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Геніальний поет цілком справедливо посідає перше місце серед великих українців, був і 
залишається духовним батьком нашого народу. Автор безсмертного «Кобзаря» все своє життя присвятив 
боротьбі за визволення українців від соціального і національного поневолення. Полум’яні слова нашого 
генія, спрямовані на захист власного народу і постійні заклики до боротьби з поневолювачами не 
втратили своєї актуальності й сьогодні. Його вірші сприймаються тоді, коли їх виразно, вдумливо і 
задушевно читають. Саме це по завершенню навчання й продемонстрували студенти у відзнятому 
відоеролику, дотримуючись потрібних темпу та інтонації, намагаючись пояснити зміст та донести до 
слухачів красу Шевченківських творів. 

Українська земля багата на талановитих митців, 
художників, істориків, але є й такі непересічні постаті, які, 
відійшовши у вічність, залишили величезний, безцінний спадок. 
Саме 200 років тому народився видатний український 
письменник, поет, художник, громадський діяч, філософ, 
фольклорист, етнограф, історик – Тарас Григорович Шевченко. 
Він залишив після себе багату спадщину. На його творах виросло 
не одне покоління українців. Щороку 9 березня українці 
святкують День народження Тараса Григоровича Шевченка, 
символа Української держави. Тарас Шевченко народився 25 
лютого (9 березня за нов ст.) 1814 року у с. Моринці (нині 
Черкаської області) в закріпаченій селянській родині. 

Творчість великого поета внесла в українську літературу 
незнане багатство тем, жанрів і формальних особливостей. 
Поєднавши у своїх поетичних творах живу розмовну мову з 
словесно-виразовими засобами книжної мови, Шевченко підніс 
українську літературну мову на новий, якісно вищий ступінь. У 
поетичних творах Шевченкова українська мова набула 
незвичайного багатства барв та відтінків, а також можливостей 
передачі не тільки найтонших настроїв, почуттів і думок, а й 
глибоких філософських та політично-суспільних узагальнень. 

З нагоди відзначення 200-річчя з 
дня народження найвеличнішої постаті в 
історії українського народу Тараса 
Григоровича Шевченка для  студентів 
економічного факультету організовано 
тренінг з читання віршів Кобзаря. Навчала 
майстерності читання творів великого 
Пророка  переможниця ІІІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка магістранта Уманського 
державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини Марія Краєва. 

«В сім’ ї вольній, новій, ми тебе не 
забули, Тарасе…» 
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Закріплення теоретичних знань, формування 
професійних вмінь студентів, підвищення обізнаності в 
нових напрямах формування споживних властивостей і 
асортименту багатьох груп товарів, відбувається не 
лише під час практичних аудиторних занять, а й 
безпосередньо на підприємствах. 18 березня в рамках 
практичної підготовки майбутніх фахівців у галузі 
готельно-ресторанної справи ст. викладач кафедри 
маркетингу та управління бізнесом провела практичне 
заняття-екскурсію з дисципліни «Товарознавство» для 
студентів 16 групи економічного факультету на базі 
ПОСП «Уманський тепличний комбінат». 

 

6 березня на економічному факультеті відбулися 
вибори студентського декана. Очолити цю посаду 
виявило бажання 3 кандидати, які є студентами 
економічного факультету – Петрухіна Любов (33 група), 
Тютенко Людмила (22 група) та Нікіфоров Богдан (35 
група). Претенденти на посаду студдекана підготували 
змістовні та цікаві промови, де кожен з них 
запропонував свої ідеї щодо покращення життя 
факультету. Тематика промов стосувалася, як 
культурно-масового сектору, так і навчального процесу. 

Вибори проходили у вигляді таємного 
голосування. Після слухання промов кандидатів на 
посаду та відкритого обговорення членами виборчого 
колективу, комісія роздала кожному студенту-виборцю 
бюлетні. Провівши таємне голосування, усі бюлетні було 
зібрані у скриню і перераховано лічільною комісією. За 
результатами голосування Тютенко Людмила отримала 7 
голосів, Нікіфоров Богдан – 17, і беззаперечну перемогу 
одержала Петрухіна Любов з результатом у 32 голоси. 

УТК одне з найбільших підприємств у галузі 
вирощування овочів у закритому ґрунті. Використання 
сучасних теплиць європейського зразка, в яких 
реалізовані новітні розробки і досягнення дозволило 
забезпечити високий рівень якості овочевої продукції. 

Студенти мали змогу ознайомитись із системою 
контролю, методами оцінки та вимогами до якості 
готової продукції, чинниками, що впливають на її 
рівень, умовами та термінами зберігання овочевої 
продукції, вимогами до маркування і тари. 

Вибори студдекана 



Науково-практична конференція 

 
20 березня 2014 року на економічному 

факультеті за ініціативи кафедри економіки 
підприємства, фінансів, обліку і аудиту відбулася 
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 
учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи 
економічної динаміки». 

Визволителям Уманщини 
посвячується 

10 березня 1944 року радянськими 
військами було визволено місто Умань у 
результаті успішної Умансько-
Ботошанської операції. 11 березня 2014 
року студентами 21 та 22 груп 
економічного факультету організовано 
захід з нагоди відзначення 70-ї річниці 
визволення міста від німецьких окупантів. 

Студенти дізналися подробиці щодо 
оборони та захоплення міста, його 
функціонування під час Великої 
Вітчизняної війни, а також про відомих і 
маловідомих героїв-визволителів. Їхній 
увазі були представлені фотографії та 
відео визволення Умані від фашистських 
окупантів, що дало змогу відчути події 
того часу. Вічна слава воїнам, які загинули 
за Батьківщину! 

Програмою науково-практичної конференції 
передбачено пленарне засідання та роботу наукових 
секцій. На обговорення були винесені питання про 
сучасні проблеми економічного розвитку України, 
особливості впровадження інноваційних моделей 
співпраці бізнесу та влади, пріоритети політики 
імпортозаміщення, пошук перспектив раціонального 
використання природних ресурсів та розвитку 
електронної комерції; стан сучасного страхового ринку, 
проблеми молодіжного безробіття та ін. 


