
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна наукова конференціяМіжнародна наукова конференціяМіжнародна наукова конференціяМіжнародна наукова конференція    

Дорога до інвестицій лежить Дорога до інвестицій лежить Дорога до інвестицій лежить Дорога до інвестицій лежить 
через ринокчерез ринокчерез ринокчерез ринок. . . .     

Сергій НехаєвСергій НехаєвСергій НехаєвСергій Нехаєв    

Вишиванка Вишиванка Вишиванка Вишиванка ––––    наш генетичний коднаш генетичний коднаш генетичний коднаш генетичний код    

Економічний факультет наЕкономічний факультет наЕкономічний факультет наЕкономічний факультет на    відпочинкувідпочинкувідпочинкувідпочинку    Перша сходинка в кар’єріПерша сходинка в кар’єріПерша сходинка в кар’єріПерша сходинка в кар’єрі    

    «Золотий Економ»«Золотий Економ»«Золотий Економ»«Золотий Економ»    



Звітний концерт «Золотий Економ» 

 

 
Звітний концерт за підсумками пройдешнього навчального року «Золотий Економ» приніс 

задоволення та радість викладачам та студентам. Сподіваємось, що такий захід стане традиційним для 
економічного факультету, заохотить до творчості та відкриття нових талантів. 

29 травня в приміщенні нового корпусу 
Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини відбувся 
звітний концерт студентів економічного 
факультету «Золотий Економ». На початку 
концерту вітальне слово мала проректор з 
науково-педагогічної роботи, доктор 
педагогічних наук Тетяна Дмитрівна Кочубей, 
яка подякувала викладачам і студентам за 
плідну роботу, побажала успіхів та творчих 
перемог. Продовжила свято, привітала 
студентів та викладачів з успішним 
завершенням навчального року декан 
економічного факультету Тетяна Василівна 
Понедільчук, відзначивши, що 2013-2014 рр. 
були надзвичайно плідними на різноманітні 
заходи. У свою чергу студенти відзначили 
Тетяну Василівну у номінації «Мега Бос року». 
Студентські клуби за інтересами теж отримали 
свої нагороди. Зокрема колектив 
інформаційного сектору «Економ Інфо» було 
відзначено в номінації «Плітки року», колектив 
творчого клубу «Феєрія» – в номінації «Зірка 
економу», колектив дискусійного клубу 
«Навігатор» – в номінації « Сансей року», 
колектив «Радіо економ» – в номінації 
«Балакуни року». У номінації «Препод року» за результатами 

голосування серед студентства було відзначено 
завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи, кандидата соціологічних наук, доцента 
Анатолія Леонідовича Бержаніра. Відзначати також 
кращих студентів факультету, які отримали приємні 
відзнаки у таких номінаціях: «Студент року» – 
Петрухіна Любов, «Щасливчик року» – Юлія 
Вигівська, «Спортсмен року» – Сергій Сидоренко, 
«Маляр року» – Вікторія Соловей, Марічка 
Алексєєнко , Ірина Кривенко, «Герой факультету» – 
Богдан Нікіфоров, «Графічний редактор року» – 
Олексій Панасюк, «Талант Року» – Юлія Лісовенко, 
«Талісман факультету» – Дмитро Бондарук, 
«Прорив року» – Володимир Врадій, Наталія 
Охріменко, Олег Музика. 



Міжнародна науково-практична конференція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 травня 2014 року на економічному 
факультеті на базі кафедри економіки підприємства, 
фінансів, обліку і аудиту відбулася Міжнародна 
науково-практична конференція «Інноваційна модель 
розвитку: тенденції та перспективи економічної 
трансформації». У конференції взяли участь більше 100 
учасників – науковці, аспіранти та студенти провідних 
зарубіжних та вітчизняних навчальних закладів. 

Пленарне засідання конференції було відкрите 
вітальним словом декана економічного факультету, 
доцента Комар Т.В., яка окреслила актуальність обраної 
теми конференції у сучасних умовах економічного 
розвитку. Також в on-line режимі було представлено 
доповіді Коростельова О. О. – професора кафедри 
економічної та управлінської підготовки 
Тольяттінського державного університету та Ешгіна 
Байрамова (Бакинський університет бізнесу). Участь у 
Міжнародній науково-практичній конференції дала 
змогу вченим та молодим дослідникам апробувати 
результати своїх наукових досліджень, налагодити 
сприятливі умови для майбутньої співпраці, а також 
визначити ймовірні перспективні напрями актуальних 
наукових досліджень. 

 

День вишиванки, який цього року припадає на 15 
травня, традиційно відзначається по всій Україні. 
Студентами економічного факультету Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини започаткована флеш-моб акція «Вишиванка – 
наш генетичний код». Сорочка втілює в собі одну з 
основних функцій, якої дотримувалися з давніх часів, – 
бути оберегом, а вишиванка – це не тільки символ 
краси, молодості, наслідування, а й наш генетичний код. 
День вишиванки, в першу чергу, це свято українських 
традицій і культури, апеляція до української 
національної свідомості, патріотизму і духу єдності 
народу.  

Також у цей день студенти взяли участь у 
всеукраїнській акції з розгортання найбільшого 
державного прапора України. Зауважимо, державний 
стяг України важить 300 кілограмів, має розмір 40х60 
метрів, або ж 2400 метрів квадратних. Після 
розгортання він зайняв майже всю центральну площу 
міста Умань. 

Вишиванка – наш генетичний код 



 

 

 

19 травня 2014 року для студентів економічного факультету напряму підготовки Туризм та 
Готельно-ресторанна справа за сприяння Українського державного Центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді було проведено майстер-клас з туризму.  

Свято туризму для студентів напрямів підготовки «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» 
проведено 7 травня 2014 року. Дійство відбувалося у мальовничому лісі на околиці Умані. 

6 червня 2014 року відбувся туристичний похід в смт. Буки. В поході взяли участь студенти напряму 
підготовки ,,Туризм”, які є членами туристичного клубу ,,Меридіан” та викладачі кафедри туризму та 
готельно-ресторанної справи.  

 

Перша сходинка в кар’єрі − Ελλαδα, Greece, Греція………країна сонця, 
моря та неймовірно смачної грецької кухні. 
Побувавши тут лише раз, вам обов’язково 
захочеться повернутися сюди знову, − впевнені 
студенти економічного факультету Богдан Мазур та 
Роман Рубнікович. Ми дуже задоволені, що 
отримали можливість проходити практику на 
півострові Халкідіки. Природа півострова – це 
загадкові сади і ліси з пишною рослинністю і 
приємними ароматами трав і квітів.  

Економічний факультет на відпочинку 

Практика – це не тільки застосування 
отриманих знань, але і налагодження нових 
контактів, знайомств, вивчення мови, пізнання 
бізнес-структури і законів, які діють в цій галузі. За 
допомогою практики ми маємо можливість 
перевірити чи правильно вибраний напрямок 
кар’єри.  


