
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

27 вересня – всесвітній день туризму! 
Всесвітній день туризму — свято, що відзначається щорічно 27 вересня з метою пропаганди туризму, висвітлення його внеску 

в економіку світової спільноти, розвитку зв'язків між народами різних країн.  
Економічний факультет долучається до святкування Дня туризму, та проводить тиждень туризму на факультеті.  

Анонс подій до святкування Тижня  туризму на економічному факультеті 

23 вересня 2013 року  
Конкурс стінгазет «Краса та велич України». 
24 вересня 2013 року  
 -  Посвята туристів в туристичний клуб «Меридіан»; 
 - Квест в Софіївці. 
25 вересня 2013 року 
Розважальна гра «Хто кращий» 
26 вересня 2013 року 
Всеукраїнський науково – методичний семінар «Економіка туризму: теорія та практика». 
27 вересня 2013 року – День туризму. 
Відпочинок на природі «Кльове місце». 
 

 

Розширення виховної роботи 
За ініціативи декана Комар Т.В. і заступника декана з виховної роботи Ткаченко О.А., та студактиву студентське життя на 
економічному факультеті стрімко розвивається.  Була відновлена система виховної роботи, а саме розподіл її на сектори, 
керівники яких запрошують всіх студентів до співпраці. Якщо ви  енергійні, цікавитесь саморозвитком,  хочете щось 
створювати та реалізовувати – Вам пряма дорога до нас.  

 
 
 

 
 

Вітання з початком нового навчального року від декана  економічного факультету Комар  Т.В. 
 
Шановні студенти, у вашому житті відбулася надзвичайно важлива подія. Ви визначилися зі своєю 

майбутньою професією і вже не так далеко той день 1 вересня, коли розпочнете навчання у великій і дружній родині 
студентів економічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ви 
пройшли непростий шлях, щоб вступити до університету і це уже є ваша перша важлива перемога.  

Ми бажаємо вам успіхів, хай бурхлива університетська ріка знань стане частиною вашого життя.  
благополуччя і любові. Нехай здійсняться всі ваші мрії! 

 

 
 

 

На економічному факультеті діють такі сектори: 
Інформаційний сектор факультету «Економ Info». На учасників якого покладено видання газети 
факультету «Економ Infо», створення інформаційних проектів на факультеті. «Eконом Info» 
запрошує до співпраці студентів факультету. 
Науково-дослідний гурток «Навігатор». Мета - сприяти розвитку студентів в галузі економіки; 
надати інформацію, яка стосується менеджменту та розвитку бізнесу; розвивати вміння і навички, 
набуті в процесі навчання; закріплювати знання розробкою бізнес-планів; досягти значних 
результатів в спільній роботі. 
Продовженняна сторінці 2. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Початок на сторінці 1 . 

 Розширення виховної роботи 
Культмасова секція «Феєрія». Мета - сприяння залученню студентів до трудової та суспільної діяльності 
у вільний від навчання час; організація студентів у художній самодіяльності; підготовка та участь у 
проведенні свят , вечорів - відпочинку , конкурсах тощо; культурний розвиток особистості. 
Туристичний клуб «Мередіан». Мета - сприяння розвитку туризму та всебічному гармонійному розвитку 
студентів; пропаганда здорового способу життя; формування та популяризація іміджу УДПУ ім. П.Тичини. 
Студентський клуб «Капітан Кідд». Мета - об’єднання та активізація студентів економічного факультету, 
самореалізація та втілення ідей студентів у життя, спільне дозвілля та спрощене спілкування студентів, 
організація участі студентів у всеукраїнських та міжнародних проектах, підвищення факультету і 
університету. 
КВН. Ствоення найвеселішої та найкреативнішої коменти КВН. 
Спортивний клуб. Мета – пропаганда здорового способу життя серед студентів економічного факультету. 

 

сторінка 2 

Враження Першого курсу від навчання на факультеті 

ИгорьКабанов, 1 курс, Фінанси та кредит 

«Якщо мова йде саме про мої перші враження - вони позитивні. Найперше, що здивувало це те, що будівля 

в якій ми навчаємось має свою історію. Одногрупники всі дружелюбні, та й викладачі також не злі. 

Пройшло тільки 2 тижні навчання, 2 тижні лекційних занять. Чим ближче підходить час до практичних,тим 

стає сумніше. Але на даний момент мені подобається все». 

Світлана Беркун, 1 курс, Економіка підприємства 

«Перше враження дуже позитивне, особливо люди. Чудові одногрупники та чудовий куратор. Подобаються 

умови навчання. Вчителі цікаві та мудрі, з деякими дуже весело. Взагалі я задоволена, що вибрала саме цей 

університет тому, що по розповідям друзів з інших університетів в нас поки що найкраще.» 

Олександр Шандренко, 1 курс, Економіка підприємства 

«Дуже дружня та весела атмосфера, добрі учителя, і просто класний куратор. У гуртожитку теж саме! 

Викладачі добрі й турботливі. І взагалі, коли все добре, то добре!» 

Інтерв'ю 
Що підштовхує Вас до активної 
роботи на факультеті?   
Червона Катерина:  
«Перш за все, це цікаво, кожен день 
відбуваються особливі та яскарі події, які 
залишають гарні спогади про студетські роки. І 
не можливо не звернути увагу на те, що активна 
діяльність на факультеті розвиває тебе, як 
особистість». 

            

Богадн Нікіфоров: «Я просто роблю те, що 
мені подобається. Відчуття успішно виконаної 
роботи (проекту) – це одна із причин щось 
робити.  Визнання, прагнення 
удосконалюватись, створювати своє майбутнє  - 
підштовхує до активної роботи». 

     

  Вікторія Хрещенюк: «Мені подобається 
завжди весело та активно проводити свій 
вільний час, саме тому я вирішила внести 
свій творчий вклад в розвиток нашого 
факультету». 

     

 

Гуртожиток:  

як уникнути конфлікту? 

Сповна можна пізнати студентське життя лише тоді, коли живеш у гуртожитку. Це добра школа 

виживання, випробування на комунікабельність та іще багатьох інших рис характеру. Сподіваємось, 

зібрані нами поради стануть вам у нагоді.  

Побут часто може стати причиною конфліктів. Якщо поселились однолітки — сваритимуться 

між собою, якщо доселились до старших — можливі скарги на “дідівщину”.   
Побутові сварки — негідна справа. Перш ніж входити в конфлікти щодо не там покладеного 

баняка, подумайте, чи варта гра свічок. М’яко скажіть, виправте сусіда. Адекватна людина і відреагує 

адекватно. Водночас і самі прислухайтеся до думки сусіда, навіть коли на душі “кішки зашкребли”.  

Якщо ви першокурсник і поселилися до старших, не сприймайте кожне зауваження як вияв 

“дідівщини”. Люди так звикли, зрештою, вони тут довше, може, варто дослухатися до їхніх порад. 

Водночас, шановні “діди”, перш ніж обурюватися, що та “дурна дитина” зранку збирається на першу пару, 

а вам хочеться спати, чи світло довго світить… Згадайте себе молодшими. Ви ж також когось нервували 

чи заважали. Навіщо повторювати поганий досвід? Ви ж старші й розумніші.  

Коли бачите, що атмосфера в кімнаті небезпечно наелектризована, не залишайте все так, не 

чекайте, що, може, все розсмокчеться — бо не розсмокчеться. Хай кожен скаже, чим задоволений, а чим — 

ні. І досягніть консенсусу.  

 
Зустрічаються два студенти з гуртожитка. 
- От нещодавно купив кулінарну книгу. 
Тільки нічого приготувати не можу. 
Жодного розумного рецепта.- Чому?- 
Розумієш, кожен рецепт починається 
словами: «ВІЗЬМИ ЧИСТУ КАСТРУЛЮ» 

 


