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У добру путь, випускники!  

 

 

Від імені колективу щиро вітаємо випускників 2014 року! Зичимо успіхів у житті та блискучої 
кар’єри, бажаємо, щоб знання, здобуті в університеті, стали запорукою щасливого майбутнього. З 
гордістю несіть звання випускника економічного факультету Уманського державного педагогічного 
університету! В добру путь, дорогі випускники! 

По-справжньому літнім і святковим 
видався день 27 червня, адже на економічному 
факультеті Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
відбулася урочиста церемонія вручення 
дипломів випускникам освітньо-
кваліфікаційних рівнів «бакалавр», 
«спеціаліст» та «магістр». 

У цьому році 206 випускників отримали 
дипломи державного зразка за спеціальностями 
«Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», 
«Маркетинг», «Туризм» та «Туризмознавство», 
із них 18 дипломів з відзнакою. Важливо 
відзначити, що вперше було вручено дипломи 
випускникам, які навчалися за магістерською 
програмою спеціальності «Бізнес-
адміністрування». Кращим випускникам, які 
зарекомендували себе як відповідальні, 
цілеспрямовані, наполегливі вручено грамоти 
«За створення іміджу факультету». Радісними 
та, водночас, схвильованими були винуватці 
свята, їхні батьки, гості, тому що саме сьогодні 
зворушливі, теплі слова, сповнені глибокої 
поваги та вдячності, присвячені рідному 
університету, факультету, викладачам, батькам, 
випускникам, одногрупникам лунали зі сцени 
актової зали. Також цього надзвичайного і святкового дня 

випускників прийшли привітати проректор з 
наукової роботи к.п.н., доцент Ярошинська О.О., 
декан економічного факультету к.е.н., доцент 
Понедільчук Т. В., завідувачі випускових кафедр та 
професорсько-викладацький колектив факультету. 
Вітаючи випускників із початком нового етапу 
їхнього життя, їм бажали стрімкого кар’єрного 
росту, невичерпної енергії та впевненості у власних 
силах, оскільки саме від молодого покоління 
висококваліфікованих фахівців залежить майбутнє 
нашої держави, її престиж та визнання у світі.  

Це, безумовно, визначна подія в житті 
кожного, адже студентські роки прекрасні, веселі, 
незабутні, часом складні та насичені викликами, 
проте пам’ять про них залишається на все життя. 



Міжнародний День захисту дітей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний день захисту дітей відзначається 1 
червня щороку, а встановлене це свято ще в листопаді 
1949-го, ухвалою Ради Міжнародної демократичної 
федерації жінок. День цей покликаний привернути 
увагу світової спільноти до проблем охорони здоров’я 
дітей, боротьби з експлуатацією дитячої праці, прав 
дитини на освіту, дозвілля й захист від фізичного та 
психологічного насилля і багатьох інших. 

2 червня 2014 року студенти економічного 
факультету спільно з викладачами кафедри економіки 
підприємства, фінансів, обліку і аудиту долучились до 
святкового Флешмобу «Почуйте нас» приуроченому 
Міжнародному Дню захисту дітей. Організаторами 
даного дійства виступив Студентський уряд 
Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені 
Тараса Григоровича Шевченка. В багатьох країнах світу 
в цей день проходять благодійні акції, покликані 
допомогти і підтримати дітей-сиріт і інвалідів.  

Економічний факультет висловлює щиру подяку 
голові студентського уряду Уманського гуманітарно-
педагогічного коледжу імені Т.Г. Шевченка Дмитру 
Міхайлісу та усім студентам коледжу за гарний настрій 
та чудове свято! 

 

28 травня 2013 року відбулася ІV Міжнародна 
науково-практична конференція «Політичні, правові та 
фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки 
України: стратегія і перспективи».  

До роботи науково-практичної конференції 
долучилося понад 100 учасників вищих навчальних 
закладів України, Росії, Білорусії та Польщі, а також 
менеджери фінансово-економічних установ. Учасники 
конференції виступили зі своїми науковими 
дослідженнями та доповідями, що відображали 
проблеми, пов’язані з особливостями соціально-
економічних проблем розвитку регіонів в умовах 
інноваційної спрямованості та євроінтеграції, 
перспектив розвитку фінансової системи України в 
умовах входження у світовий економічний простір. 
Програма конференції об’єднала виступи як 
представників науки, так і практиків, які поділилися 
досвідом і розкрили питання щодо сучасного стану та 
перспектив розвитку національної економіки в умовах 
євроінтеграції України. 

Міжнародна науковоМіжнародна науковоМіжнародна науковоМіжнародна науково----практична конференціяпрактична конференціяпрактична конференціяпрактична конференція    



 

 

 

Студенти економічного факультету дуже активні не 
лише протягом навчального року, але й у літній період. Так, 
студенти Олійник Даша та Алієв Роман уже протягом двох 
тижнів не покладають рук в культурно-оздоровчому центрі 
«Пролісок», який розташований в екологічно чистій, курортній 
частині Київської області, яке, з давніх часів зветься Конча-
Заспа. «Пролісок» займає близько семи гектарів в лісопарковій і 
екологічно чистій землі, що лежить на берегах красивої і чистої 
річки Козинка. Завдяки такій природі і віддаленості від 
мегаполісу («Пролісок» знаходиться в 20 км від м. Київ») 
атмосфера затишку і гармонії з природою сприяє гарному 
відпочинку та навчанні. Тому, центр відкриває свої обійми для 
дітей ось уже 20 років. Це табір, в якому виросло не одне 
покоління хлопців та дівчат. 

Саме в таких умовах, наші студенти долучаються до 
виховного процесу в таборі та поєднують відпочинок, спорт з 
пізнавальною, естетичною, екологічною, оздоровчою 
діяльністю. 

Друга вища освіта – запорука успіху 

Літній ентузіазм студентів 

17 червня 2014 року стартувала вступна кампанія в Уманському державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини на такі спеціальності економічного факультету: «Фінанси та кредит» 
«Економіка підприємства» «Маркетинг». Ми пропонуємо програми підготовки професійних 
маркетологів, фінансистів, економістів, здатних забезпечувати сталий розвиток національної економіки 
у ХХІ ст. Отож, не втрачайте можливості отримати якісну та доступну освіту! 

Чекаємо на Вас за адресою: м. Умань, вул. Садова, 28. Телефон для довідок: (04744) 5-20-80; 097-729-69-
68.З нами Ви можете стати успішнішим, компетентним та конкурентоспроможним на ринку праці! 

 


