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Найрозумніший на економічному 

 

2 грудня відбулася інтелектуальна гра 
«Найрозумніший» на економічному факультеті, 
в якій взяли участь 12 студентів. 

Суть змагання – пройти якомога більше 
раундів і кожен повинен відповісти на якомога 
більше запитань за короткий час. Гра 
відбувалася в декілька етапів, під час яких 
кількість учасників поступово зменшувалась. В 
боротьбу за перше місце вступили дванадцять 
учасників, після першого раунду згідно до 
отриманих результатів залишилося шість 
учасників, а інша половина покинула гру. 
Питання, які ставились  студентам були різної 
складності та на різну тематику, з якими 
учасники справилися по-різному. 

Ще через один складний раунд 
залишилося всього три гравці (Червона К., 
Вигівська Ю. та Мельник Д.), які автоматично 
потрапили у фінал. Фінал виявився 
найнапруженішою частиною змагання, адже 
кожен учасник був досить близько до перемоги 
і не хотів здаватися. Проте по закінченню 
боротьби все ж визначився переможець. І 
очікувану перемогу здобула студентка 34 групи 
Червона Катерина. 

 

Вітаємо Катерину з перемогою та бажаємо їй подальших інтелектуальних досягнень, а учасникам – 
пробувати свої сили в інтелектуальних іграх і надалі. 

Студентський актив факультету дякує всім учасникам за участь та організаторам ігри: ведучій – 
Поліщук Оксані, звукорежисеру – Форос Євгенію та студентам , які допомагали в оформленні аудиторії – 
Мороз Тані та Бабаку Володимиру, фотографу – Матюк Богдані за відмінну роботу та гарно проведений 
час. 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

19 грудня в Україні святкується день Св. 
Миколая. В цей день прийнято дарувати подарунки, 
дітлахи знаходять їх під подушкою, гостинці від 
Миколая отримують як слухняні, так і не слухняні діти. 
Малеча пише листи Миколаю, де розповідають про 
свою слухняність та що саме вони бажають отримати. 

Цього дня Св. Миколай разом з викладацьким 
складом, студрадою та студентами економічного 
факультету відвідав і діточок з дитбудинку. Впродовж 
декількох тижнів студенти збирали для них іграшки, 
канцтовари, книжки, розмальовки і сувеніри. 

Студенти на чолі з деканом факультету 
Понедільчук Т.В. передали зібрані подаруночки 
вихованцям дитбудинку, а діти, отримавши їх, були 
дуже задоволені. Вдячністю за візит студентів та 
викладачів став невеличкий концерт, де маленькі 
артисти співали і читали віршики своїм гостям. Дітки 
були вбрані в гарні костюми і водили хороводи біля 
ялинки. Спілкування з дітками відбувалось в дружній 
атмосфері, де постійно лунав сміх. Дітки грались, 
плескали в долоні та розбирали принесені подаруночки. 

Студентський та викладацький колективи 
залишились задоволеними, що в цей святковий день 
принесли радість тим, хто зазвичай обділений увагою та 
батьківською любов’ю. 

 

День відкритих дверей в університеті 

Святкування дня Святого Миколая 

В Уманському державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини 17 грудня було 
проведено День відкритих дверей. 

Традиційно розпочала зустріч привітальним словом 
Понедільчук Тетяна Василівна – доцент, декан 
економічного факультету та висвітлила переваги 
отримання освіти за економічними напрямами в УДПУ, як 
одному з найпрестижніших вищих навчальних закладів 
України. 

З особливостями вступної кампанії 2015 року 
майбутніх студентів ознайомила провідний фахівець 
відділу кар’єрного росту та профорієнтаційної роботи 
Мошковська А.Е. 

Кістол Анастасія презентувала такі напрями 
підготовки та магістерські програми як «економіка 
підприємства», «фінанси і кредит», «облік і аудит», 
«управління фінансово-економічною безпекою», 
Автомеєнко Артем – «маркетинг», «управління 
персоналом» та «економіку праці і бізнес 
адміністрування», Хрипта Вікторія – «туризм та готельно-
ресторанну справу». 

Майбутні абітурієнти мали можливість переглянути 
відео-презентацію про економічний факультет, отримали 
індивідуальні профорієнтаційні консультації. 



 

 

 

 

 

 

  

День святого Андрія Первозванного припадає на 13 
грудня. Стародавня християнська легенда каже, що апостол 
Андрій Первозванний проповідував християнство в самому 
Царгороді, на побережжях Чорного моря та в околицях нашої 
столиці – Києва. 

12 грудня на економічному факультеті відбулося свято 
Андрія, яке вже стало традицією і є гарним прикладом 
українського святкування. 

Протягом дня студентський колектив відвідував 
кафедри, де їх привітно зустрічали викладачі, пригощаючи 
варениками, млинцями, цукерками з печивом, фруктами та 
іншими солодощами, пропонували вкусити калиту за 
українською традицією. В вдячність лунали українські пісні у 
виконанні дівчат та хлопців, народні вислови та жарти. 

Весела атмосфера протягом святкування, жарти, 
народні українські пісні та традиції зробили святкування 
незабутнім. 

Економічний брейнЕкономічний брейнЕкономічний брейнЕкономічний брейн----рингрингрингринг 

Свято Андрія на факультеті 

Багатьом відомий вислів Дістервега про те, що 
освіта – це вміння зустрічати життєві ситуації. 15 
грудня кандидатом економічних наук, доцентом 
Кірданом Олександром Петровичем проведено 
економічний брейн-ринг серед студентів 1-го курсу. 

Підготовка та проведення виховного заходу 
свідчать про вміння студентів-першокурсників 
інтегрувати багатоаспектні економічні знання, 
розв’язувати актуальні проблеми майбутньої 
професійної діяльності. 

Економічний брейн-ринг проходив у декілька 
етапів. Студенти сформували 3 команди по 5 учасників 
(«економчики», «economics», «аватар»). За підсумками 3-х турів, команда «аватар» 

покинула гру, яка набрала лише 3 бали. 
В четвертому турі команди задавали по 2 

питання один одному. За кожну правильну 
відповідь команди отримували по 2 бали. За 
підсумками цього туру обидві команди отримали 
по 2 бали. 

У грі перемогла команда «economics» з 
результатом 20 балів. По завершенню гри 
студенти підвели підсумки і прийняли рішення 
проводити такі заходи частіше. 


