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УДПУ – мій вибір 

 

Навчання – це дуже цікавий процес, 
який забирає велику частину часу та уваги. 
Крім того, навчання формує подальший 
життєвий шлях, професійну діяльність та 
впливає на якість самого життя в перспективі. 
Тому дуже важливо вчитися саме там, де 
комфортно і де можна здобути потрібну 
професійну підготовку. 

Кожен абітурієнт намагається зробити 
правильний та доленосний вибір, обрати 
сучасну професію, щоб стати в майбутньому 
успішним та конкурентоспроможним фахівцем, 
мати високооплачувану та змістовну роботу. В 
період, коли вступна кампанія йде до 
завершення, у більшості теперішніх 
абітурієнтів склалась своя система вподобань 
щодо пріоритетності тих чи інших навчальних 
закладів.  

Позитивним моментом для нинішніх 
вступників є можливість подання електронних 
заяв в різні вузи для участі в конкурсі, що 
значно заощаджує час та грошові кошти. 
Скориставшись такою можливістю, більшість 
абітурієнтів, які вже зробили свій вибір щодо 
вступу, намагаються подати в приймальні 
комісії оригінали своїх документів про освіту, 
аби уникнути черг та ажіотажу, який має місце, 
як правило після 01 серпня, щоб продовжити 
свої канікули згідно намічених планів. 

 

На ці питання Вадим дає виважену відповідь: 
«Протягом усього року я розмірковував над 
питанням вибору вищого навчального закладу для 
вступу, для цього я переглядав сайти навчальних 
закладів. Відверто скажу, мене вразив сайт як 
самого УДПУ, так і економічного факультету! Лише 
деякі столичні вузи мають такий змістовний сайт. 
Зрозуміло, що тут цікаве та насичене студентське 
життя, за участю студентів проводиться багато 
заходів. 

Також студенти мають можливість 
проходити практику за кордоном та в Карпатах, що 
також представлялось на сайті факультету. Щодо 
навчальних програм – їх тут дуже широкий перелік, 
можливість в подальшому навчатись в магістратурі» 

Ще одним вагомим аргументом на користь мого університету є активне студентське життя, 
регулярне проведення різноманітних походів, тематичних вечорів, творчих заходів. Цікавими є спортивно-
туристичні змагання та відвідування різноманітних туристичних виставок, що сприяють кращому 
зануренню у студентське життя та допомагають проявити творчі таланти, а ще знайти нових друзів. 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини традиційно є активним учасником 
різних інноваційних проектів, тому маючи унікальну 
нагоду, 134 викладачі університету долучитись до 
науково-дослідного проекту відкритої освіти “ХМАРА” 
з використанням універсальної системи управління 
навчальними ресурсами, заснованої на технологіях з 
вільним ліцензованим доступом. З економічного 
факультету в цьому проекті виявили бажання брати 
участь 16 викладачів, які пройшли шестимісячні курси 
підвищення кваліфікації на базі Університету 
менеджменту освіти Національної академії 
педагогічних наук України за програмою “Викладачі-
тьютори (організатори) дистанційного навчання ІІІ-ІV 
рівнів акредитації”. 

Також усі 16 викладачів, які проходили курси 
підвищення кваліфікації, успішно захистили 
індивідуальні випускні роботи, тематика переважної 
більшості яких стосувалась розробки ними 
дистанційних навчальних курсів на базі платформи 
MOODLE.  Отримання викладачами економічного 
факультету свідоцтв “Викладач-тьютор (організатор) 
дистанційного навчання” є дуже важливим кроком на 
шляху ліцензування і запровадження дистанційного 
навчання в його класичному розумінні. 

 11 липня приймальна комісія економічного 
факультету розпочала прийом заяв на вступ за освітньо-
кваліфікаційним рівнем “бакалавр”. Прийом документів 
триватиме впродовж трьох тижнів і завершиться о 12.00 
год. 1 серпня – на денній формі навчання і 2 серпня – на 
заочній. Вступники з Донецької та Луганської областей 
можуть подавати заяви та документи до 12.00 год. 15 
вересня. Прийом документів від абітурієнтів, які вступають 
на основі повної загальної середньої освіти та на основі 
диплома молодшого спеціаліста і мають проходити вступні 
випробування закінчиться 24 липня. 

Чекаємо на Вас за адресою: м. Умань, вул. Садова, 
28. Телефон для довідок: 

(04744) 5-20-80; 097-729-69-68; 098-251-83-77. 
Приймальна комісія працює щоденно. 
З нами Ви можете стати успішнішим, 

компетентним та конкурентоспроможним на ринку 
праці! 

Старт приймальної комісії 

Викладач-тьютр –  новий поступ на шляху до 
дистанційної освіти 



 

 

 

 

На сьогодні в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини 
продовжується вступна кампанія. Вступники 
можуть подавати заяви про участь у конкурсному 
відборі в паперовій або в електронній формі, які є 
рівноцінними. Заява в паперовій формі подається 
вступником особисто до приймальної комісії 
університету, що працює за адресою: м. Умань, 
вул. Садова, 28. В електронній формі заяву можна 
подати дистанційно на сайті за адресою 
http://ez.osvitavsim.org.ua, де відкрито реєстрацію 
заяв від вступників, попередньо на ньому 
зареєструвавшись. На цьому сайті подається 
покрокова інструкція 
(http://ez.osvitavsim.org.ua/instruction.php), що 
дозволяє успішно подати заяву в електронній 
формі.  
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Електронний вступ 

30 липня 2014 року студенти Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини, які пройшли фахову підготовку на військовій 
кафедрі Сумського державного університету, склали 
присягу на вірність українському народові. Особисто 
поздоровили молодих курсантів із цим важливим 
моментом в їхньому житті ректор Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини, професор Побірченко Наталія Семенівна, 
начальник кафедри військової підготовки Сумського 
державного університету, к.т.н., доцент, полковник Ляпа 
Микола Миколайович, голова спілки ветеранів військ 
протиповітряної оборони, полковник у відставці Бесараб 
Микола Никифорович. 

На урочистий захід завітали батьки, рідні, близькі 
юнаків та дівчат. Також привітати своїх вихованців 
прийшли командири та викладачі університету. 
Професорсько-викладацький склад економічного 
факультету бажає вам здоров’я, сил та натхнення, будьте 
завжди вірними народу України та словам військової 
присяги! 


