
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Тиждень студента – гарне свято, 

вражень різних у всіх багато! 

День сусіда на економічного факультеті 

«В економічних питаннях 

більшість завжди не права»   

Джон Кеннет Гелбрейт 

Єдність студентської молоді 

Навчання-сьогодні,кар’єра-завтра,а 

успіх-завжди! 
Економічна гра «Залізний підприємець 



Святкування Тижня студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На засіданні студентської ради економічного факультету відбулося підведення підсумків святкування 
Тижня студента. 

 Представники студради відзначили, 
що цьогорічний план святкування був добре 
продуманий та насичений заходами різного 
змісту й масштабу. До організації Тижня 
студента долучилися всі студенти 
факультету і змогли  продемонструвати свою 
ініціативність, творчість та креативність 
мислення. Протягом усього тижня вони 
організовували та приймали участь у 
конкурсах, тематичних круглих столах, іграх, 
тощо. 

 
Студенти  створили  атмосферу невимушеності, використавши при цьому свій творчий 

потенціал –  оформили святково навчальні приміщення, прикрасивши їх вітальними плакатами, 
жартівливими зображеннями та стіннівками. Конкурс стіннівок оцінювала  

студентська рада, яка і 
визначила переможців. 

 

За активної участі студентів 
економічного факультету було 
організовано «DRESS CODE 
DAY». Усі групи вразили 
різноманітністю 
запропонованих образів. 

 

Для розвитку логіки, спостережливості, уміння 
розпізнавати брехню, ораторського мистецтва, стресостійкості, 
лідерських якостей, навичок було проведено командно – 
психологічну гру «Мафія». 

  День студентського 
самоврядування – це вже 
традиційний захід, який 
ініціює  студентський актив 
факультету. Під час цього 
дійства студенти факультету – 
як першокурсники, так і 
представники старших курсів 
– змогли взяти участь у цілій 
низці різнопланових цікавих 
заходів, продемонструвавши 
свої організаційні та творчі 
здібності. Також щедрий 
подарунок для студентів 
влаштувала команда КВК 
факультету «Zекономили». 
Саме команда економічного 
факультету перемогла у 
першій відбірковій грі на 
Кубок ректора УДПУ. Виступ 
команди був яскравим та 
артистичним, кмітливість та 
гумор лунали в кожному 
жарті. 



День сусіда на економічному факультеті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єдність студентської молоді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З ініціативи студентського клубу «Капітан 
Кідд» студентами економічного факультету, які 
проживають в гуртожитку №1 було проведено 
святкування дня сусіда.  

Протягом дня кожний мешканець гуртожитку 
мав таємного сусіда, якому готував приємні 
сюрпризи. У результаті всі отримали чудові 
подарунки та приємні враження. Між 21 та 22 секцією 
було проведено ігри на знайомство, також студенти 
спробували колективно написати власну історію про 
своє життя в гуртожитку та спільно з’ їсти шоколадку. 
Зрештою всі зрозуміли як важливо не забувати 
знамениту фразу кота Леопольда: «Ребята, давайте 
жить дружно». 

У середині листопада 2013 року в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини з нагоди святкування Дня студента відбулося 
з’єднання старого на нового корпусів університету. 
Студенти 1-4 курсів економічного факультету також 
долучилися до даного заходу, й цим самим 
продемонстрували тісні дружні відносини між 
факультетами УДПУ. Саме в університетському 
середовищі забезпечується всебічний розвиток студента, 
виховуються його потреби, розкриваються можливості. 
Взаємини студентів економічного факультету є 
багатогранними, доброзичливими, дружніми 
спрямованими на підготовку молоді до активної участі у 
суспільному житті. Сьогодні коло інтересів наших 
студентів не обмежується тільки навчальним матеріалом, 
а простягається у галузі науково-дослідної, суспільно-
політичної, трудової діяльності. Вони беруть активну 
участь в житті факультету, діяльності органів 
студентського самоврядування, виступають з доповідями 
на студентських наукових конференціях тощо. 
За роки спільного навчання в університеті в багатьох 
студентів складаються тісні дружні відносини, які 
сприяють їх моральному збагаченню й подальшому 
особистісному розвитку. А, оскільки дружба є 
позитивним явищем, то адміністрація економічного 
факультету, викладачі, наставники студентської молоді 
всіляко сприяють його поширенню і зміцненню. 



Навчання – сьогодні, кар’єра – завтра, а успіх – завжди! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна гра «Залізний підприємець» 

 

21 листопада  2013 року в рамках Тижня 
спеціальностей «Економіка підприємства», «Фінанси і 
кредит», «Облік і аудит» відбулася урочиста посвята 
першокурсників.  

З цієї нагоди  було проведено науково-
методичний семінар «Навчання. Кар’єра. Успіх» та 
урочисте привітання першокурсників й вручення їм 
«Значка студента». 

Учасники науково-методичного семінару – 
Шабаш М. В. (заступник директора Уманського 
районного центру зайнятості),  Халахур І.В. (директор 
Уманського регіонального центру Страхової Групи 
«ТАС», Медведчук В.Д. (директор ПП «Довіра») 
ознайомили студентів з правовими основами роботи 
молоді на державній службі та можливостями кар’єрного 
росту, перспективами працевлаштування та досягнення 
успіху випускниками економічних спеціальностей у 
небанківських фінансових установах, особливостями 
здійснення кар’єри у бізнесі. Значки студентам вручали 
декан економічного факультету к.е.н., доцент Комар Т.В. 
та завідувач кафедри економіки підприємства, фінансів, 
обліку і аудиту д.е.н., професор Музиченко А.С. 

У рамках святкування тижня спеціальностей 
«Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», 
«Облік і аудит» для студентів другого та третього  
курсів           було проведено економічну гру 
«Залізний підприємець» та підведено підсумки 
конкурсу стінгазет «Ми і спеціальність». Для 
проведення гри студентів було розділено на три 
команди. Гра складалася з п’яти  раундів, у ході яких    
учасники кожної команди мали змогу 
продемонструвати якості «ділової людини», творчий 
підхід до вирішення справи,  комунікабельність і 
здатність до самостійного вибору сфери діяльності. 


