
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхування як запорука безпеки туристів 

«Економіка - наука точна : як не 

розраховуй - точно не буде» 

Михайло Мамчич 

Олімпіада з політичної економії 

Конкурс бізнес-планів Болить в душі моїй Афганістан 

Кохайте та будьте коханими 



День святого Валентина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У середині останнього зимового місяця, 14 лютого, в багатьох країнах світу відзначають День святого 
Валентина, який ще називають Днем закоханих. Саме сьогодні всі пари, поєднані світлим і ніжним 
почуттям, відкривають своїм половинкам серця, дістають «зорі з неба», дарують тепло і ласку. 

Якщо Ви цього дня окрилено йдете на 
навчання або роботу, не відчуваючи під собою 
землі, і обличчя прикрашає посмішка, якщо Ваше 
життя наповнене гармонією, фантастичними 
моментами радості, безмежністю щастя і 
безкрайністю мрій – тоді Ви закохані і це свято 
саме для Вас! Що й продемонстрували студенти 
економічного факультету, провівши заходи з 
нагоди святкування Дня святого Валентина. У 
переддень свята кохання було визначено 
найкращу пару факультету, якою стали Юлія 
Река та Максим Коваль. Для цього вони пройшли 
випробування конкурсами: «Знайомство», 
«Скажіть їй про свої почуття», висловивши 
найщиріші та найвідвертіші слова коханим, 
«Одягни даму», де потрібно було проявити 
дизайнерський хист, створивши вишуканий одяг 
для коханої, «Яблуко спокуси», в якому закохані 
проявили танцювальні здібності. 

Усім закоханим бажаємо чистого, щирого, 
відкритого,легкого, захоплюючого, всеосяжного, 
безмежного, солодкого, чарівного, сильного, 
яскравого, фантастичного, неймовірного, золотого, 
щасливого, дорогого, ласкавого, безхмарного, 
завжди юного, без кордонів, відстаней, перешкод, 
заборон і обмежень КОХАННЯ! 

Біля деканату економічного факультету були 
вивішені стінгазети, де студенти різних груп вітали 
всіх з цим святом. Поряд з газетами знаходилися 
два великих серця кохання, де бажаючі могли 
привітати одне одного, або освідчитись в коханні. 
Всі бажаючі підходили до цього стенду і з 
захопленням та великою зацікавленістю намагалися 
знайти своє прізвище у серці кохання.  

Проте святковий дух був не тільки у 
студентів, викладачі також підтримали їх ініціативу 
і прикрасили кафедри, на думку студентів, 
найсвятковішою виявилася кафедра маркетингу та 
управління бізнесом. На ній відбулася святкова 
лотерея, в якій всі учасники отримали цікаві призи 
та романтичні побажання. По закінченню цікавої 
розважальної програми «Знайди свою половинку» 
студенти завершили святкування чаюванням та 
невимушеним спілкуванням. Крім того всі 
пригощалися тістечками та печивом, 
виготовленими у формі сердець. 
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Відправляючись у туристичну чи екскурсійну 
поїздку, на відпочинок або оздоровлення, на маршрут 
вихідного дня або у всесвітню подорож, турист 
стикається з цілою низкою проблем, які при збігу 
обставин можуть призвести до негативних наслідків для 
його здоров’я та майна, погано вплинути на настрій та 
враження від поїздки. 6 лютого в рамках вивчення 
курсу «Страхування» відбулася зустріч студентів 3 
курсу спеціальності «Туризм» із заступником директора 
Уманського регіонального центру Страхової групи 
«ТАС» Владиславом Всеволодовичем 
Китайгородським. 

З вітальними словами виступили воїни – інтернаціоналісти Олег Зайченко і Олександр Кулібаба та 
висловили співчуття всім батькам, діти яких не повернулися з  Афганістану. 

Хвилиною мовчання учасники мітингу вшанували тих, хто загинув у “гарячих точках”. Потім 
уманські «афганці», їхні родичі, учасники бойових дій і представники влади поклали квіти до підніжжя 
пам’ятника. 

 

15 лютого виповнилося 25 років з того часу, як 
завершилося виведення військ Радянської Армії з 
Демократичної Республіки Афганістан. Ця чужа війна, 
яка забрала життя тисяч українців, кровоточить в пам’яті 
людей і до сьогодні. 

Загалом  близько 150 тисяч українців були 
воїнами-афганцями. Більше трьох тисяч не повернулися 
додому. На страшній афганській війні зазнала втрат і 
Уманщина. 

Студенти економічного факультету відвідали мітинг – реквієм, який відбувся біля пам’ятника 
воїнам-інтернаціоналістам в м. Умань.  Серед присутніх були   представники влади, учасники бойових дій 
та гості. 

 «Влада приділяє належну увагу вирішенню проблем воїнів-інтернаціоналістів. Так, Указом 
Президента України Віктора Януковича 2014 рік оголошено Роком учасників бойових дій на території 
інших держав. У місті Умань створено оргкомітет та затверджено заходи щодо поліпшення соціального 
захисту ветеранів-інтернаціоналістів»  ― зазначив міський голова Юрій Бодров, який вручив відзнаки, 
медалі, грамоти та матеріальну допомогу сім’ям загиблих воїнів у Афганістані. 

Владислав Всеволодович акцентував увагу присутніх на необхідності та специфіці організації 
страхового захисту туристів у сучасних умовах, на прикладі страхової програми «ТАС-турист» відзначив 
переваги комплексного страхування «туристичних» ризиків. Адже, за словами представника СГ «ТАС», 
безпечне та спокійне перебування туристів у будь-якій країні світу, сприятиме формуванню позитивного 
іміджу туристичної фірми, забезпеченню її лідируючого становища на ринку. 



 Конкурс бізнес-планів 

 20 лютого  2014 року на базі економічного 
факультету Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини за ініціативи 
інноваційного бізнес-інкубатора та фінансової 
підтримки голови профкому Олександра Семеновича 
Осадчого був проведений конкурс бізнес-планів. 

 

Олімпіада з політичної 
економії 

5 лютого 2014 року на базі кафедри 
економічної теорії і права проведено І тур 
олімпіади з дисципліни «Політекономія» 
серед студентів 1 курсу напрямів 
підготовки «Фінанси і кредит», 
«Економіка підприємства» та 
«Маркетинг». 

Членами комісії, до складу якої 
входили: голова комісії к.е.н., доцент 
Кірдан О. П., члени комісії: к.е.н., доцент 
Митяй О. В., к.е.н., доцент Слатвінський 
М. А., визначено переможців. Ними стали 
Булгару О. Д., Саєнко Т. В., Мальованець 
Я. О., Чава В. О. Переможців І туру буде 
рекомендовано до участі в ІІ турі 
Всеукраїнської студентської олімпіади. 

Дякуємо всім учасникам олімпіади 
за участь і бажаємо наснаги та подальших 
здобутків в навчанні та науковій роботі. 
 

Свої роботи представили 16 студентів ІІ–V курсів 
економічного факультету та 1 студентка фізико-
математичного факультету. 

Тематика бізнес планів формувалася  за двома 
напрямами: виробництво, сфера послуг і торгівля та 
соціальний проект. У результаті зазначеного заходу 
членами журі були відзначені переможці, які отримали 
дипломи, а також грошові винагороди. Решта студентів 
були нагороджені грамотами за творчий підхід у 
розробці бізнес-планів. 

 


