відбувся незвичний 
для Сум чемпіонат – Кубок України із сумо серед дорослих. 
Змагання зібрали найсильніших атлетів України – чемпіонів 
Всесвітніх ігор, переможців чемпіонатів світу та Європи із 
сумо

У стінах СДПУ ім. А.С. Макаренка прой-
шов чемпіонат України зі спортивної 
аеробіки серед студентів, в якому взяли 
участь команди УАБС НБУ зі спортивної 
та фітнес-аеробіки та хіп-хоп

ДМИТРО – ЧЕМПІОН 
УКРАЇНИ ІЗ СУМО 

ЗБІРНА УАБС - СРІБНИЙ ПРИЗЕР ЧЕМПІОНАТУ 
УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОЇ АЕРОБІКИ

кулаками, ребрами долонь і ногами, душити один одного, смикати за 
волосся. Боротьба сумоїстів виглядає як наполегливе «штовхання» 
одне одного. При цьому поєдинки в сумо надзвичайно швидкоплинні: 
зазвичай вони відбуваються за одну-дві хвилини, сутички тривалістю 
більше п’яти хвилин – велика рідкість.

Сергій ХВОСТОВ,
провідний фахівець науково-дослідного центру

танцювальної аеробіки. Студентки УАБС НБУ 
виступали в номінації «Базова аеробіка». 
Збірна команда академії у складі – Трофимен-
ко Аріни (ОА-21), Ходаревої Юлії (МФ-42), 
Чмихун Дарини (МФ-43), Ємцевої Катерини 
(БС-22), Іванової Аліни (Ф-21), Шишоніної Оль-
ги (БС-22), Хомети Оксани (Ф-23), Стадник 

Олени (МФ-42) – за участь і перемогу у Фести-
валі нагороджена грамотою і кубком. Тренер 
команди – Н.В. Петренко – відзначена грамо-
тою за успішну підготовку колективу до зма-
гань.

Тетяна ВЕРХОГЛЯД,
старший лаборант кафедри фізичного 

виховання
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ВЕСЕЛІ ПЕРЕГОНИ НА ВОДІ

ЩО В ІМЕНІ ТВОЇМ? 

У басейні готелю-гуртожитку 
«Олімпійський» відбулися веселі 
перегони на воді – цікава конкурсна 
програма, в якій взяли участь коман-
ди студентів готелю-гуртожитку та 
гуртожитку №2. Задоволення та ве-
лику порцію позитивних емоцій от-
римали всі присутні – і  учасники, і 
вболівальники, і організатори. 

В естафеті  впевнено перемогла 
команда готелю-гуртожитку «Олім-
пійський» (капітан Якименко Володи-
мир (П-31). В індивідуальному заліку 
кращими були Рудь Катерина (БС-11) 
та Лисенко Артем (БС-43). Усі учасни-
ки змагань нагороджені грамотами, 
а також солодкими призами.

Світлана ПУСТОВАЛОВА,
вихователь готелю-гуртожитку 

«Олімпійський»

Одним із найпопулярніших 
варіантів імен 2014 року стало ім’я 
Артем. Маленький Артем дуже 
спокійний, розважливий хлопчик. 
Він прагне самостійності, здобуває 
усе своєю наполегливою працею. 
Артеми досягають успіху в багатьох 
сферах діяльності. Це й гарні лікарі, 
спортсмени, журналісти і навіть 
бізнесмени. У сімейному житті 
чоловік уважно ставиться до дру-
жини, дітей.     

Олександр – мужній, сильний 
і цілеспрямований юнак. Саша 
завжди досягає своєї мети. Чоло-
віки з таким ім’ям дуже полюбля-
ють роздавати вказівки та вказува-
ти на помилки. Олександр – це 
завжди лідер, якому дуже складно 
нав’язати свою точку зору. Тому 
найчастіше вони стають гарними 
керівниками. Саша дуже легко 
знаходить спільну мову з дівчата-
ми, однак йому доволі складно 
сконцентруватися на одному захо-
пленні.

Владислав – дуже талановита, 
творча особистість. Влад захо-
плюється читанням та полюбляє 
розмовляти зі своєю мамою. Юнак 
дуже уважно ставиться до дівчат. 
Його дратує нечесність, але не 
завжди юнак може відстояти свою 
точку зору. Чоловіки з таким ім’ям 
– це чудові лікарі, вчителі, музи-
канти та художники. У сімейному 

житті Влад уважний до своєї дру-
жини, піклується про неї та в усьо-
му допомагає.

Олексій – справжній мужній 
захисник. Навіть маленьким хлоп-
чиком, він намагається усіляко 
захищати матір. Юнак не любить 
багато розмовляти – це людина 
справи.  Льоша дуже працьовитий 
та наполегливий, прагне до доско-
налості. Чоловіки з таким ім’ям 
досягають успіхів у виробництві, 
науці, бізнесі та навіть спорті. 
Олексій – творча та яскрава осо-
бистість. У сімейному житті – спо-
кійний та турботливий. У дрібницях 
Олексій поступається жінці та тещі, 
але у важливих питаннях стійко 
відстоює свою точку зору.

Щодо жіночих імен, то найпо-
пулярніше ім’я 2014 року – Анна. 
Маленька Ганна дуже добра та 
турботлива дівчинка. Їй подобаєть-
ся доглядати за тваринами. В більш 
дорослому віці дівчина прагне 
допомагати своїм друзям та просто 
оточуючим людям. Жінці з таким 
ім’ям потрібно працювати з людь-
ми, а саме: вчителем, вихователем 
чи сестрою милосердя. У сімейно-
му житті Анна дуже вірна, турбот-
лива дружина, що завжди допомо-
же чоловікові.

Софія – дуже гарне, милозвуч-
не ім’я. Софія не любить нічого, що 
триває довго. Їй потрібно знати 

Ім’я – незмінний супутник, який супроводжує нас упродовж 
усього життя. Скільки разів на день ми чуємо своє ім’я? Це 
просто набір звуків чи щось набагато більше? Чи впливає 
усе це на долю та характер людини? Виявляється, ім’я має 
вплив на характер людини, визначає його найважливіші 
риси

абсолютно все в житті! Іноді дівчи-
на буває дуже відвертою, але 
завжди уважно вислухає співроз-
мовника та обов’язково щось по-
радить. Доросла Софія – це витон-
чена та принципова особа. У ро-
бочих питаннях – педантична та 
уважна. До негативних якостей 
слід віднести надмірну балаку-
чість. Соні потрібен спокійний і 
особливо терплячий чоловік. У 
професійній діяльності – прекрас-
ний журналіст, письменник, дизай-
нер, перукар чи художник.

Валерія – непередбачувана, 
творча особистість. Іноді її настрій 
залежить від того, з якої ноги вона 
встала. В дитинстві маленька Лера 
може образитися без будь-якої на 
те причини. Вона суперечлива в 
оцінці людей та непостійна в своїх 
намірах. Але якщо вистачить терпін-
ня – це чудовий, вірний друг. У сі-
мейному житті Валерія – турботли-
ва, але ревнива дружина. У про-
фесійній діяльності - прекрасний 
дизайнер, перукар, архітектор тощо.

Вікторія – наполеглива, пра-
гне досягнути своєї мети. Якщо 
дівчинці щось забороняють, про-
сто так вона не відступиться. Віка 
обожнює увагу, вміє подати себе 
в кращому світлі та справити гарне 
враження. Але любить, коли помі-
чають саме її розум та здібності. 
Невпевненість у собі змушує сум-
ніватися у важливих рішеннях. Але 
чоловік допоможе стати Вікторії 
більш впевненою у собі, більш 
довірливою та сильною. У про-
фесійній сфері жінка обирає пра-
цю, яка не вимагає спілкування з 
людьми.

Ось які вони – імена. Їх безліч, 
але кожне має своє значення та 
впливає на характер людини. Тому 
перш, ніж обирати дитині ім’я, 
гарно подумайте!

Підготувала 
Валерія РЕЧЕМБЕЙ,

студентка групи ЕК-31
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ФЕЄРВЕРК ТАЛАНТІВ І КРЕАТИВУ

У переповненій актовій залі другого навчального корпусу, як кажуть, 
яблуку ніде було впасти. Серед глядачів – не лише першокурсники та 
їхні численні вболівальники, а й молодь із старших курсів, викладачі 
вишу. Усі прийшли в очікуванні яскравого видовища. І їхні сподівання 
повністю справдилися!

Як завжди, цей улюблений серед студентів захід став справжнім 
феєрверком талантів та креативу. Але такої кількості обдарованих 
першокурсників в академії, мабуть, ще й не було. Кожна група відзна-
чилася своїми унікальними номерами, нерідко присвяченими патріо-
тичній тематиці, дружбою та волею до перемоги. Багато дівчат були у 
вишиванках і віночках. Приємно, що наші першокурсники почувають-
ся справжніми українцями, їм болить доля рідної Батьківщини.

Глядачам була представлена різнобарвна, різножанрова палітра 
концертних номерів. Незабутні емоції викликали виступи дуету двох 
Іванів – Неселевського та Царегородцева (група ЕК-41) та дуету у складі 
Катерини Погорілої і Антона Губи, вокалістів Аліни Плужник (БС-43), 
Сергія Кононенка (Ф-43), Анни Баранової, Євгенії Ященко (ЕК-42), Юлії 
Зоренко (БС-42). Дуже вразили майстерно виконані вірші Катериною 
Назаренко (БС-42), групою студентів МЕ-42 («Повертайся живим!»), 
Владиславом Большуновим (П-41), авторське виконання поезії Ана-
толієм Колесниковим (БС-43). Сподобалися танцювальні композиції 
Аліни Зимогляд (БС-43), вальс у виконанні Анастасії Чаплоуцької та 
Юрія Помазана, танець у виконанні групи ЕК-42. Беззаперечною зіркою 
академії можна вважати юну балерину Анну Іванець (БС-43) з її непе-
ревершеною «Кармен».

А ще студенти багато (і дуже дотепно!) жартували, продемонстру-
вавши чимало театральних і «кавеенівських» номерів: чоловічий ан-
самбль «Ромашка» (ЕК-41), «Фантастична п’ятірка» (БС-43), «Пекель-
на кухня» (Ф-43) та інші. 

Бурхливими оплесками нагороджували численні глядачі та вболі-
вальники також виступи співаків Маргарити Литар, Яни Проценко 
(ОА-42), Марії Солодухи (ОА-41); танцюристів Анни Лящевської (П-43), 
Аліни Безмощук (Ф-42); гітариста Владислава Реви (Ф-42); гумориста 
Едуарда Рубця (П-42;) читців Ірини Теницької (ОА-41), Ірини Темченко 

Цього року традиційний конкурс талантів першокурсників 
«Нові імена» проходив у дещо незвичному форматі. Оскіль-
ки обдарованих студентів серед молодого поповнення 
виявилося дуже багато, вирішили цей важливий захід 
провести протягом двох днів. Це дало змогу уважно поди-
витися та оцінити виступи усіх академічних груп першого 
курсу

(ОА-42) та багатьох інших.
Неможливо перерахувати всіх достойних, аби когось не образити… 

Напевне, виступи першокурсників ще довго обговорюватимуть в 
академії. 

Компетентне журі вже підбило  підсумки конкурсу, про що пові-
домлялося на сайті академії. Під час урочистостей з нагоди Дня студен-
та переможці отримають заслужені нагороди і ще раз порадують 
глядачів своїм мистецтвом.

Наталія ДАНИЛЕНКО
Фото Сергія ТИХЕНКА
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Захист України

ГЕРОЯМ – ТЕПЛО НАШИХ СЕРДЕЦЬ!

«ЗОЛОТА ОСІНЬ ПЕРЕМОГИ»

Нещодавно в актовій залі 
академії відбулося вручення ком-
плектів із необхідною амуніцією 
співробітникам і викладачам ака-
демії для їхніх родичів-бійців, які 
воюють у зоні АТО. Вручали най-
необхідніші речі, які закуплені на 
кошти, з ібрані за ініціативи 
профспілкового комітету та ад-
міністрації вишу, а також за фінан-

сової участі трудового колективу 
УАБС НБУ у рамках акції «Допомо-
жи родичам академії!».

На зібрані 83 тисячі гривень 
було закуплено 20 найсучасніших 
утеплених бушлатів, 10 перевірених 
бронежилетів, 10 масок, 10 шоломів, 
зимове взуття, теплу білизну, флісо-
ві куртки тощо. Окрім цього, викла-
дачі юридичного факультету на зі-

Відкрила захід директор бібліотеки Н.О. Петрина:
 – «Мир» і «війна» – ці категорії щільно увійшли в історію всіх народів, 

зокрема українського. Сьогодні піде мова про те, якою дорогою ціною 
70 років тому була звільнена наша земля від німецько-фашистських 
загарбників.

Перед студентами і викладачами виступив завідувач кафедри со-
ціально-гуманітарних дисциплін, професор І.П. Мозговий із соціально-
політичним аналізом «Війна як антигуманне явище». Іван Павлович був 
переконливим у своїх фактах, цифрах, детальному аналізі ситуації про 
минулу страшну війну, численні жертви, кровопролитні бої за визво-
лення рідної землі. 

– Ми пишаємось подвигом наших визволителів, – сказав професор 
Мозговий. – Наша земля варта того, щоб шанувати її історію, відстою-
вати на ній мир і незалежність.

Своїми міркуваннями щодо нелегкого шляху нашого народу до 
Перемоги поділився і доцент кафедри соціально-гуманітарних дисци-
плін В.Г. Троян. Учасникам заходу було запропоновано також слайд-
презентацію «День визволення України від нацистських загарбників» 
та перегляд літератури «У боях за рідну землю».

Заключним акордом імпрези став потужний виступ народного хору 
«Зоряни» Сумської дирекції залізничних перевезень під керівництвом 

Ми вже неодноразово писали про численні патріотичні 
ініціативи академії, спрямовані на допомогу воїнам-земля-
кам, які захищають суверенітет України на її Сході (допо-
мога прикордонникам, закупівля необхідних речей для 
військовослужбоців, перерахування одноденного заробіт-
ку, придбання військових казначейських облігацій, здача 
крові для поранених, допомога дітям сімей біженців тощо). 
Колектив академії прийняв виклик Сумського національ-
ного аграрного університету і приєднався до благодійної 
кампанії «100 днів тепла» щодо збору теплих речей для 
наших захисників 

В атріумі Наукової бібліотеки УАБС НБУ відбулася історична 
імпреза «Золота осінь Перемоги», присвячена 70-й річниці 
визволення України від німецько-фашистських загарбників

брані 5 тисяч гривень придбали 
необхідну амуніцію для сина вете-
рана академії С.І. Турченюк.

 – Дуже хочеться, щоб наша 
допомога зігріла тіла і душі земля-
ків-героїв! – сказала голова 
профспілкового комітету академії 
Л.І. Гончарова. – А ми будемо 
продовжувати збір коштів. Під час 
спілкування з військовими зро-
зуміли, що серед найактуальніших 
потреб – лікарські засоби. Ми вже 
почали збирати гроші на придбан-
ня 10-15 аптечок. 

В.  о.  рек тора ,  професор  
С.М. Козьменко подякував усім 
співробітникам вишу і особливо 
координаторам ініціативної групи 
«Допомога сумським військово-
службовцям» – професору кафе-
дри міжнародної економіки Олек-

сандру Миколайовичу Костюку, 
асистентам цієї кафедри Ярославу 
Мозговому і Дмитру Говоруну та 
аспіранту Дмитру Рябіченку – за 
організацію замовлень, за постій-
ну невтомну працю.

Уже близько місяця наші сту-
денти щодня їздять на територію 
Сумського артилерійського полку, 
де допомагають іншим волонте-
рам Сум плести захисні сітки для 
маскування військової техніки. 
Наші студенти вирізняються осо-
бливою старанністю. Вони пере-
конані, що плоди їхньої праці до-
поможуть вберегти життя наших 
героїв. 

Загальна сума зібраних акаде-
мією коштів для воїнів зони АТО 
на даний час вже наближається до 
відмітки в 1 млн. гривень.

Віталія Янова. Сам колектив, а також його солісти, дуети, квартет пода-
рували глядачам  справжню насолоду від почутих українських пісень, 
присвячених війні, Перемозі, рідній нескореній Україні. Приємно, що 
разом із найкращими членами цього творчого колективу співала та грала 
на кастаньєтах і голова Клубу ветеранів академії Л.М. Балацька. 
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МАНДРУЄ ОСІНЬ…

«УКРАЇНА – РАЗОМ!»

РЕКОРД  
УКРАЇНИ

Нещодавно доцент кафедри теоретич-
ної і прикладної економіки Т.І. Гончарук 
відзначила свій День народження. 
Ліричними рядками цієї пісні попросив 
привітати Тетяну Іванівну зі святом її 
чоловік – ветеран академії Г.І. Гончарук. 
Приєднуємося до привітань і виконує-
мо його прохання. А ще бажаємо усім 
студентам зустріти і зберегти упродовж 
багатьох років таке ж вірне кохання, як 
у цього подружжя

Дата 8 листопада 2014 року, напевне, 
увійде в історію не лише академії, а й 
Сумщини, адже цього дня в приміщен-
ні Наукової бібліотеки УАБС НБУ було 
встановлено рекорд, офіційно занесе-
ний до «Книги рекордів України». Ці 
показники по праву можна вважати і 
світовим рекордом, оскільки вони 
значно перевершують результати по-
переднього рекорду, занесеного до 
«Книги рекордів Гіннеса»!

Мандрує осінь жовтою дорогою,
І лущаться каштани на гіллі.
І в далині, за синьою тривогою,
Курликають вечірні журавлі.

Приспів:
Каштани падають, каштани падають, 
каштани падають
У пригорщі осінніх вечорів.
А я пригадую, а я пригадую, 
а я пригадую
Лиш ту весну, коли тебе зустрів.

Тремтить зоря над липами багряними,
І пахне сад, мов у степу полин.
Прийди до мене сивими туманами,
Чи срібним літом бабиним прилинь.

Давно зозулі відкували ранками,
Аж до весни замовкли солов’ї.
Лиш об дорогу спілими каштанами
Раз-по-раз б’ються спогади мої.

У Палаці дітей та юнацтва була проведена 
культурно-мистецька акція «Україна – разом!», 
в якій взяли участь школярі та студенти Сум-
щини. Кожен із учасників заходу мав змогу 
долучитися до загальної глобальної вишивки 
Сумської області на величезній карті України. 

Учасниками цього цікавого заходу стали й 
творчі студенти академії. До того ж своє ми-
стецтво охоче проявили як дівчата, так і хлоп-
ці. Ця колоритна незвична вишивка стала не 
лише новим рекордом України, а й у черговий 
раз довела всім, що наша прекрасна квітуча 
держава – єдина й неподільна!

Слова В. Романюка

Цього року в академії з нагоди Дня україн-
ської писемності та мови проведено чимало 
цікавих заходів, проте найцікавішим і найкре-
ативнішим з них став флеш-моб «Книжкове 
доміно». Суть його в тому, аби не лише повто-
рити, а й перевершити рекорд, нещодавно 
встановлений бельгійцями і занесений до 
«Книги рекордів Гіннеса». Вони задіяли 4840 
книг, створили з них складні конструкції, а 
потім раптово звалили одну книгу, яка методом 
доміно миттєво все зруйнувала. 

Організувати подібний флеш-моб, але з 
більшою кількістю книг, запропонували наші 
студенти. Як завжди, цікаву ініціативу підтри-
мало керівництво вишу на чолі з в. о. ректора, 
професором С. М. Козьменком, а також викла-
дачі, працівники бібліотеки, студенти та ас-
піранти. На всі 100 відсотків виклався під час 
проведення цікавої справи один із основних 
організаторів – науковий співробітник науково-
дослідного центру С. В. Тихенко. Всього в ор-
ганізації та проведенні флеш-мобу взяли участь 
близько 50 осіб.

Ще напередодні звечора в читальному залі, 
двох атріумах і вестибюлі бібліотеки були ви-
шикувані одна за одною у складних конфігу-
раціях 5200-5300 книг. Проте виявилося, що 
«запустити» доміно – ще складніше, ніж пороз-

ставляти книги. Лише з п’ятої спроби щастя 
усміхнулося і рекорд був установлений! Це 
було блискавичне, але неповторне явище! 
Склалося враження, мовби то стрімко рухала-
ся якась довга жива істота по своїй 700-метро-
вій дистанції, викладаючи книги одна на одну 
за принципом доміно. За лічені хвилини усі 
книги лежали на підлозі, створюючи гарні 
конфігурації. Вестибюль прикрашали літери, 
складені в англійське «BOOK», а в останньому 
атріумі – в заключному місці дійства – вони 
зображували національний синьо-жовтий 
прапор і символіку академії.

Усі вітали один одного з цією неординар-
ною подією. А потім у малому конференц-залі 
відбулося офіційне засвідчення рекорду. 
Представник «Книги рекордів України» – на-
чальник Департаменту освіти та науки Сумської 
облдержадміністрації О.І. Попова вручила 
керівникові академії С.М. Козьменку Диплом, 
який засвідчує про встановлення загальнона-
ціонального рекорду. Його ж по праву можна 
вважати і світовим, адже кількість задіяних 
бельгійцями книг була успішно перевершена! 

Сподіваємося, що академія ще прославить-
ся не одним національним і світовим рекор-
дами!

МіхeR



16 «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ  
БАНКIВСЬКОЇ СПРАВИ НБУ»

№ 12-13 (132-133)  
14.11.2014

ГАЗЕТА  ДЕРЖАВНОГО  ВИЩОГО  
НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ«Вісник НБУ»

Я к ви вважаєте, якою має бути настільна книга студента бан-
ківської академії? Скажете, “Банківська енциклопедія”, фі-

нансові словники, довідники, підручники, інші розумні книги. 
Звичайно, без них не обійтися. Але при цьому всьому найне-
обхіднішим помічником у повсякденній підготовці майбутніх 
банкірів є журнал “Вісник Національного банку України”, пере-
конаний виконуючий обовязки ректора Української академії 
банківської справи Сергій Козьменко. Ось що він говорить:

– Саме “Віснику” як офіційному виданню НБУ студенти на-
дають перевагу, готуючись до семінарських занять або екза-
менів. Викладачі та студенти використовують великий масив 
статистичних даних щодо діяльності як окремих банків, так і 
банківської системи в цілому, які друкуються в журналі. При-
чому багато цих даних – ексклюзивні, адже знайти їх можна 
лише у “Віснику НБУ”. Ми завжди з цікавістю знайомимося зі 
свіжими науковими розробками з питань банківництва, до-

слідженнями, які стосуються різних аспектів фінансово-кре-
дитної діяльності, читаємо статті наших колег. А потім жваво 
їх обговорюємо в студентських аудиторіях чи в наукових дис-
кусіях між собою. “Вісник” завжди в пригоді викладачам ака-
демії, адже дуже часто, готуючись до лекцій, ми звертаємося 
до його публікацій, у яких є і свіжа думка, і ґрунтовний аналіз, і 
статистика з першоджерел. Чимало наших викладачів – бага-
толітні постійні автори видання, серед яких професори Тетяна 
Васильєва, Інна Школьник, Сергій Лєонов, Олександр Костюк; 
їхню естафету підтримує молоде покоління науковців – Ганна 
Буряк, Антон Бойко, Вадим Козирєв, Інна Макаренко та бага-
то інших. Отже, судіть самі, наскільки потрібен нам у роботі 
журнал “Вісник Національного банку України”. Він – і помічник 
студентів у написанні рефератів та дипломних робіт, і настіль-
на книга викладачів, і трибуна для науковців. Тож нехай цей 
журнал буде на робочому столі кожного!

Передплатити “Вісник Національного банку України” можна в усіх 
відділеннях поштового звязку України, а також через альтерна-
тивні регіональні організації: ДП “Преса”, ТОВ “ПА “Меркурій”, ТОВ 
“Періодика”, ТОВ “Ноу-Хау”, ТОВ “АС-Медіа”, ПП “ВКФ Пугачова і Ко”, 
ТОВ “Прес Центр Київ”, ТОВ “ЛАСКА”, ТОВ “Агенція по передплаті 
“КСС”, ПП “Паращак О.Л.”, ТОВ “НВП “Ідея” та інші.

НАСТІЛЬНА КНИГА ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА

• діяльність Національного банку України;
• питання функціонування банківської системи України;
• актуальні фінансово-кредитні проблеми;
• проблеми макроекономіки.

Журнал висвітлює:

• найновіші дослідження відомих вітчизняних і зарубіж-
них учених та статті банкірів-практиків;

• офіційний список банків України (двічі на рік) та щомі-
сячні зміни до нього;

• структура активів, зобовязань, власного капіталу, прибут-
ки і збитки банків (щокварталу);

• основні показники діяльності банків (щомісяця);
• основні монетарні параметри грошово-кредитного рин-
ку держави (щомісяця);

• інформація про ринок державних цінних паперів тощо.

У журналі друкуються:

• щомісячний повнокольоровий науково-практичний журнал;
• спеціалізоване банківське видання, публікації в якому Ви-
щою атестаційною комісією України визнані фаховими;

• виходить у комплекті з електронною версією додатка 
“Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності” 
на CD-диску.

• обсяг журналу – 80 сторінок;
• передплатний індекс – 74132.

Журнал “Вісник Національного банку України”:

Адреса редакції: просп. Науки, 7, Київ-28, 03028 
(адреса для листування: Редакції періодичних видань, вул. Інститутська, 9, 
Київ-601, 01601).
Тел.: (044) 524-39-69, 527-38-06, 527-39-44.
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