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Справжня боротьба за корону розгорнулась між двома учасницями-фіналістками, які отримали 
однакову кількість балів. За результати додаткового конкурсу звання «Віце-міс економічного факультету 
2014» отримала Вікторія Штремель. А найяскравішою, творчою особистістю, котра гармонійно поєднує 
у собі розум, красу і творчість та гідна звання першої красуні і титулу «Міс економічного факультету 
2014» компетентне журі визнало Наташу Охріменко. 

Довгоочікувана подія року «Міс 
економічного факультету 2014» – це два місяці 
репетицій, майже три години феєрії для 
глядачів, свято краси, харизми і грації. 

10 квітня в актовій залі Уманського 
державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини зібралися усі шанувальники 
краси та таланту – представники адміністрації 
університету, викладачі, студенти, друзі, 
спонсори, фотографи та усі охочі помилуватися 
найгарнішими дівчатами економічного 
факультету. Участь у конкурсі краси взяли 7 
дівчат, які продемонстрували свою 
винахідливість, ерудицію, творчі здібності та 
грацію. 

Журі конкурсу – це справжні експерти і 
цінителі жіночої краси: проректор з соціальних 
питань, голова профкому Осадчий Олександр 
Семенович, професор, доктор економічних 
наук, завідуючий кафедри економіки 
підприємства, фінансів, обліку й аудиту 
Анатолій Степанович Музиченко, кандидат 
педагогічних наук, доцент Сергій 
Миколайович Ящук, кандидат педагогічних 
наук, доцент Віталій Васильович Бербець та 
власник торгового центру «Шалений світ 
моди» Поліна Тимофіївна Колісніченко. 

У боротьбі за корону дівчата 
продемонстрували справжню українську вроду, 
елегантність та невимушеність істинних бізнес-
леді, здібності танцювати, співати та декламувати 
вірші, граціозність, легкість та невимушеність 
ходи та вміння носити найвишуканіше вбрання – 
вечірню сукню. Не зважаючи на труднощі, 
дівчата перемогли усі хвилювання і змогли гідно 
розкрити свої таланти у всіх конкурсах. За 
рішенням журі учаниці були відзначені у таких 
номінаціях: «Міс Грація» – Оксана Шидловська; 
«Міс Ніжність» – Богдана Матюк; «Міс 
Оригінальність» – Ольга Морозова; «Міс 
Артистичність» – Юлія Лісовенко; «Міс 
Ерудиція» – Любов Рибак. 



Креативний день гумору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На економічному факультеті Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини відбулося святкування Дня гумору. В рамках 
заходів, запланованих до свята, викладачем Н. Ю. 
Коган проведено підготовчу роботу щодо формування 
при кафедрі маркетингу та управління бізнесом 
студентського гуртка «Креатив», основна мета якого 
полягає у виховані в студентів естетичного смаку, 
набуття навичок дизайну, розвитку творчого мислення, 
навчання прикладному мистецтву, розробка та участь в 
креативних іграх і змаганнях.  

Святкування Дня гумору розпочалося урочистим 
перерізанням червоної стрічки деканом економічного 
факультету Т.В. Понедільчук та студенткою ІІ курсу, 
керівником гуртка Ольгою Морозовою, що 
ознаменувало офіційне відкриття гуртка «Креатив». 

Під оплески студентської громади учасники 
новоутвореного гуртка, яких назбиралося вже більше 
десяти осіб, розпочали конкурсну програму, показали 
майстер-клас з ручної роботи та святкового мейкапу. 
Веселий та хороший настрій присутнім навіювали 
морська атмосфера, мильні бульбашки, чудова музика 
та веселі персонажі.  

 

Cтуденти економічного факультету провели 
кулінарний ярмарок «Весняний дзвін» в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини. Традиційно під час фестивалю на ярмарку-
презентації студенти та викладачі університету 
дегустували страви української кухні, які власноруч 
приготували учасники. 

Свято супроводжувалось народними гуляннями і 
театралізованими дійствами, конкурсами та іграми для 
всіх бувальців свята. Доповнювали ярмарок 
неповторним колоритом і національною самобутністю 
українські пісні у виконанні аматорського колективу 
клубу «Феєрія».  

Родзинкою свята стали танці двох запальних 
циганочок та їхнього барона, які до того ж ворожили 
усім бажаючим та пророкували щасливу долю, 
відпочинок влітку та багатство. Завершилось свято 
нагородженням переможців, але найголовніше – ситими 
і задоволеними гостями.  

Фестиваль «Весняний дзвін» 



 

 

 

 4 квітня в Уманському державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини проведено День 
відкритих дверей, метою якого було інформування 
майбутніх абітурієнтів про можливість отримання якісної 
вищої освіти на економічному факультеті. 

Традиційно розпочала зустріч привітальним словом 
Понедільчук Тетяна Василівна – к.е.н., доцент, декан 
економічного факультету та висвітлила переваги 
отримання освіти в УДПУ. Вона чітко окреслила перед 
абітурієнтами перспективи їхнього навчання за 
економічними спеціальностями.  

Цього разу у День відкритих дверей саме студентам 
випала нагода та честь представляти спеціальності 
факультету. Кістол Анастасія розповідала про економіку 
підприємства, фінанси і кредит, облік і аудит, управління 
фінансово-економічною безпекою, Автомеєнко Артем – 
маркетинг, управління персоналом та економіка праці і 
бізнес адміністрування, Червона Катерина – туризм та 
готельно-ресторанну справу.  

Мистецтво гумору у КВК 1 квітня студенти та викладачі економічного 
факультету мали змогу зануритися у море Гумору, 
Дотепних жартів та Ерудиції! І все завдяки конкурсу 
веселих та кмітливих (КВК), який відбувся у 
міському будинку культури. Яскравими виступами, 
різноманіттям образів та  акторською грою  команди  
Z-економ-или, Бідна Настя, Тихіше пара, Каркаде, 
Ist–фак  вразили присутніх  та подарували їм 
посмішки, гарний настрій й позитивні емоції! 

День відкритих дверей  

Перше місце зайняла команда Бідна Настя  
(економічного та технолого-педагогічного 
факультету) й отримала від ректора  університету 
Наталії Семенівни Побірченко не тільки Кубок 
переможця, а й грошову винагороду. Ще одна наша 
команда Z-економ-или розділила почесне друге  
місце з командою історичного факультету.  


