
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення обласного конкурсу бізнес-планів 

«Планова економіка враховує у 

своїх планах все, крім економіки» 

Кері Макуільямз 

Літературний вечір «Тобі 

Кобзарю,наш уклін» 

Журналістика- це талант Вечори на хуторі біля Диканьки 

Варениками пригощаю, калиту 

кусаю, на Андрія погадаю 
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Андріївські вечорниці 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 грудня в Україні святкують свято Андрія. Молодь у цей день сподівається дізнатися долю, у 
родинах варять смачні вареники з символічними сюрпризами. 
 

Студенти та викладачі економічного факультету 
також долучаються до традицій святкування 
Андріївських вечорниць. Так, у день свята між 
кафедрами факультету проводився конкурс вареників, 
підсумки якого підводили самі студенти. Столи 
вгиналися від їх різноманіття… Із сиром, картоплею, 
гречаною кашею, сливами, капустою, грибами… 
Приправлені шкварками, цибулькою, підсмаженою на 
олії, сметаною, запашним медом. Під час дегустації 
вареників на кожній з кафедр, студенти співали 
українських пісень, жартували та звичайно ворожили 
на свою майбутню «студентську» долю. Оцінюючи 
вареники, студентське журі звертали увагу на 
зовнішній вигляд, оригінальність та смак. 

Студенти економічного факультету ніколи не 
забувають про забави. За ініціативи студентства було 
проведено цікаві та веселі заходи присвячені 
Андріївським вечорницям та святу вареників. 
Звичайно, це все веселі жарти, а не магічні ритуали. 
Головне — що це хороший привід зібратись разом з 
друзями та студентською родиною. 

Отож, українські традиції живучі, мирні і щирі, а студенти економічного факультету їх бережуть і 
розвивають. 

12 грудня за давніми українськими 
традиціями родина студентів економічного 
факультету провела Андріївські вечорниці. День 
Андрія Первозванного є одним із 
найтаємничіших і найцікавіших свят. Особливо 
на нього чекають молоді хлопці, яким у цей 
день дозволено бешкетувати, та дівчата, які у 
ніч з 12 на 13 грудня ворожать. Розпочали свято 
веселою і запальною піснею «Ой, мій милий 
вареничків хоче» у виконанні Маленької Яни. 
Потім проводились магічні гадання, щоб 
дізнатись ім’я судженого, з’ясувати чи 
відбудеться весілля наступного року, достаток, 
солодке життя чи сльози чекають у 
майбутньому.  
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18 грудня за сприяння інформаційного сектору відбувся конкурс «Журналіст Econom Info». 

Учасники конкурсу  попрацювали 
над висвітленням актуальних тем 
сьогодення, показали універсальну 
ерудицію, продемонстрували особливу 
гнучкість розуму та культуру мовлення. 

Наполегливо і відчайдушно 
перемогу у конкурсі здобули Світлана та 
Людмила Діденко (І місце), Олена 
Погулях ( ІІ місце) та Аліна Флора (ІІІ 
місце). За креативні, цікаві та якісні 
інформаційні продукти, представлені на 
конкурсі, були відзначені Аліна 
Гребенюк та Олег Немировський. 

Переможців конкурсу грамотами та подарунками відзначила декан економічного факультету 
Тетяна Василівна Комар.У вітальному слові виразила вдячність, побажала вдалого творчого процесу та 
якісного результату інформаційному сектору «Econom Info». 

 

Студенти економічного факультету Анна Король, 
Катерина Замулянець , Наталія Кусяк, Юлія Баширова, 
Лілія Осипчук, Наталія Новакова, Анастасія Арібжанова, 
Богдан Нікіфоров, Наталія Ганенко, Ольга Гецнюк стали 
переможцями та відзначені грамотами обласного етапу 
конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед 
молоді, організаторами якого є Управління у справах 
сім’ ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної 
адміністрації та Черкаський обласний молодіжний 
ресурсний центр. 

 
У 2013 році відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької 

діяльності серед молоді управлінням спільно з молодіжним ресурсним центром проведено відбір 
учасників конкурсу, визначено переможців обласного етапу конкурсу, а їхні бізнес-плани направлено для 
участі у Всеукраїнському конкурсі. 

Конкурс проводиться на виконання Указу Президента України від 06.10.1999 № 1285 «Про заходи 
щодо забезпечення працевлаштування молоді», наказу Мінсім’ямолодьспорт від 27.01.2011 №135 «Про 
організацію та проведення ХІІІ Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед 
молоді». Захід відбувається щорічно, а метою конкурсу є заохочення молоді до підприємницької 
діяльності, сприяння реалізації її підприємницьких ініціатив. 



Вечори на хуторі біля Диканьки  

 За ініціативи студентського активу факультету  
було проведено новорічну виставу «Вечори на хуторі 
біля Диканьки» за мотивами повісті Миколи Гоголя 
«Ніч перед Різдвом». 

 
 Коваль Вакула – головний герой  повісті «Ніч 
перед Різдвом»,який щиро і віддано любить красуню 
Оксану і готовий на усе, аби тільки вона стала його 
дружиною. Заради коханої дівчини він відвідав  
Петербург, щоб отримати бажані черевички від самої 
Катерини ІІ. Зрештою горда красуня Оксана в кінці 
п’єси розуміє, що немає кращого хлопця, ніж Вакула, і 
не потрібні їй вже ті черевички. 

 
 

Приборкати нечисту силу, побувати  в гостях у  
цариці, посватати кохану дівчину –  і все це за одну ніч! 
Таке можливо тільки в святвечір і тільки заради 
справжнього кохання. 

Літературний вечір «Тобі, 
Кобзарю, наш уклін!» 

29 листопада проведено 
літературний вечір «Тобі, Кобзарю, наш 
уклін!» присвячений 200 – річчю творчості 
великого українського поета, прозаїка, 
художника, етнографа Тараса Григоровича 
Шевченка. 

Головною ідеєю цього свята стало 
не тільки вшанування генія Тараса 
Шевченка, але й сучасне прочитання 
студентською молоддю морально-етичних 
настанов національного пророка. 
Поетична спадщина національно-
патріотичного спрямування Тараса 
Шевченка знайшла відгук у серцях 
нащадків – нинішніх студентів, які 
продекламували його знамениті твори: «І 
виріс я на чужині», «Доля», «Не гріє». 

 


