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ALMA-МATER ЧЕКАЄ 
НА СВОЇХ ДІТЕЙ!

НАША ГОРДІСТЬ – ВИПУСКНИК!

Щорічно УАБС НБУ випускає близько 400  
молодих спеціалістів за спеціальностями «Фі-
нанси і кредит», «Банківська справа», «Облік і 
аудит», «Міжнародна економіка», «Економічна 
кібернетика», «Правознавство», які успішно 
трудяться не лише на Сумщині та в Україні, а й 
за межами держави.

Академія має тісне співробітництво більш ніж 
з 500 банківськими, фінансовими установами, які 
працюють у місті Суми та їх центральних офісах, 
розташованих у різних містах України. 

Серед банківських установ варто відзначи-
ти ПАТ «Державний Ощадний  Банк України», 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ КБ «При-
ватБанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ 
«Дельта Банк», ПАТ АКБ «Столичний» та інші 

банківські установи України. 
Академія плідно співпрацює з такими вироб-

ничими підприємствами: СМПО ім. М.В. Фрунзе, 
ПАТ «Насосенергомаш», АТ “Технологія”, ТОВ 
“Технологія Кложерс”, підприємства Концерну 
«Укрросметал», ПАТ «Крафт Фудз Україна», ПАТ 
«Укрнафта», компанія «РАЙС» та інші. Також дуже 
тісне співробітництво вишу з державними уста-
новами, навчальними закладами, страховими 
компаніями, кредитними спілками, приватними 
підприємствами.  

Багато наших випукників співпрацюють з 
ВНЗ, роблять вклад у розвиток, підтримку та 
зміцнення іміджу академії.

З великою повагою і вдячністю хотілось 
би відзначити: Безносика Євгена, випускника 

2001 року спеціальності «Банківська справа» 
– директора Сумської обласної  дирекції ПАТ 
КБ «Правекс-Банк»; Гусєва  Ярослава, випуск-
ника спеціальності «Фінанси» 2001 року – ди-
ректора Сумського відділення ПАТ «ВТБ Банк»; 
Сисоєва  Євгена, випускника 1999 року спе-
ціальності  «Облік і аудит» – головного бух-
галтера АТ “Технологія”; Касьяна Євгена, ви-
пускника 2003 року спеціальності «Правознав-
ство» – голову Сумського обласного тери-
торіального управління Антимономольного 
комітету України; Дерезу Ольгу, випускницю 
2008 року спеціальності «Економічна кіберне-
тика» – начальника відділу розробки продук-
ції Департаменту маркетингу «Ренесанс 
Капітал Інвест» (м. Київ); Віктора Шуліка, 
випускника 2005 року спеціальності «Банківсь-
ка справа» – керівника напряму ринкових до-
сліджень Української кредитно-рейтингової 
агенції; Борисенка Романа, начальника управ-
ління ефективності та оплати праці Депар-
таменту персоналу ПАТ «Райффайзен банк 
Аваль» (м. Київ); Іваха Сергія, випускника 2003 
року спеціальності «Облік  і аудит» – голов-
ного бухгалтера ВАТ «Укрнафта»; Зінченка 
Максима, випускника 2003 року спеціальності 
«Правознавство» – начальника  юридичного 
відділу ТОВ «Техноніколь –Центр» і багатьох 
інших  випускників.

Ми пишаємося вами і завжди  раді новим 
зустрічам!

 Людмила ГОНЧАРОВА,
начальник Регіонального центру 

підвищення кваліфікації та практичної 
підготовки студентів

У своє повноліття наш виш вступає досить 
зрілим навчальним закладом – з багатьма на-
городами та відзнаками, з потужним профе-
сорсько-викладацьким складом, із багатою 
матеріально-технічною базою, з надійними 

Цими днями виповнюється 18 років відтоді, як була прийнята Постанова Кабі-
нету Міністрів України «Про створення Української академії банківської справи» 

партнерами із 40 країн світу, з талановитими 
студентами, які звикли здобувати перемоги у 
всеукраїнських олімпіадах і конференціях, у 
престижних спортивних та мистецьких конкур-
сах. 

Та чи не найбільшою нашою гордістю 
завжди залишалися випускники. Те, наскільки 
їх охоче беруть роботодавці, чи задоволені 
їхніми успіхами, чи з вдячністю самі колишні 
студенти згадують свою Alma-Мater – усе 
разом стає тим лакмусовим папірцем, який 
показує, чи в правильному напрямку рухаєть-
ся згуртований колектив академії, чи якісно 
готує майбутні кадри. Час показав: ми  на 
правильному шляху! Більшість наших випуск-
ників роблять успішну кар’єру, стають справж-
німи громадянами України, прославляючи 
своїми здобутками академію. 

15 лютого 2014 року Alma-Мater збирає у 
своїх стінах дітей, аби ще раз послухати про 
їхні успіхи, дати їм напутні поради, закликати 
не поривати зв’язків із рідним вишем. Ми бу-
демо з нетерпінням чекати на цю зустріч ви-
пускників!

Щиро вітаємо всіх, чия доля пов’язана з 
академією, – викладачів, співробітників, сту-
дентів і випускників – з 18-річчям УАБС НБУ!

Бажаємо всім міцного здоров’я, відмінних 
успіхів у праці та навчанні, нових злетів і пере-
мог, особистого щастя!

З повагою
Ректорат Української академії

банківської справи
Національного банку України
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17 січня 2014 року на засіданні вченої ради академії було ухвалено рішення про 
присвоєння звання «Заслужений професор ДВНЗ «Українська академія банківсь-
кої справи Національного банку України» професору кафедри банківської 
справи Івану Васильовичу Салу

І.В. САЛО

НОВІ ГОРИЗОНТИ СПІВРОБІТНИЦТВА УСПІХИ  
В НАУКОВІЙ КАР’ЄРІ

ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРОФЕСОР АКАДЕМІЇ

Іван Васильович давно став легендою не 
лише нашого навчального закладу, а й Сумщи-
ни. Його знають як мудру, мужню, вольову 
людину, яка вміє переборювати будь-які 
труднощі, вболіває за справу, щедро ділиться 
з молодими колегами своїми знаннями та ба-
гатим життєвим досвідом. 

Загальний трудовий стаж цієї особистості 
становить 53 роки, стаж роботи  в академії – 8 
років. 

І.В. Сало – доктор економічних наук, про-
фесор, заслужений економіст України. Дійсний 
член Української академії інформатики. Удо-
стоєний таких державних та відомчих нагород: 
ордена «Знак Пошани» (1981), медалі «Ветеран 
труда» (1985), ордена Преподобного Нестора 
Літописця (1999), ордена «Різдво Христове» ІІ 
ступеня (2001), ордена Рівноапостольного 
князя Володимира (2003), нагрудного знака 
«Петро Могила» (2006). Наприкінці минулого, 

2013 року І. В. Сала нагороджено орденом 
Святителя Дмитрія Ростовського «За заслуги 
перед Українською православною церквою».

З 1994 р. І.В. Сало працював на посаді на-
чальника Сумського обласного управління 
Національного банку України. Доктор еконо-
мічних наук з 1996 р. З 2005 року – завідуючий 
кафедрою банківської справи УАБ СНБУ. З ве-
ресня 2011 року – професор цієї кафедри.

Сало І.В. – відомий учений з великим пра-
ктичним досвідом, автор понад 80 наукових і 
методичних робіт. 

За особисті заслуги в організації підготовки 
наукових кадрів та фахівців для банківської 
системи Іван Васильович нагороджений: На-
грудним знаком «Почесна відзнака Національ-
ного банку України» (2001); Бронзовим 
пам’ятним знаком «Національний банк Украї-
ни» (2003); Відзнакою Міністерства освіти і 
науки «Петро Могила» (2006); Срібним 

22 січня 2014 року 
з діловим візитом ака-
демію відвідали рек-
тор Федеральної дер-
жавної бюджетної 
освітньої установи 
вищої професійної 
освіти «Державний 
університет — на-
вчально-науково-ви-
робничий комплекс» 
(м. Орел, РФ) профе-
сор Пилипенко Ольга 
Василівна та прорек-
тор Федотов Олек-
сандр Анатолійович.

У рамках візиту 
гості мали нагоду оз-
найомитися з  на -
вчальними корпусами 
академії, науковою 
бібліотекою, оздоров-
чо-спортивним ком-
плексом. Також відбу-
лися зустрічі гостей з 
в. о. ректора академії, 
професором Козьмен-
ком С.М., проректо-
ром,  професором 
Школьник І.О., із за-
відувачем кафедри 
банківської справи, 
професором Васильє-
вою Т.А. Під час зустрі-
чей були обговорені 
питання співпраці між 

17 січня 2014 року на засіданні вченої 
ради академії в. о. ректора, доктор еконо-
мічних наук, професор, голова вченої 
ради академії С.М. Козьменко вручив 
Бойко Ользі Петрівні атестат професора 
кафедри соціально-гуманітарних дисци-
плін, а Поліщук Марині Сергіївні - атестат 
доцента кафедри державно-правових 
дисциплін.

Дипломи кандидата економічних наук 
отримали асистент кафедри бухгалтерсь-
кого обліку і аудиту Олексіч Жанна Ана-
толіївна та асистент кафедри бухгалтер-
ського обліку і аудиту Колдовський Артем 
Володимирович.

А через тиждень на засіданні спеціалі-
зованої вченої ради відбулися успішні 
захисти дисертаційних робіт.

Луняков Олег Володимирович, доцент 
кафедри фінансів та кредиту Севасто-
польського інституту банківської справи, 
захистив дисертацію на тему «Формуван-
ня, аналіз та регулювання дисбалансів у 
фінансовому секторі економіки України» 
на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук.

Науковий консультант - д.е.н., профе-
сор Васильєва Тетяна Анатоліївна.

Катроша Людмила Володимирівна, 
головний аудитор відділу аудиту централь-
ного апарату Департаменту аудиту Націо-
нального банку України, захистила дисер-
тацію «Науково-методичне забезпечення 
розвитку фінансового контролю у сфері 
державних закупівель» на здобуття нау-
кового ступеня кандидата економічних 
наук.

Науковий керівник – д.е.н., професор 
Школьник Інна Олександрівна.

пам’ятним знаком «Національний банк Украї-
ни» (2008); Золотим пам’ятним знаком «Націо-
нальний банк України» (2011).

І сьогодні Іван Васильович самовіддано 
трудиться на благо кафедри та академії.

Присвоєння І.В. Салу звання заслуженого 
професора УАБС НБУ – це наше визнання його 
особистих заслуг перед вишем і вагомого 
внеску в розвиток Української академії бан-
ківської справи Національного банку України.

Щиро вітаємо Івана Васильовича з почес-
ним званням і бажаємо йому міцного здоров’я 
і нових плідних здобутків!

вишами в навчально-
му, науковому, куль-
турному та спортив-
ному напрямках. Ре-
зультатом переговорів 
між керівництвом ВНЗ 
стало підписання до-
говору про співробіт-
ництво та партнерство 
між вишами.

О к р і м  ц ь о г о , 
О . В . П и л и п е н к о  і  
О.А. Федотов відвіда-
ли також ІІ Міжнарод-
ний турнір із футзалу 
серед жіночих сту-
дентських команд «Ку-
бок рек тора УАБС 
НБУ» та повболівали 
за свою команду «Го-

суниверситет-УНПК», 
яка зустрічалася з ко-
м а н д о ю  «М А МИ» 
(Московський дер-
жавний машинобудів-
ний університет).

Костянтин 
КАЛИНОВСЬКИЙ,

фахівець НДЦ

P.S. А вже через кілька днів Пилипенко Ольга Василівна, ректор 
Федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої про-
фесійної освіти «Державний університет — навчально-науково-ви-
робничий комплекс»  (м. Орел, РФ) описала у своєму Твіттері  вра-
ження про візит до академії 22 січня 2014р.: «Визит в Украинскую 
академию банковского дела… Великолепный вуз, отличная матери-
альная база, библиотека, спорткомплекс... Возвращаюсь с Украины, 
из г. Сумы... Нет ни малейшего волнения, антагонизма, принята как 
давний приятель».

Підписання договору
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– Тарасе Григоровичу, 
коли розпочала свою 
діяльність Асоціація 
випускників академії?

– Пам’ятаю, що спроби 
створити Асоціацію ви-
пускників були давно, ще 
коли я був студентом ака-
демії. Однак вона працю-
вала не дуже активно. Тож 
у минулому році було вирі-
шено серйозно зайнятися 
цією справою. Як завжди, 
ідейним натхненником став 
в. о. ректора академії Сер-
гій Миколайович Козьмен-
ко, багато зробила для ор-
ганізації Асоціації началь-
ник Регіонального центру 
підвищення кваліфікації та 
практичної підготовки сту-
дентів Людмила Іванівна 
Гончарова, яка давно та 
тісно співпрацює з нашими 
випускниками, активно 
включилася в роботу мій 
заступник – Марина Михай-
лівна Бричко, яка, крім того, 
що взяла на себе багато 
поточних питань, ще й по-
стійно генерує цікаві та 
креатині ідеї. Завжди істот-
ну організаційну підтримку 
нам надає проректор Алла 
Григорівна Ярова. І хоча 
процес юридичного офор-
млення Асоціації випускни-

ків ще триває, однак ми вже 
проводимо свої перші за-
ходи.

–  З  я к о ю м е т о ю 
створено цей проект?

– Протягом останніх 
років керівництво та спів-
робітники академії прово-
дять активну роботу щодо 
гідного позиціонування 
академії серед інших на-
вчальних закладів України. 
Одним із ключових проек-
тів стало створення  Асо-
ціації випускників (Academy 
Alumni Association (AAA), 
діяльність якої спрямована 
на забезпечення ефектив-
ної комунікації в середови-
щі випускників та посилен-
ня зв’язків між випускника-
ми – з одного боку, та 
співробітниками і студен-
тами академії – з іншого. 
Створення Асоціації ви-
пускників сприятиме реалі-
зації соціальної місії акаде-
мії та має на меті підтримку 
всебічного розвитку акаде-
мії, а також зміцнення ї ї 
репутації та підвищення 
престижу. 

Долучившись до робо-
ти Асоціації, випускники 
матимуть можливість кон-
кретними справами сприя-
ти нинішнім досягненням 

сягнення випускників 
академії.

– Цього року нашій 
академії виповнюється 18 
років. За цей час наш на-
вчальний заклад встиг ба-
гато чого зробити, досягти 
успіхів у різних сферах 
діяльності. Встигли підняти-
ся на певні кар’єрні верши-
ни і  наші випускники. 
Відрадно, що ці колишні 
студенти не поривають 
зв’язків зі своєю Alma-
Mater. Розумію, що немож-
ливо в короткому інтерв’ю 
згадати всіх, хто сьогодні 
може стати взірцем для 
наших студентів. Назву хо-
ча б кілька прізвищ успіш-
них особистостей: Ярослав 
Гусєв – директор Централь-
ного Сумського відділення 
ПАТ «ВТБ Банк»; Володимир 
Пономарьов – керівник 
відділу управління ризика-
ми «СЕБ-Банку», Юрій Зен-
кович – магістр американ-
ського та порівняльного 
права, власник і консуль-
т а н т  ф і р м и  « Yo u r a s 
Ziankovich Consulting» у 
Брукліні (США); Олександр 
Хорузін – директор відділу 
маркетингу La Roche-Posey 
(L’Oreal). Також багато се-
ред випускників академії 
наших вик ладачів ,  як і 
успішно захистилися і сьо-
годні користуються авто-
ритетом серед колег та 
студентів: к .е.н, доцент 
Богдан Сюркало; к.е.н, аси-
стент кафедри бухгалтерсь-
кого обліку і аудиту Інна 
Макаренко; к.ю.н, старший 
викладач кафедри держав-

но-правових дисциплін 
Ірина Тимошенко, к .е.н, 
доцент кафедри банківсь-
кої справи, голова прий-
мальної комісії Дмитро 
Циганюк та багато інших.

Сьогодні в академії, а 
також у соціальних мере-
жах активно обговорюють-
ся кандидатури, а 15 люто-
го, під час святкових урочи-
стостей найуспішніші і 
найактивніші наші випуск-
ники будуть відзначені у 
номінаціях : «Науковий 
злет», «Красивий дебют»,  
«Академічний іміджмей-
кер», «Державна служба», 
«Банківська кар’єра», «Пра-
возахисна діяльність», 
«Успішний менеджер», 
«Бухгалтер-професіонал», 
«Власна справа»,  «Стра-
хова справа», «ІТ фахівець» 
тощо.

Ці нагороди повинні 
стати і відзнакою досягнень 
наших випускників, і стиму-
лом для подальших успіхів 
та співпраці з академією, а 
також орієнтиром для 
нинішніх студентів. 

На гербі Асоціації ви-
пускників академії зазначе-
но: «Spiritus familiaris», що 
означає «Дух сім’ї». Справ-
ді, ми – велика академічна 
сім’я, і нас, незалежно від 
того, де ми живемо і пра-
ц ю є м о ,  з а в ж д и  м а є 
об’єднувати родинний дух! 
У нас одна Alma-Mater, яка 
повинна пишатися нами!

Бесіду записала 
Наталія ДАНИЛЕНКО

«НАШИХ ВИПУСКНИКІВ 
ЗАВЖДИ ПОВИНЕН  
ЄДНАТИ РОДИННИЙ ДУХ!»

Тарас Савченко:

Як відомо, першу за багато років масштабну зустріч випускників академії, 
яка відбудеться 15 лютого 2014 року, ініціювала Асоціація випускників 
УАБС НБУ. Про майбутній захід і загалом про роботу Асоціації ми мали 
розмову з її головою – деканом обліково-фінансового факультету, докто-
ром економічних наук, доцентом Т. Г. Савченком

академії та підтримувати її 
сталий розвиток у майбут-
ньому!

– У чому Ви вбачаєте 
основні напрямки діяль-
ності Асоціації?

– Коротко зупинюсь  
лише на основних напрям-
ках діяльності Асоціації: 
формування та ведення 
інформаційної бази даних 
щодо випускників академії; 
забезпечення професійної 
та соціальної адаптації мо-
лодих фахівців – випускни-
ків академії, а також спри-
яння їх працевлаштуванню 
з а  з д о б у т и м  ф а х о м ; 
кар’єрне консультування; 
організація корпоративних 
заходів – щорічної зустрічі 
випускників академії, ве-
дення постійної рубрики 
«Історія успіху» в сту-
дентській газеті «Акаде-
Міх»; формування щорічної 
премії «Academy Alumni 
Awards», що вручається 
випускникам академії, які 
досягли найпомітніших і 
суспільно значущих успіхів 
у різних сферах професій-
ної діяльності. Значну увагу 
будемо також приділяти 
інформаційному висвітлен-
ню діяльності Асоціації, 
зокрема розвитку офіцій-
них сторінок у соціальних 
мережах, формуванню та 
розповсюдженню бюле-
тенів, буклетів, промороли-
ків про Асоціацію тощо. І 
звичайно, будемо всебічно 
підтримувати випускників 
у їхній реалізації власних 
проектів (презентацій, май-
стер-класів, тренінгів) на 
основі потужної науково-
технічної бази академії.

– Розкажіть, будь ла-
ска, хоча б про деякі до-
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 – Євгене Миколайови-
чу, розкажіть, будь ласка, 
як починався Ваш трудо-
вий шлях?

 – На п’ятому курсі в мене 
був заліковий предмет, на 
якому вивчалося  складне 
законодавство про захист 
економічної конкуренції (ан-
тимонопольне право). За 
порадою Д.М. Лук’янця я 
обрав тематику дипломної 
роботи, пов’язану з цим 
предметом, і потрапив на 
переддипломну практику в 
територіальне відділення 
АМКУ. Усе відбувалося до-
волі спонтанно: я ніколи 
раніше не пов’язував своєї 
майбутньої юридичної спе-
ціальності з державною 
службою, в моїй родині 
ніколи не було ані юристів, 
ані держслужбовців, усе 
склалося за волею долі. 
Пам’ятаю, попросив дати 
мені практичне завдання, 

матеріали реального звер-
нення скаржника. Я спро-
бував викласти свої думки 
на папері ,  і ,  як пот ім 
з’ясувалося, частина з них 
була використана в кінцево-
му документі. З цього мо-
мент у в мене почала 
з’являтися впевненість у 
своїх здібностях. Влітку 2003 
року в тервідділенні АМКУ 
оголосили конкурс, за його 
результатами мені вдалося 
потрапити на роботу про-
відним спеціалістом відділу 
досліджень і розслідувань із 
заробітною платою 112 
гривень на місяць. Через рік 
у відділенні звільнився го-
ловний експерт-юрискон-
сульт, і абсолютно все юри-
дичне супроводження пе-
рейшло до мене. Тервід-
ділення перебувало у 
складних судових процесах, 
це був ключовий момент і 
справжнє випробування на 

Історія Успіху

профпридатність. По суті, 
майже за  в ідс у тнос т і 
справжнього юридичного 
досвіду потрібно було го-
тувати документи та пред-
ставляти відділення в сер-
йозних справах у судах 
першої, апеляційної та каса-
ційної інстанцій особисто. 
Траплялися помилки, були 
нервування, але на той час 
склалася гарна команда в 
колективі та потужна верти-
каль юридичної служби 
АМКУ. Це не порожні слова: 
у 2007, 2009, 2010 роках 
юридична служба АМКУ 
перемагала у загальнона-
ціональній номінації «Кра-
щий юридичний відділ дер-
жавної установи», Вищим 
господарським судом Украї-
ни на підставі виграних рі-
шень у ці роки було сфор-
мовано левову частку своїх 
роз’яснень щодо застосу-
вання конкурентного зако-
нодавства. Це по-справж-
ньому надихало!

Навіть за незначного 
рівня заробітної плати це 
дозволяло формувати у 
працівників служби свідо-
мість переможця. 

 – Як далі складалася 
Ваша кар’єра?

 – По суті, професійно 
конкурентним правом я 
займаюся з початку роботи 
(з 2003 р.) і до цього часу. 
Сам же перехід від безпосе-
реднього супроводження 

справ у судах до організацій-
ної роботи відбувся в берез-
ні 2010 р.: мене призначили 
заступником голови Сумсь-
кого обласного територіаль-
ного відділення АМКУ, у 
червні 2011 р. – головою 
відділення.

 – Що для Вас найго-
л о в н і ш е  в  р о б о т і ? 
Поділіться з нашими 
студентами власним 
рецептом успіху.

 – У роботі, напевно, 
найголовніше – це результат, 
але не будь-якою ціною! 
Його необхідно досягати 
через гарні стосунки в ко-
лективі та формування на-
прямку роботи з позиції 
обговорення та дискусії, в 
якій ти повинен мати висо-
кий професійний рівень 
знань. Принцип «я правий 
тому, що керівник», вважаю 
безперспективним. У моєму 
випадку рецепт успіху – це 
внутрішня мотивація, рапто-
ве «успадкування» на почат-
ку професійної діяльності 
всієї відповідальності у сфері 
правового супроводження, 
задоволення від роботи, 
зовнішня мотивація. 

 – Існує твердження, 
що бе з  мі ц ної  с і м’ ї 
кар’єрний успіх неможли-
вий. Ви згодні?

 – Абсолютно згоден. 
Саме моя родина дозволила 
мені таку «розкіш», як трива-
лий час (6 років) перебувати 

на цікавій, але не досить ви-
сокооплачуваній роботі го-
ловного експерта-юрискон-
сульта. Завдяки розсудливості 
своїх рідних я дочекався 
свого шансу. У мене звичайна 
родина: маю дружину і двох 
доньок. А ще – батьків, стар-
шого брата, племінника, ба-
гато двоюрідних сестер.

 – Кілька Ваших порад 
студентам та випускни-
кам академії: з чого по-
трібно починати в пошу-
ку роботи і що необхідно 
мати «на старті»? 

 – З власного досвіду 
можу сказати, що робото-
давці часто зосереджують 
свою увагу не на вмінні 
студента напам’ять проци-
тувати якесь визначення, а 
на можливості вирішити, 
проаналізувати проблемну 
ситуацію. Те, що спеціалісту 
без досвіду складніше вла-
штуватися, – це застаріле 
кліше, адже з людини, яка 
має певний сформований 
досвід роботи, набагато 
важче «виліпити» потрібно-
го спеціаліста, бо вона менш 
гнучка, ніж здібний випуск-
ник. Отже, бажаю всім удачі 
та знайти свій рецепт успіху, 
повірте, це – реально!

Бесіду записала 
Марина БРИЧКО, 

виконавчий директор 
Асоціації випускників 

УАБС НБУ

«ЗНАЙТИ СВІЙ  
РЕЦЕПТ УСПІХУ –  
ЦЕ РЕАЛЬНО!»

Євген Касьян:

Касьян Євген Миколайович – випускник юридичного факультету (2003р.), 
голова Сумського обласного територіального відділення Антимонополь-
ного комітету України (далі АМКУ) про власний рецепт успіху

ІСТОРІЯ УСПІХУ В ЦИФРАХ ТА ФАКТАХ:

1998-2003 рр. – навчання в УАБС на 
юридичному факультеті, група П-81.
Червень 2003 р. – провідний спеціаліст 
першого відділу досліджень і розсліду-
вань Сумського обласного тервідділення 
АМКУ. 
Квітень 2004 р. – провідний спеціаліст-
юрисконсульт першого відділу дослід-
жень і розслідувань СОТВ АМКУ.

Вересень 2004 р. – головний експерт-
юрисконсульт першого відділу дослід-
жень і розслідувань СОТВ АМКУ.
Березень 2010 р. – заступник голови 
відділення Сумського обласного тери-
торіального відділення АМКУ.
Червень 2011 р. – до сьогоднішнього дня 
– голова Сумського обласного тери-
торіального відділення АМКУ.

Життя за принципом – «Жизнь измеряется 
не количеством сделанных вдохов и выдо-
хов, а количеством тех моментов, когда от 
счастья захватывает дух»

Євген Касьян на святкуванні Дня юриста в академії
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Майстер-клас для студентів академії

А. Кутузова на робочому місці

«Я НЕ СИДІЛА 
СКЛАВШИ РУКИ!»

Анна Кутузова:

– Анно, що допомогло Вам 
знайти роботу своєї мрії?

– Напевне, те, що я не сиділа 
склавши руки! Склала резюме, 
розіслала його гіпотетичним робо-
тодавцям. Задіяла до пошуку своїх 
друзів і знайомих. І це спрацювало: 
саме мій друг підказав, що на те-
леканалі «Business» шукають ре-
дактора.

– Пошук роботи в Києві 
завжди пов’язаний з величезною 
конкуренцію та дуже багатьма 
претендентами на вакансію. 
Як вважаєте, що ж відрізняло 
Вас від інших претендентів?

– Я успішно пройшла співбесі-
ду. Відповіла правильно на всі 
питання головного редактора і 

погодилася працювати понаднор-
мово.

– У Вас була впевненість в 
успіху? Якщо так, то звідки 
вона взялась? Як Ви себе моти-
вували?

– Було велике бажання реалі-
зувати увесь потенціал. А ще мені 
дуже пощастило з родиною. У 
складні моменти близькі завжди 
підтримували мене.

– Наріжний камінь постра-
дянської журналістики – неза-
лежність та об’єктивність. А 
як із цим на Вашому телека-
налі?  

– «Business» – молодий і про-
гресивний телеканал. Редакційна 
політика полягає в тому, що інфор-

Редакція газети продовжує публікацію серії матеріалів під 
рубрикою «Історія успіху», підготовлених Асоціацією випуск-
ників УАБС НБУ, з яскравими, самодостатніми особистостями, 
колишніми випускниками академії. Це інтерв’ю – з випускни-
цею кафедри фінансів (2011р.), редактором інформаційно-
аналітичної служби телеканалу «Бізнес» (Київ) про свої перші 
кроки в кар’єрі та про те, як знайти роботу своєї мрії

мація, яка подається у новинах, є 
точною, об’єктивною, неуперед-
женою та збалансованою. Жур-
налісти викладають факти сумлін-
но, зберігаючи їхній справжній 
зміст і не допускаючи спотворень. 
Сюжети не виривають із контексту 
подій. 

– Які сфери життя суспіль-
ства та країни в цілому ви-
світлює Ваш канал?

– «Business – це загальнонаціо-
нальний український телеканал для 
людей з активною життєвою пози-
цією, орієнтований на сегмент B2С. 
Працює для тих, хто бажає розвива-
тися як професіонал, керівник та 
особистість. Телеканал «Business» – 
це довідник із бізнесу, який на ре-
альних історіях демонструє, як по-
чинати і розвивати свою приватну 
справу. Оперативні ділові новини в 
режимі нон-стоп, програми з пер-
шими особами бізнес-середовища, 
знайомство з новими ідеями, факти, 
що розширюють сприйняття еконо-
міки і практичні поради для бізнес-
менів-початківців – усе це є в ефірі 
нашого телеканалу. 

– Можете назвати найбільш 
яскраві та цікаві проекти?

– 10-хвилинна програма «100 
ідей для бізнесу» – це інтерв’ю з 
українськими підприємцями на їхній 
території. Про ідею, складнощі на 
початку шляху та кроки, що допо-
могли розвинутися, – про все це ми 
говоримо з нашими героями.

Безпосередньо я спілкувалася 
приблизно з п’ятистами топ-ме-
неджерами та відповідальними 
співробітниками провідних україн-
ських компаній. 

– З якими труднощами до-
водилося стикатися на почат-
кових етапах своєї кар’єри?

– Потрібно було робити те, 
чого я ніколи не робила і чому 
мене ніхто не навчав. Але я пере-
борювала невпевненість і працю-
вала! Звичайно, мені дуже знадо-
билися знання, отримані в акаде-
мії. Жодного разу не пошкодувала, 
що здобула вищу освіту саме в 
УАБС НБУ. Дуже вдячна нашим 
викладачам, адже  постійно під час 
поточної роботи «спливають» 
абсолютно непередбачувані зав-
дання, вирішувати які стає легше, 
коли згадуєш лекції та семінари. 

– Що допомагає Вам витри-
мувати високий життєвий 
темп?

– Кожного дня я прокидаюсь о 
п’ятій ранку, виконую поточну 
роботу і надсилаю її до редакції. 
Потім продовжую день гімнасти-
кою та 20-хвилинним бігом у 
парку. Об одинадцятій я вже пра-
цюю в офісі. Мій робочий день 
довгий і напружений. Такий темп 
легко витримати лише тоді, коли 
ведеш здоровий спосіб життя.

– Яку пораду дасте молодим 
випускникам, які мріють про 
кар’єру на телебаченні? 

– Не бійтеся мріяти! Але 
пам’ятайте, що для реалізації своїх 
планів потрібно наполегливо пра-
цювати. Навчайтеся і самовдоско-
налюйтеся постійно. Можливо все!

Бесіду провела  
Марина БРИЧКО,

виконавчий директор
Асоціації випускників  

УАБС НБУ

ЖИТТЯ ЗА ПРИНЦИПОМ – «ВАРТО НЕ ГНАТИСЯ  
ЗА ТИМ, ЩОБ ДОСЯГТИ УСПІХУ, А ПРАГНУТИ, 
ЩОБ ТВОЄ ЖИТТЯ МАЛО СЕНС» 
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Козьменко Ольга Володимирівна
доктор економічних наук, професор кафедри 
економічної кібернетики

Цього досвідченого науковця вирізняє 
багаторічна напружена праця. А минулий рік 
був особливо плідним і успішним.
• Головний редактор журналу «Insurance 
Markets and Companies: Analyses and Actuarial 
Computations». Член редакційних колегій 

журналів «Banks and Bank Systems», «Pproblems and Perspectives in 
Management».

• Член спеціалізованої ради К 64.055.02 Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця.

• Дипломант «Щорічної премії у сфері страхування-2013», спонсором 
якої є Всеукраїнська благодійна організація «Фонд Олександра 
Сосіса».

• Керівник науково-методологічного семінару молодих науковців «За-
стосування математичних методів у дослідженні економічних проблем».

• Під її керівництвом опубліковано 3 монографії.

 
Васильєва Тетяна Анатоліївна 
доктор економічних наук, професор, завіду-
вач кафедри банківської справи

Залишається лише дивуватися, коли Тетяна 
Анатоліївна встигає виконувати такий обсяг 
роботи, до того ж з високою якістю!

Ось перелік лише найважливіших аспектів 
її діяльності за 2013 рік:
• Автор 3-х статей у наукових виданнях, що 

входять до наукометричної бази SCOPUS.
• Науковий консультант 4-х докторських дисертацій (Довгань Ж.М., 

Грищенко Л.Л., Заруцька О.П., Луняков О.В.).
• Автор 5 статей у «Віснику НБУ».
• Керівник авторського колективу навчальних посібників з грифом 

МОН.
• Участь у роботі в рамках проекту Європейського Союзу та Програ-

ми розвитку ООН (форма звіту – колективна монографія, співавтор).
• Керівник авторського колективу 3-х монографій.

Організація Міжнародної науково-практичної конференції 
«Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика»  
(за участі численних зарубіжних гостей). Головний організатор – Костюк О.М., 
д.е.н., проф. кафедри міжнародної економіки.

Номінації

Костюк Олександр Миколайович 
доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки

Не лише минулого року, а й упродовж багатьох 
років Олександр Микола йович плідно працює 
на благо академії. Назвемо лише кілька найпо-
мітніших його справ.
• Організатор Міжнародної конференції «Між-

народна банківська конкуренція: теорія і 
практика».

• Очільник Міжнародного центру банківської 
справи та корпоративного управління.

• Голова спеціал ізованої  вченої  ради  
Д 55.081.01.

• Головний редактор журналу «Corporate 
Ownership and Control» («Корпоративна 
власність та контроль»), що випускається 

видавництвом «Virtus Interpress» за сприяння 
Міжнародного центру з корпоративного 
управління та банківської справи ДВНЗ «УАБС 
НБУ».

• Завдяки зусиллям Олександра Миколайовича 
було досягнуто домовленості між консульта-
тивним комітетом з відбору змісту Міжнарод-
ної бази цитувань SCOPUS та згаданим жур-
налом. Це дозволило виданню,  авторами 
якого є представники професорсько-викла-
дацького складу академії, істотно зміцнити 
свої позиції у престижній реферативній базі 
даних і наукометричній платформі SCOPUS.

Грант на науково-дослідний проект «Вітчизняні системно 
важливі банки: досвід України». Переможці: керівник проекту – Лєо-
нов С.В., д.е.н., професор, проректор УАБС НБУ; учасник проекту – Буряк А.В., 
к.е.н., асистент кафедри банківської справи.

Наукове дослідження та видання монографії «Розвиток 
банківської справи на Сумщині». Автор – Тихенко Сергій Володими-
рович, к.е.н., доцент, науковий співробітник Науково-дослідного центру.

«НАУКОВЕЦЬ РОКУ»

НАУКОВА ПОДІЯ РОКУ

ПОДІЇ ТА ОСОБИСТОСТІ 2013 РОКУ
Минулий, 2013 рік видався для всіх нас дуже напруженим і 
водночас насиченим яскравими, цікавими подіями. Життя 
вишу відзначалося багатогранною діяльністю. Тому в рамках 
святкування 18-ї річниці УАБС НБУ було вирішено підбити 
підсумки зробленого і відзначити в окремих номінаціях осіб 

та подїі, які значною мірою вплинули на позитивний імідж 
академії. Кандидатури на номінантів пропонувалися й обго-
ворювалися на кафедрах та структурних підрозділах академії, 
а потім були затверджені на засіданні ректорату. Отже, нази-
ваємо переможців та номінантів у різних сферах життя вишу
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Гуцол Євген
студент академії
Чемпіон ХІ Літньої універсіади України, чемпіон України з 
бігу на 400 м, бронзовий призер чемпіонату Європи з 
легкої атлетики, учасник чемпіонату світу в Москві.

Родіонова Поліна
студентка академії
Чемпіонка світу 2012, 2013 року зі стрільби з лука серед 
юніорів. Переможець всеукраїнських та міжнародних тур-
нірів зі стрільби з лука. Чемпіонка України 2014 року.

Номінації

Анцибор Марина
студентка академії
Учасниця Олімпійських 
ігор в Сочі. Чемпіонка 
Кубка Європи на дистанції 
10 км, чемпіонка ХХVІ 
Всесвітньої зимової уні-
версіади в естафеті 3х5 км 
з лижних гонок, бронзова 
призерка універсіади на 
дистанції 5 км.

І Міжрегіональний ярмарок «Бібліотечні інновації для громад: 
створюємо майбутнє». 
Головний організатор – директор Наукової бібліотеки УАБС НБУ 
Петрина Надія Олександрівна.

Публічна виставка «З мистецького зібрання УАБС НБУ» в Сумській 
муніципальній галереї». 
Головний організатор – Побожій Сергій Іванович, кандидат мистецт-
вознавства, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Сисоєва 
Лариса Юріївна
куратор групи БС-23

Макаренко Інна 
Олександрівна
куратор групи ОА-11

Олексіч Жанна 
Анатоліївна
куратор групи ОА-31

Мистецький практикум 
«Український авангард: 
Історія, імена, події» для 
студентів навчальних за-
кладів системи НБУ. 
Головні організатори – до-
цент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін 
Побожій Сергій Іванович; 
доцент кафедри іноземних 
мов Миленкова Римма Воло-
димирівна.

СПОРТИВНИЙ ОЛІМП

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПОДІЯ РОКУ
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Малиш 
Анна Анатоліївна 
асистент кафедри 
банківської справи
Основні заслуги: ство-
рення і координація 
роботи клубу волон-
терів «Академія добрих 
справ».

Щербань Анна
студентка першого кур-
су, група ОА-31 
Основні заслуги: лауреат 
у номінації «Вокал» Все-
українського фестивалю- 
конкурсу «Срібна лілея», 
переможець конкурсу 

талантів першокурсників «Нові імена», учасни-
ця багатьох загальноакадемічних концертів.

Багмет Ксенія Вікторівна 
екс-помічник ректора УАБС НБУ
Основні заслуги: масовий креатив-
ний промолик про академію LipDub; 
аматорська студентська телерадіо-
студія «ЗачетTV»; масовий флеш-моб 
до Дня Європи; креативна посвята у 
студенти на День знань 2013 року.

«StudDance», масове тан-
цювальне шоу, в якому 
команда академі ї ,  що 
складалася з 98 осіб, вибо-
рола першість серед вишів 
Сум. 
Хореограф-постановник 
– Крамінська Людмила 
Геннадіївна, керівник тан-
цювального колективу 
УАБС НБУ.

Номінації

День обліково-фінансо-
вого факультету. 
Головний організатор – 
декан факультету 
Савченко Тарас Григоро-
вич.

«LipDub», перший масовий 
креативний промолик про 
академію, в якому взяло участь 
500 чоловік. Це – наймасовіше 
і найпрофесійніше відео в 
Україні. 
Головний організатор – Баг-
мет Ксенія Вікторівна, екс-
помічник ректора УАБС НБУ.
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МУЗЕЙ ЕЛЕКТРОННОЇ  
ТА ОФІСНОЇ ТЕХНІКИ

Цей музей було створено 
буквально за кілька місяців. Ініціа-
тива, як і в більшості випадків, 
належить в. о. ректора академії, 
професору С.М. Козьменку. Ідея 
виникла не випадково, адже сту-
денти економічного вишу, які 
щодня працюють і в майбутньому 
будуть працювати із сучасною 
електронною та обчислювальною 
технікою, мають знати не лише з 
книг історію розвитку ООТ та 
хронологію винаходів. 

Розпочалася напружена, копіт-
ка праця. Концепцію музею розро-
бляли проректор академії, профе-
сор Сергій Вячеславович Лєонов та 
завідувач лабораторії кафедри 
економічної кібернетики Віктор 
Мартович Бурега. Збором експо-
натів на різних підприємствах і ор-
ганізаціях, де раніше були обчислю-
вальні центри, займався В.М. Бурега. 
До цієї цікавої справи долучилося 
багато викладачів, співробітників та 
студентів академії. Відшукували 
майбутні музейні експонати на го-
рищах, підвалах, дачах. Як кажуть, з 
миру по нитці…

Відкриваючи цей унікальний 
музей, в. о. ректора, професор 
С.М. Козьменко сказав: 

 – Молодь сприймає сучасну 
комп’ютерну техніку як предмети, 
без яких неможливо уявити наше 
життя. Люди ж мого покоління 
спершу боялися працювати з 
комп’ютером. А мій батько, коли 

вперше побачив, як працює факс 
і комп’ютер, навіть заплакав – на-
стільки фантастичною йому вида-
лася ця техніка. Час рухається 
вперед, тому наші студенти повин-
ні знати, з чого все починалося. 
Сподіваємось, що наш музей буде 
постійно поповнюватися новими 
експонатами.

Своїми враженнями про пошу-
кову роботу поділився викладач-
методист вищої категорії В. М. Бу-
рега:

 – Створюючи цей музей, ми 
хотіли б, щоб він гармонійно впи-
сувався в увесь наш комплекс, 
допомагав викладачам і студентам 
у навчальній, науковій, методичній 
та професійній сферах. А де ж 
брати експонати? Я звернувся за 
допомогою до підприємств та 
організацій, на яких були обчислю-
вальні центри, до навчальних за-
кладів, своїх добрих знайомих, до 
наших викладачів і співробітників. 
І ось тепер ми маємо новий музей!

Настає урочиста мить. Сим-
волічну стрічку перерізають 
основні «винуватці» події – в. о. 
ректора академії С.М. Козьменко 
та завідувач музею, лаборант ка-
федри економічної кібернетики 
В.М. Бурега. 

Перші відвідувачі заходять до 
просторої к імнати. Ту т вони 
знайомляться з такими розділами 
експозиції: обчислювальна техніка 
(технічні носії інформації, елемент-

Пріоритети

15 січня у підвальному приміщенні головного корпусу 
УАБС НБУ, поруч з Арт-галереєю актуального мистецтва,  
відбулася ще одна знакова подія – відкриття кабінету-
музею історії розвитку електронної та офісної техніки

на база ЕОМ, перші види обчислю-
вально-рахувальних пристроїв, 
перші ЕОМ у навчальному процесі 
тощо); офісна техніка (друкарські 
машинки, телефони, диспетчерсь-
кі пункти і т.п.); настінна інформація 
(портрети вчених-конструкторів 
обчислювальної техніки, ООТ в 
навчальному процесі, обчислю-
вальна техніка минулого); технічні 
засоби навчання (діа-, кіно- та 
мультимедійні проектори, при-
строї програмованого контролю 
знань); література (методичні та 
навчальні посібники, інструкційні 
матеріали); обчислювально-офісна 
техніка в УАБС (альбоми фотогра-
фій кафедр інформатики, обліку та 
аудиту, економічної кібернетики, 
фінансів, банківської справи); ін-
формація про працевлаштування 
випускників УАБС (планшет з по-
казом робочих місць у системі НБУ, 
планшет показу робочих місць у 

небанківській системі, наукова 
робота випускників УАБС НБУ).

В.М. Бурега робить екскурсію 
музеєм, цікаво розповідає про 
різні експонати, відповідає на за-
питання відвідувачів, дає інтерв’ю 
журналістам.

 – Головна мета створення та-
кого музею в економічному виші 
– наглядно продемонструвати 
прогрес у розвитку обчислюваль-
ної та офісної техніки у світі та на-
шій країні, – говорить Віктор Мар-
тович.

Віримо, що цей музей часто 
будуть відвідувати студенти – під 
час навчального процесу і просто 
для себе. Передбачається також 
проведення екскурсій для гостей 
академії, школярів, майбутніх 
абітурієнтів.

Наталія ДАНИЛЕНКО
Фото Сергія Тихенка  

та Олега Сєріка
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Спорт-Тime

ПОЛІНА РОДІОНОВА – 
ЧЕМПІОНКА УКРАЇНИ!

КУБОК РЕКТОРА ПОЇХАВ У МОСКВУ

29 січня 2014 року в рамках 
чемпіонату України зі стрільби з 
лука в приміщенні, що кілька днів  
проходив у Легкоатлетичному 
манежі УАБС НБУ, було проведено 
олімпійський раунд (командний). 

Команда юніорок Сумщини у 
складі Поліни Родіонової, Лесі 
Снагощенко та Катерини Лего 
виборола золоті медалі, ставши 
чемпіонками України. Як бачимо, 
рідні стіни все-таки допомогли!

На другому місці – збірна ко-

манда Харківської області (Євгенія 
Реброва, Юлія Ксенофонтова та 
Анастасія Волобуєва). На третій 
позиції – команда Львівщини, яку 
захищали: Соломія Гнип, Марта 
Моцех та Олена Стадник. 

Попереду на нашу Поліну та її 
подруг чекають відбіркові тури зі 
стрільби з лука на чемпіонат світу, 
який відбудеться в лютому у Франції.

Щиро вітаємо Поліну Родіоно-
ву з чемпіонським титулом і бажає-
мо перемоги на чемпіонаті світу!

24 січня 2014 року в Легкоатле-
тичному манежі відбулася урочиста 
церемонія закриття ІІ Міжнародно-
го турніру з футзалу серед жіночих 
студентських команд «Кубок ректо-
ра УАБС НБУ». Нагадаємо, що упро-
довж тижня тривали напружені й 
захоплюючі ігри між дуже сильними 
українськими та російськими коман-
дами. Цього року учасниками тур-
ніру стали: Українська академія 
банківської справи Національного 
банку України (м. Суми); Московсь-
кий державний машинобудівний 
університет (м. Москва, Росія – «МА-
МИ»); команда Придніпровської 
державної академії будівництва та 
архітектури (м. Дніпропетровськ – 
«Злагода-ПГАСА»); Сумський дер-
жавний університет (м. Суми –  
«СумДУ»); Полтавський національ-
ний педагогічний університет  
ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, «НІКА-
ПНПУ»); Державний університет – 
навчально-науково-виробничий 

комплекс (м. Орел, Росія – «Госуни-
верситет-УНПК»). 

Слід зауважити, що в Сумах 
цього разу зібралися одні з най-
сильніших команд України та Росії. 
Незважаючи на те, що команда 
академії була однією з найменш 
досвідчених, вона виступила до-
сить гідно. Як сказав тренер Олек-
сандр Афанасійович Ткаченко, що 
«ми були рівними серед інших 
команд!».

…Ведучий оголошує парад 
команд. Усі учасники на чолі зі 
своїми тренерами виходять у 
центр поля. До команд-учасниць 
звернувся основний організатор 
турніру – в. о. ректора УАБС НБУ, 
професор С.М. Козьменко:

 – Знаю, що футбол – це неа-
биякі емоції, однак я давно вже 
так не хвилювався, як під час 
цьо го турніру. Дивився кожну гру 
і переживав за кожну команду. 
Дякую всім вам за прекрасну гру! 

Впевнений, що тут ви отримали 
додатковий досвід, нові цікаві 
знайомства.  Запрошую вас 
обов’язково приїжджати до нас 
через рік. Обіцяю, що в ІІІ Міжна-
родному турнірі візьме участь не 
6, а вже 12 команд!

Тепло подякував учасникам та 
організаторам турніру за чудову 
гру та подароване свято спорту 
партнер турніру – менеджер по 
Сумській області торговельної 
марки «Моршинська» В’ячеслав 
Миколайович Кобильський.

Головний арбітр турніру – 
представник Асоціації студентсь-
кого футболу України Ю.В. Конд-
ратьєв відзначив, що в цьому 
турнірі всі стали переможцями, 
оскільки відшліфували свою май-
стерність і отримали багато пози-
тивних емоцій.  

Настає урочиста мить. Спершу 
нагороджують найкращих гравців 
кожної команди, серед яких і наша 

Федорова Марина. Найкращим 
воротарем визнана Катерина 
Черкасова з команди «МАМИ» 
(Москва), а найкращим бомбарди-
ром – Валерія Єрмоленко з пол-
тавської команди «Ніка-ПНПУ», яка 
забила у ворота суперників 6 
м’ячів. Нагороджуються також усі 
тренери команд. Теплі слова зву-
чать на адресу палких вболіваль-
ників, особливо ліцеїстів з кадетсь-
кого корпусу.

Настає кульмінаційний момент. 
Оголошуються призери змагань. 
Дуже приємно, що бронзовими 
призерами цих престижних спор-
тивних змагань стала команда УАБС 
НБУ на чолі з тренером О.А. Ткачен-
ком. Футзалісткам вручили грамоти, 
призи, пам’ятний сувенір, а голов-
не – бронзові медалі! Сріблом 
нагороджена полтавська команда 
«НІКА-ПНПУ», а золоті нагороди 
заслужено отримали москвички 
– команда Московського держав-
ного машинобудівного універси-
тету (м. Москва, Росія – «МАМИ»). 

Вітаючи переможців, С.М. Козь-
менко сказав:

 – Дякую вам за розкішну гру і 
сподіваюсь, що наступного року 
ви привезете з собою ще хоча б 
одну московську команду!

До речі, Сергій Миколайович 
як один із «винуватців» цього 
спортивного свята теж не зали-
шився без подарунків. Від Асоціації 
студентського футболу він отримав 
портфель та спортивний костюм. 
С.М. Козьменко пообіцяв наступ-
ного року грати в команді тренерів 
у цій формі. 

Насамкінець Сергій Микола-
йович оголошує:

 –ІІ Міжнародний турнір з 
футзалу завершено! Чекаємо на 
ІІІ турнір!

Наталія ДАНИЛЕНКО

ІІ турнір завершився!

Золота команда. Поліна – перша справа
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ЩАСЛИВОГО 
КОХАННЯ!

Планета Кохання

Ось і завершується наше навчання в стінах академії. За цей час 
вона стала для нас дуже рідною. Тут збагатилися знаннями, опанували 
навичками майбутньої професії, і сьогодні ми вже – «без п’яти хвилин» 
дипломовані фахівці.

А ще ми в стінах навчального закладу значно подорослішали, на-
вчилися спілкуватися, дружити, прощати, любити.

Ми завжди будемо з теплотою згадувати нашу Alma-Мater, адже 
вона справді супер: не тільки багатою базою та прекрасними виклада-
чами, а й своєю теплою, домашньою атмосферою. Хочеться, щоб і 
багатьом наступним поколінням студентів тут так само, як і нам, добре 
навчалося і комфортно жилося.

Хочеться побажати всім викладачам і студентам УАБС НБУ міцного 
здоров’я та любові! А рідній академії – процвітання та добра!

«Без п’яти хвилин» випускники

Любе студентство академії!
День святого Валентина –  особливе свято. Сподіваюся, моє при-

вітання також стане особливим для вас. Цього дня всі бажають один 
одному любові, а я хочу побажати вам відчути на собі чарівну всепо-
глинаючу пристрасть, від якої втрачають голову. Саме про пристрасть 
складають вірші поети, їй присвячують оди та балади. 

Нехай вона захлисне Вас, подібно тайфуну, змусить серце битися 
частіше, а очі –  горіти особливим світлом!

І найголовніше – щоб пристрасть із коханою людиною тривала 
упродовж довгих років, адже тільки щасливчикам вдається пронести 
її крізь усе життя. Тож  будьте одними з найщасливіших, які люблять 
вірно і пристрасно!

З днем cвятого Валентина!
Олександр НАЗАРЕНКО,

голова студентського самоврядування

Щаслива
Я відриваю крила  від землі,
Я ловлю твій погляд, 
Я відчуваю – мені з тобою добре.
Я затаїла подих.

Ти зупинив – вітер.
Ти чуєш, як зараз тихо?
Ти бачиш: нас тільки двоє.
Я вже з тобою.

Як гучно звучить музика.
Як тихо шумить море.
Чому мені здається,
 Що це все уві сні зі мною?

Як прекрасно, коли сонце поряд,
Як прекрасно, коли ти зі мною.
Мабуть, я напевне розумію: 
Я кохаю, я – щаслива!

Марина СИМОНЕНКО,
студентка групи П-03

ФОТОКОНКУРС «ЦЕ – КОХАННЯ!»
Надішліть фотографії (власні, друзів або просто не-
знайомих людей) на скриньку love.uabs@gmail.com. 
Головні умови: на фото повинна бути любов! Дві 
половинки, дві долі! Фотографії надсилати в оригіналі.
Фотографії з «ВК» та «facebook» не приймаються!
Кращі роботи візьмуть участь у фотовиставці в день 
усіх закоханих, а переможці отримають подарунки!

Тож поспішайте:  
у кохання немає ні вихідних, ні канікул!

«ШВИДКІ ПОБАЧЕННЯ» 
12 лютого о 17:00 в кав’ярні «Золотий дукат». 
Організатори УАБС НБУ спільно з Медичним інститу-
том СумДУ. 
Запрошуємо тебе, так – саме тебе, взяти участь. 
Прийти... Повеселитись... Познайомитись... Поспіл-
куватись... і, можливо, закохатись... 
Усе відбувається так... 
Кожна дівчина займає місце за столиком, і до неї 
підсідає хлопець. Вони знайомляться, спілкуються, 
намагаються сподобатись один одному протягом 5 
хвилин. Далі лунає дзвінок, дівчина залишається на 
місці, а хлопець пересідає до іншої співрозмовниці. 

Врешті-решт, після розмови з усіма учасниками/
учасницями кожен повідомляє номер хлопця/дівчи-
ни, який йому чи їй найбільше сподобався. Органі-
затори шукають співпадіння. Також кожен при собі 
матиме листівочку для того, щоб залишити побажан-
ня своєму співрозмовникові. 
А ще, якщо ти хочеш, щоб якась людина прийшла, 
просто повідом про це організаторів – і тій людині 
особисто надійде запрошення!

Гарного вам відпочинку і приємних знайомств!

НК «BILBOW» – ДИСКОТЕКА
Увечері 13 лютого 2014 року відбудеться вечірка, 
сповнена драйву, емоцій та кохання. Ця ніч створена 
для закоханих! 

Чекаємо всіх, хто знає, можливо, 
якщо ти без пари, то в цю ніч усе зміниться!

СТУДКОМ

І знову до нас приходить День святого Валентина. Це роман-
тичне західноєвропейське свято відразу припало до душі 
українцям. Його в нас відзначають і як День кохання, і як День 
любові в широкому сенсі слова, і як День дружби й теплих 
взаємостосунків.
Та особливо шанований святий Валентин, звичайно, у мо-
лодіжному середовищі, оскільки чекають від нього прихиль-
ності й закохані, й ті, хто ще живе в очікуванні великого, 
світлого почуття. 
Хай же здійснюються всі ваші романтичні мрії, дорогі наші 
студенти! Щасливого, вірного вам кохання!

АКАДЕМІЇ – ЛЮБОВІ ТА ДОБРА! ПРИСТРАСТІ – НА ДОВГІ РОКИ!

З нагоди улюбленого свята – Дня cвятого 
Валентина – студентські активісти органі-
зували низку цікавих заходів

РОМАНТИЧНИЙ   ВІДПОЧИНОК



13«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ  
БАНКIВСЬКОЇ СПРАВИ НБУ»

№ 1-2 (121-122)  
12.02.2014

ГАЗЕТА  ДЕРЖАВНОГО  ВИЩОГО  
НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

Планета Кохання

На Слобожанщині ти нам відкрила двері,
Як мати, прийняла в свої обійми нас,
Пишаємося ми тобою, Академіє,
Й будемо славити тебе сьогодні й повсякчас.

У місті понад Пслом проходить наша юність,
І академія для нас, як рідний дім.
Навчатися у ній нам доля усміхнулась,
Йдемо в аудиторії ми, сповнені надій.

Торуємо собі дорогу ми в майбутнє,
Тернистий шлях веде нас до вершини знань,
За академію, за роки незабутні
Тобі завдячуємо ми, Національний банк!

Зростають серед нас банкіри й фінансисти,
Аудиту фахівці не гають марно час,
Закони захищать готуються юристи,
 Учитись наполегливо – Вітчизни це наказ.

Де ти – 
там мій рай!
Маленька долоня в великій руці,
І очі глибокі, мов синь у ріці.
Дивився б я вічно у темряву снів,
Купався б в обіймах зимових вітрів.

Міцніше тримай мої руки, зігрій!
Рахую моргання твоїх чорних вій.
Я дихаю щастям, тремчу і лечу.
Відпустиш – нічого, з тобою впаду.

В обіймах твоїх я сміливий, ти знай:
Ти –диво моє, бо де ти – там мій рай!
І що би не сталось – ти тільки скажи:
Завжди буду там я, де будеш ти...

Олександр НАЗАРЕНКО,
голова студентського самоврядування

Нет больше места 
тем сомненьям…
«Разбить свои все убеждения,
Поверить в то, что веришь ты.
Нет больше места тем сомненьям,
Что счастья нет, что нет мечты.

Кого благодарить, пока не знаю,
Судьбу, а может, Бога все-таки?
Одно сейчас лишь понимаю,
Что в этом есть заслуги и твои.

Развеял ветер прошлого все мифы,
Слова, события из памяти изгнав.
И поменяв все старые тарифы,
Он жизнь мою тебе... тебе отдал!»

Когда в комнату бессонница вошла,
И не позволила сомкнуть ей очи.
Вот именно об этом думала она,
А ночь длиннее стала прежней ночи.

Вона
Ще зранку стоїть край вікна
В надії, що здійсняться мрії.
Вона молода, та настільки сумна,
Сльозами укриті її довгі вії.

Малюнки на склі розглядала вона,
Невпинно шукаючи риси
Того, хто промовить: «Ти лише моя»,
Хто подарує нарциси.

Їй не потрібна солодкая гра,
Що з розуму зводить щоночі,
Даруючи смак відчуття.
Вона шукає рідні їй очі!

Должно же солнце 
улыбнуться солнцу!
Когда, проснувшись рано-рано, 
впервые луч упал к глазам.
И мне настолько силы стало:
«Подняться б к синим небесам!»

Лучи, так нежно прикасаясь,
пускали дрожь по коже и внутри.
«Схожу с ума» – тогда мне показалось.
«Прошу, к себе быстрее забери!»

Ты близок ледяному сердцу – 
и ночью, днем, порой во сне.
«Должно же солнце улыбнуться солнцу!» –
как будто бы сказал ты мне.

Светлана ПЕДЧЕНКО,
студентка группы МФ-32

Влюбилась ли я?..
Влюбилась, влюбилась, влюбилась ли я?
Как странно, внезапно, как ночь среди дня,
То дикое чувство, так громко звеня,
Шептало на ушко: «Влюбилась же я!»

Влюбилась, влюбилась, влюбилась в него?
Без памяти, слов и, не зная всего.
Но что-то к нему столь всесильно вело,
И в сердце так нежно и страстно цвело.

Влюбился, влюбился, влюбился ли он?
Неопытный, робкий, настойчив, смешон.
Влюбился, влюбился, влюбил и меня.
Влюбилась, влюбилась, влюбилась и я!

Светлана ПЕДЧЕНКО,
студентка группы МФ-32

Одиночество
– Что ты чувствуешь, когда ты одинок?
– Если я пороюсь в своей жизни, то скажу – 

желание умереть. Я боюсь одиночества так же, как 
музыкант боится остаться без музыки или хирург 
без сердца. 

– Но это же банально…
– Возможно, но именно в этом и заключается 

смысл нашей жизни. Иметь рядом любимого че-
ловека, кучу денег, развлекаться, как тебе нравит-
ся, – это, конечно, круто, но зачем тебе всё это 
нужно, если тебя не понимают? Ты боишься совер-
шить ошибку потому, что боишься осуждений. И 
так ты всё хранишь в себе – внутри. Каждый твой 
день наполнен страхом. Страхом открыться перед 
другими, не пытаясь им дать возможность понять 
твою боль.

– Но неужели в этой ситуации нет выхода?
– Выход есть всегда… И его суть в том, чтобы 

близкие люди не боялись открыться перед тобой… 
И может быть, ты тоже тогда поймёшь, что можешь 
довериться. Но для этого нужно время, только оно 
способно что-то изменить.

Марина СИМОНЕНКО,
студентка группы П-03

Хай осяває нас благословення Боже,
Освітлює нам шлях, як зірка провідна.
У прийдешнєє йдемо ми кроком переможним,
Бо з нами ангел наш земний – Національний банк.

Про тебе слава хай понад землею лине,
Здобула ти собі повагу й визнання,
Міцній же, Академіє, під небом України,
Благословенний світлий храм науки і знання!
 

Міцній же, Академіє, під небом України!

Петро ДОБРОДУМОВ,
доцент кафедри 

державно-правових дисциплін

Инна ПЕДЧЕНКО,
студентка группы МФ-32
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Mixer

Варто зазначити, що 
Ярослава Майстренко 
(Харків, 1985) – випускниця 
Харківської державної ака-
демії дизайну та мистецтв, 
де вивчала графічний ди-
зайн. Художниця захо-
плюється сучасним кон-
цептуальним мистецтвом, 
зокрема його проявами у 
фото, дизайні, ленд- та стріт-
арті. Учасниця багатьох між-
народних пленерів та ленд-
арт-симпозіумів.

Експозиційний проект 
«Пересипи» є персональ-
ною виставкою художниці 
та являє собою фото-, 

відео роботу, інсталяційний 
об’єкт та інтерактивний 
перфоманс. Концептуаль-
ний підхід майстрині про-
являється у філософському 
ставленні до такого при-
родного матеріалу, як пі-
сок. Пересипи піску для 
авторки не є випадковими, 
вони створюють малюнок, 
візерунок внутрішнього 
світу людини.

На цій незвичайній 
чарівній виставці представ-
лені два проекти, яких 
об’єднує використання 
піску як основного кон-
структивного матеріалу. 

Спершу глядачі можуть 
познайомитися з проектом 
«Перетини» – виставкою 
фотографій, які представ-
ляють собою асоціативний 
ряд на тему пошуку вну-
трішньої гармонії та рівно-
ваги через образи. Самі 
назви творів говорять про 
себе: «Перетини. Концент-
рація», «Перетини. Рух», 
«Перетини. Зміщення», 
«Перетини. Очищення», 
«Перетини. Розвиток», «Пе-
ретини. Рівновага» тощо.

 – Я хотіла дослідити, що 
ж виходить при найменшій 
взаємодії з піском, – пояс-

нює суть своїх робіт Яросла-
ва Майстренко. – І зрозуміла, 
що навколишнє середовище 
дуже мінливе. Наш світ дуже 
крихкий і тендітний, тому 
його треба оберігати. А вза-
галі, через пісок я намагаюсь 
показати свій внутрішній 
світ, своє прагнення до рів-
новаги.

Іншу кімнату арт-гале-
реї можна назвати «таєм-
ничою». Як і під час мину-
лого проекту, цього разу 
тут теж відбувалися дива. 
Глядачам запропонували 
взяти участь у проекті «Пе-
ресипи», тобто інтерактив-

ному перфомансі. Вони 
дуже повільно, у ритмі 
піску, що сиплеться, рухали 
пірамідки, наповнені цим 
матеріалом. А потім спо-
стерігали, який же слід за-
лишається. Це можна на-
звати спільним результатом 
творчості людини та при-
роди.

А що це за слід, кожен 
може тлумачити по-своєму 
– залежно від власних по-
глядів ,  філософського 
світосприйняття та й про-
сто настрою…

Римма МИЛЕНКОВА,
керівник галереї 

«АкадемArt»

«ПЕРЕСИПИ»
24 січня 2014 року в галереї «АкадемArt» відбу-
лася презентація персонального експозиційного 
проекту «Пересипи» молодої талановитої худож-
ниці Ярослави Майстренко

У «таємничій» кімнатіЯрослава Майстренко

Початок нового року, 
чарівні святки, напевне, 
запам’ятаються багатьом 
викладачам і співробітникам 
академії. Учасники театраль-
ної студії «Кураж», вокальної 
студії та активісти громадсь-
кого життя на чолі з головою 
студкому Олександром Наза-
ренком привітали їх щедрів-
ками та засіваннями. 

– Дозвольте щедрувати, 
з Новим роком Вас вітати! 
– такими словами запитував 
веселий яскравий колектив, 
заходячи до кожної акаде-
мічної «оселі». 

Студенти засівали зер-
ном, співаючи під акомпане-
мент баяну:

«СІЮ НА ВАС ЖИТО, ЩОБ БУЛО ДОБРЕ ЖИТИ!»

Сієм-сієм, посіваєм, з Новим роком Вас вітаєм!
Хай Вам буде рік добрий, а вік довгий!
Сію на Вас жито, щоб було добре жити!
Господарі щиро дякували щедрувальникам і обдаро-

вували їх цукерками, грошима та іншими гостинцями. 
Адже студенти своїм дійством змогли подарувати їм 
справжнє свято, допомогли доторкнутися серцем до на-
родних традицій. 

Новорічні вітання в бібліотеці


