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Хелловін по-українські 

 

Традиційно на економічному факультеті 
відзначається «надвечір’я Дня всіх святих» або 
Хелловін. Це свято прийшло до нас із Заходу і 
полюбилось студентам своєю надзвичайною 
атмосферою: перевдяганнями у відьом, духів, 
зомбі; вирізанням ліхтарів із гарбузів; 
солодощами від викладачів та іншим. 

Почалося це неймовірне дійство із 
ярмарки, на якій були представлені страви різних 
країн світу. Незважаючи на різноманіття 
смаколиків, українська кухня виявилась 
найсмачнішою! 

Не залишилась осторонь цього свята і 
кафедра маркетингу та управління бізнесом. Так, 
над створенням антуражу до Хелловіну 
працював весь викладацький склад. Гірлянди із 
паперових гарбузів, чорні коти та кажани, 
павутини з павуками та звісно цукерочки для 
перевдягнених студентів – все це викликало 
захоплення у молоді та створило незабутню 
атмосферу свята на факультеті. 

 

 

Таким чином, закінчення тижня відзначилось 
гарним та святковим настроєм як викладачів, так і 
студентів,які пліч-о-пліч стали учасниками такого 
дійства. Адже щоб продуктивно працювати потрібно 
вміти добре відпочивати. 
 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

У рамках проведення тижня спеціальностей 
«Фінанси і кредит», «Економіка підприємства» та 
«Облік і аудит» спільно із студентами 3 курсу було 
організовано інноваційно-діловий турнір «Я – 
інвестор». 

У ході запропонованого турніру студенти 
економічного факультету проявили себе як здібні 
управлінці з навичками прийняття дієвих рішень у 
нестандартних ситуаціях. Моделювання реальної 
інвестиційної діяльності дало змогу учасникам чітко 
усвідомити потреби та вимоги, що ставлять ринкові 
відносини до суб’єктів господарювання у жорстокому 
конкурентному середовищі. 

Специфіка інноваційно-ділового турніру «Я – 
інвестор» полягала у розвитку інноваційного мислення, 
необхідності створення творчої команди однодумців, 
наявність колективної діяльності та залучення до участі 
у грі декількох підприємств та інститутів зі створенням 
єдиної ігрової команди. 

За результатами проведення турніру команди 
сформували практичні вміння критично мислити, 
формулювати й аргументовано висловлювати свої 
думки, розвинули здатність вибудовувати послідовність 
дій та представлення творчих ідей. 

 

«День навпаки» 

Інноваційно-діловий турнір «Я-інвестор» 

В рамках святкування  Міжнародного дня студента  
на економічному факультеті відбувся захід «День 
студентського самоврядування». Активні студенти мали 
можливість зайняти робочі місця викладачів та 
керівництва економічного факультету, відчути всі 
труднощі роботи, про які вони раніше могли тільки 
здогадувались. 

Посаду  декана економічного факультету зайняла 
студентка 37к групи – Поліщук Оксана. 

Не менш відповідальні посади отримали : 
Мороз Тетяна, студентка 37к групи – заступник декана з 
виховної роботи; 
Форос Євген, студент 33 групи – завідувач кафедри 
маркетинг та управління бізнесом; 
Келебай Віталій, студент 31 групи – завідувач кафедри 
економіки підприємства, фінансів та фінансово-
економічної безпеки; 
Ковчежнюк Вадим, студент 15 групи –  завідувая кафедри 
економічної теорії та комерційного та трудового права. 

Захопленні роботою, наші студенти – працівники, 
навіть не замітили, як швидко пролетів час. 
Усвідомлюючи, усю складність діяльності викладацького 
складу, вони зрозуміли для себе: «Що не так просто бути 
дорослим і  не легка – ця педагогічна праця!» 



 

 

 

 

 

 

  

06 листопада 2014 року студенти економічного 
факультету разом з викладачами кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи к.е.н., доцентом Кожухівською Р.Б. та 
к.е.н., доцентом Поворознюк І.М. та к.е.н., доцентом Удовенко 
І.О. відвідали найбільшу виставку сектора HoReCa в Україні 
— Міжнародний експофорум ресторанно-готельного бізнесу 
та клінінгу FoReCH 2014. 

Міжнародний експофорум ресторанно-готельного 
бізнесу та клінінгу FoReCH 2014 — значна та авторитетна 
подія індустрії гостинності України, на якій професіонали 
індустрії налагоджують ефективні та взаємовигідні зв’язки між 
споживачами та постачальниками обладнання, технологій, для 
підприємств готельного та ресторанного бізнесу.  

Відвідування виставки дозволило студентам не тільки 
змістовно й цікаво провести час, а й сформувати уміння та 
навички щодо використання на практиці теоретичного 
матеріалу з основ туристичного та готельно-ресторанного 
бізнесу і клінінгу. 
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29 жовтня відбулося традиційне свято 
презентації студентів першого курсу економічного 
факультету, яке розпочала і майстерно вела ведуча 
Хрищенюк Вікторія. 

Команди учасників були сформовані 
відповідно до складу академічних груп за 
напрямами підготовки: «Фінанси і кредит», 
«Економіка підприємства», «Готельно-ресторанна 
справа», «Маркетинг», «Управління персоналом та 
економіка праці», «Туризм» та «Облік і аудит». 

Було цікаво спостерігати як виглядає 
майбутня професія через призму студентської 
уяви. Переповнений зал весело вітав кожну з 
команд та оплесками заохочували їх до виступу.  

По закінченню дійства, його учасників 
привітали проректор з науково-педагогічної 
роботи університету  Кочубей Т.Д.  та декан 
економічного факультету Понедільчук Т. В. 
Вручивши грамоти, Тетяна Василівна відзначила, 
що кожна презентація першокурсників є 
унікальною (бо жодного разу номери не 
повторювалися!). 

 
 


