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5 жовтня студенти нашого інституту запросили викладацький 

склад на святкування «Дня працівника освіти». 

Студенти щиро привітали викладачів з нагоди професійного 

свята, подякували за самовідданість, вірність обов’язку та 

покликанню. Побажали міцного здоров’я, радості, творчої наснаги та 

нових педагогічних звершень. 

На святкуванні професійного свята наших викладачів лунали 

щиросердечні побажання, на їх честь співали пісні, влаштували 

забаву «Чарівний капелюх» та провели конкурс «Селфі з викладачем». 

Через мультимедійні пристрої були показані фотографії викладачів 

разом з студентами та фото пам'ятних подій. Після проведених 

заходів, студенти частували викладачів солодощами даруючи гарний 

настрій. За словами наших любих викладачів та директора інституту 

Чирви Ольги Григорівни свято сподобалось та надало сил для 

подальшої роботи.  

Перше засідання 

проблемної групи 
     На базі кафедри технологій та 

організації туризму і готельно-

ресторанної справи під керівництвом 

к.е.н.  Осьмьоркіної  Н.М було 

створено студентську наукову 

проблемну групу за тематичним 

спрямуванням: «Стратегія розвитку 

сфери послуг», і вже було проведено 

перше зібрання гуртка.  

    Науково-дослідна робота студентів  

– це комплекс заходів наукового, 

методичного, організаційного 

характеру, що забезпечує здобуття 

студентами навичок наукових 

досліджень у відповідності до обраної 

наукової проблеми. До даного гуртка 

залучені активні та здібні студенти, які  

схильні до науково-дослідної роботи.   

     У ході засідання проблемної групи 

студенти набувають навичок наукової 

роботи, навчаються   

самоорганізовуватися та роботи з 

різноманітними інформаційними 

джерелами, що є необхідним і 

обов’язковим елементом навчання.  

    Під час першого засідання 

проблемної групи Наталя Михайлівна 

обговорила із студентами  мету, 

основні напрямки та режим  роботи  

проблемної групи. Було обрано 

старосту групи, визначено методи 

досліджень, затверджено план роботи 

групи на І семестр 2015-2016 н. р. 

 «Інспектор 2015 рекомендує» у гуртожитку 

Нещодавно, під час чергового огляду  кімнат в 

гуртожитках №1 та №2 було проведено перевірку  кімнат 

«Інспектор 2015 рекомендує». Проводилась  перевірка 

студентською радою інституту економіки та бізнес-освіти 

разом з викладачами Коган Н.Ю. та Хлистун О.А. Подібна акція 

з відзначенням найкращих кімнат проводилася не вперше, 

але особливістю даної перевірки була нагорода “золота” 

відзнака  «Інспектор 2015 рекомендує» та солодкі призи 

заохочення. З боку студентів, можна було відмітити 

відповідальне  ставлення до підтримання чистоти в 

приміщеннях, і покращення побутового стану своїх кімнат.  

Отримали  відзнаку  217, 335, 343 та  347 кімнати, які 

відзначилися відмінним побутовим станом кімнат.  

      Не може не радувати той факт, що підтримують порядок у кімнатах не лише дівчата, а й хлопці, де і 

відзначилась 343 кімната. Перевірка кімнат «Інспектор 2015 рекомендує» студентам вона сподобалась, 

оскільки дала їм поштовх і в подальшому тримати кімнати у відмінному стані.  
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День міста Умань 

         До святкування дня міста Умань, яке цього 

року припало на 3 жовтня, долучилися студенти та 

викладачі Інституту економіки та бізнес-освіти, які  у 

складі колективу університету взяли участь у 

святковій ході. На чолі нашого інституту крокували 

студенти з символікою інституту, а також директор 

інституту Чирва Ольга Григорівна. Слідом ступали 

ошатно вдягнені студенти. Особливе враження від 

урочистостей отримала студенти-першокурсників, які 

вперше представляли наш інститут, та разом зі 

своїми кураторами активно долучилися до 

відзначення свята міста. Під час ходи молодь із 

стрічками кольорів українського прапору вигукувала 

патріотичні речівки із закликами до єднання України 

та встановлення миру, а також речівки, що 

представляли Інститутекономіки та бізнес-освіти. 
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2 жовтня 2015 року студенти інституту 

економіки та бізнес-освіти разом з 

викладачами  кафедри технологій та організації 

туризму і готельно-ресторанної справи відвідали 

міжнародну туристичну виставку «Україна’2015» / 

UITM – Ukraine International Travel Market», що 

проходила в  м. Київ протягом.  

Протягом трьох днів у виставці взяли участь 

туристичні компанії з різних країн, ініціативні 

підприємці, студенти та викладачі, які навчають 

туристичній справі аби дізнатися про останні новинки 

та пріоритетні напрямки на туристичному ринку. 

Учасники виставки змогли дізнатися останні зміни 

міжнародного та внутрішнього туризму, про програми 

стажування за кордоном, мали змогу взяти участь у 

семінарах та конференціях, залишити резюме зі 

своїми даними  тощо.  
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Історія свята Хелловін 
     Свято Хелловіна по-своєму цікаве і унікальне. Хелловін є сучасним святом, що сходить до традицій 

древніх ірландських і шотландських кельтів на землях сучасної Великобританії і Франції.  Першого  листопада 

кельтський народ влаштовував фестиваль Соуіна. За давнім переказом, в цю ніч відкривалися двері в 

потойбічні світи і мешканці пекла благополучно проникали на землю. Вночі активно запалювалося  багаття і 

щоб, умилостивити злих духів, їм приносили жертви.  У ІХ столітті, після поширення християнства на 

британській території, відбулося змішання стародавніх традицій зі святом «All Hallows Even» (католицьким 

Днем всіх святих), через деякий час свято став іменуватися Halloween (Хелловін). Наприкінці 20 століття мода 

на атрибутику Хелловіна стала простежуватися в багатьох неангломовних європейських країнах і країнах СНД. 

Сьогодні Хелловін активно і широко відзначається в Японії, Сінгапурі, Австралії, Нової Зеландії, Україні, 

Південній Кореї, в країнах Океанії та Росії. Цього року дата святкування Хелловіна -  31 жовтня , в переддень 

Дня всіх святих.  

Як відомо, «Світильник Джека» являє собою головний символ свята. В основі символу закладений гарбуз, 

в якому вирізають зловісне й усміхнене обличчя, а в середину гарбуза поміщають запалену свічку. Спочатку, 

замість гарбуза використовувалася бруква або ріпа. Згідно оповідям, гарбуз зі свічкою, поставлений поруч з 

будинком на Хелловін, відганяє від нього злих духів. 

Безумовно, костюм на Хелловін є головною традицією даного свята. В основному на святкування люди 

одягаються в костюми різної нечисті, надприродних персонажів, гномів, тролів, вампірів, тощо. В  костюмі 

прийнято ходити по домівках, випрошуючи при цьому солодощі. Хелловін не обходиться без атракціонів, мета 

яких не по-дитячому налякати дорослих, а також без смачного святкового столу, на якому зазвичай подаються 

страви з яблук, цукерки, кукурудза, гарбуз, мед.  Щоб зрозуміти, що таке свято Хелловін, необхідно хоча б раз у 

житті в ніч з 31 жовтня на 1 листопада поринути в нього і насолодитися ним вдосталь. 



                                       Тиждень маркетолога 
Протягом 19-23 жовтня в навчально-науковому Інституті 

економіки та бізнес-освіти проходив «Тиждень маркетолога», в рамках 

якого відбулося багато цікавих подій, в яких брали участь як викладачі 

так і студенти Інституту. 

19 жовтня проходили Науково-практичний семінар на тему: «Роль 

бізнес-тренінгу в прийняті управлінських рішень» та конкурс плакатів 

«Маркетинг в моєму житті», в якому брали участь студенти І-IV курсів 

напрямку навчання «Маркетинг» та «Управління персоналом». 

Наступного дня, усі бажаючі змогли переглянути документальний 

фільм «Невідомий Джобс», який мав навчально-пізнавальну мету. Також в 

цей день відбувся квест «Спритний маркетолог» для студентів  першого та 

другого курсів. Переможцями квесту стали студенти 24а та 23а груп.  
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Хелловінський «шабаш»  
29 та 30 жовтня в навчально-науковому Інституті економіки та бізнес-освіти 

пройшли заходи присвячені найбільш загадковому святу «Хелловін». Святкування 

почалося з перегляду фільму жахів «Астрал 3», який відбувся 29 жовтня о 17.00 в 

аудиторії №316.  

30 жовтня відбулось головне святкування, яке супроводжувалось безліччю 

конкурсів та розваг. Протягом дня переодягнені студенти відвідували кафедри, дирекцію 

та ректорат та вітали викладачів з “Хелловіном”. В конкурсі жахливих гарбузів «Страшний 

як смертний гріх» переможцем стала студентка 31 групи Багінська Євгенія. За 

найкращий хелловінський мейкап «Грим жаху» перемогу одержав Заремба Олексій. 

Переможці отримали призи – оригінальну маску та іграшкову змію. Далі розпочалося 

святкування свята «Хелловін», ведучі якого провели чудові конкурси, тим самим добряче 

розвеселивши учасників дійства. Після офіційної «Посвяти у нечисть» відбувся конкурс 

«Мумія» під час якого було обрано найспритніших студентів та нагородили їх призами – 

маски та цукерки. 

«Закорми до смерті» - конкурс, в якому ячасник повинен якомога швидше 

нагодувати свого друга, змусив попрацювати учасників за цікаву винагороду. За ним 

почався «Танець відьм» учасники якого повинні під музику передавати мітлу один одному, 

після закінчення музики, той в кого залишається мітла покидає гру до визначення 

переможця, який отримав оригінальний ніс відьми в подарунок. «Бережи око» - конкурс, 

в якому тримаючи на ложці «око» пробігти дистанцію першим.  

Присутнім конкурси надзвичайно сподобалися, настрій надзвичайно покращився, 

яскраві емоції надовго запам’ятаються. Під час «шабашу» усіх охочих пригощали пуншем 

а переможці конкурсів були нагороджені грамотами.  

  

 

Гороскоп  для студентів на 

листопад 
Туризм  

Вихідні Вам краще проводити не за 

книжками, а вирушити в якусь подорож. 

Там на вас чекають безліч яскравих подій. 

А найголовніше те, що Ви будете мати 

багато вільного часу.  

Готельно-ресторанна справа 

Особливо сприятливий місяць. 

Хороший і вдалий для науки та 

дослідницької роботи. Саме в цей час на 

Вас чекай безліч приємних сюрпризів: 

п’ятірки від суворих вчителів та відміна 

останніх пар. 

Управління персоналом 

Якщо не Ви, то хто? Ви господарі 

свого життя! Саме Ви повинні керувати 

людьми! Принаймні так зазначено у 

функціях ваших професій… 

Економіка підприємства 

Цього місяця Вам прийдеться 

постаратись! Оцінки з неба падати не 

будуть! Тому відкладіть усі свої справи, 

гулянки і займіться навчанням. 

Фінанси і кредит 

У другій половині місяця не 

намагайтесь братись участь у вирішенні 

робочих питань. Хоча, можете спробувати. 

Спробувати прийти на пари. 

Облік і аудит 

Весь тиждень Вам буде щастити! 

Головне плідно працювати і не здаватися! 

Ви здолаєте всі труднощі і дійдете до своєї 

мети. 

Маркетинг 

Для Вас —  це час пригод та 

надхнення! Вас чекає море позитиву. Але 

не забувайте і про навчання, адже 

атестація не за горами. 

21 жовтня майбутні маркетологи відвідали екскурсію, яка відбулась по відділу збуту ПОСП «Уманський тепличний комбінат». 

Далі відбулась інтелектуальна гра Брейн-ринг «Протистояння». В грі змагалися студенти які навчаються за спеціальністю маркетинг та 

викладачі з кафедри «Маркетингу та управління бізнесом». Гра складалась з трьох раундів  на знання теорії і знання в сфері 

маркетингу та реклами.  За результатами гри, з рахунком 29:27 виграла команда викладацького складу на чолі з Кузьменко О. А.  

22 жовтня відбувся круглий стіл на тему «Бренди в нашому житті», на якому було обговорено вплив брендів у суспільстві. 

Пізніше відбулася «Посвята у спеціальність студентів І курсу напрямів підготовки «Маркетинг» і «Управління персоналом та економіка 

праці», де студентів урочисто прийняли до лав маркетологів. В останній день «Тижня маркетолога», а саме 23 жовтня відбувся 

фотозвіт усіх заходів, які проводилися протягом тижня. «Тиждень маркетолога» відзначився цікавими подіями, новими емоціями та 

яскравими враженнями, очевидно, що маркетологи зробили свою справу показавши свої уміння в організації заходів та свят. 

Над випуском працювали: Інформаційний сектор “Econom Info” 


