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Голова студентської ради УДПУ
КАТЕРИНА ЧУПІНА -

«Віват Тобі, університете!»

Шановне студентство,
 дорогі друзі!

 Робота в студентській раді - це яскравий приклад 
того, як має працювати один злагоджений організм. Ми 
працюємо для студентів. Особливість колективу нашого 
університету – це довірливі партнерські взаємини між пе-
дагогами і студентами, спільний пошук шляхів розв’язан-
ня багатьох проблем, що висуває сьогодення. Головне, що 
наша молодь готова до перетворень, знання вони отриму-
ють надійні, в їхніх душах - чистий вогонь прогресивних 
змін, патріотизму та любові до України, до її працелюб-
ного народу, до неперевершеної краси її землі. Саме від 
нашої суспільної свідомості залежить майбутнє України. 
 Шукайте  себе! Життя вимагає не лише вміти при-
стосуватись до запропонованих обставин, а й бути гото-
вим змінити їх так, щоб, принаймі, ваш  маленький світ 
або світ ваших близьких  змінилися на краще. Та якщо 
ви вже замахнулись  на зміну всього світу, то неодмінно 

треба почати з самих себе. І, студентські роки – найбільш вдалий для цього час! 
Креативність і невгамовність властива кожному з вас! 

«МОЛОДЕ ОБЛИЧЧЯ 
УКРАЇНИ» - ЦЕ МИ!

Приємно відзначати, що студенти 
УДПУ  найактивніші в житті універси-

тету і міста. 
ПЕРЕМОЖЦІ МІСЬКОГО ФОТО-
КОНКУРСУ, ми пишаємось вами!

«Нас єднає Україна»:
І місце – Аксьоненко Анастасія,
ІІ місце – Кикоть Володимир,
ІІІ місце – Почапська Олена.

«Талановита молодь України»:
І місце – Кикоть Володимир,

ІІ місце Крайнова Дар’я,
ІІІ місце – Галущак Яна.

«Вибір молоді – здоров’я»:
І місце – Булах Аріна,

ІІ місце – Величко Анжеліка,
ІІІ місце – Кулінєєва Анна.

#ДЕНЬ СТУДЕНТА_Love_УДПУ
 Міжнародний день студента масштабно відзначили в нашому університеті. Відбулися різнопланові 
виховні заходи, акції, флешмоби, розіграші лотерей, фотовиставки, майстер-класи та ігри, ярмарки і конкур-
си, квести, тренінги тощо. Кульмінаційним моментом Тижня студента стала масштабна загальноуніверситет-
ська святкова програма, підготовлена Центром культури і дозвілля «Гаудеамус» (начальник - Людмила Гека-

люк) спільно 
зі студентсь-
кою радою 
(голова – Ка-
терина Чупі-
на). Привіта-
ти студентів 
з їхнім свя-
том прий-
шли ректор 
університе-
ту, професор 
Олекс андр 
Безлюдний, 

начальник відділу у справах сім’ї та молоді Уманської міської ради Наталія Вдовиченко, голова профспіл-
кової організаціїч, доцент Валентин Хитрук, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Наталія Рев-
нюк, які бажали молоді успіхів у навчанні, яскравих емоцій, нових досягнень і перемог, а ще – цінувати 
цю прекрасну пору життя і насолоджуватися кожною миттю. Відзначили студентські успіхи у навчан-
ні, науковій роботі, спорті, мистецтві, громадській діяльності – більше 30 кращих студентів університету 
були нагороджені почесними відзнаками: подяка-
ми Управління у справах сім`ї, молоді та спорту 
Черкаської ОДА, подяками міського голови, ме-
далями і кубками «Кращий студент», грамотами 
ректора, профспілки УДПУ та Черкаської облас-
ної організації Профспілки працівників освіти і 
науки України. Переможці флешмобу з хештегом 
#Love_УДПУ, отримали  подарунковий сертифікат 
на вечерю в ресторані «Пан Кабан» від проректо-
ра з науково-педагогічної роботи, кандидата педа-
гогічних наук, доцента Ревнюк Наталії Іванівни. 
Адже щасливий студент – ситий студент!

#LOVE_УДПУ№ 1 Травень 2017
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РУБРИКА «ХОРОБРІ СЕРЦЯ»ЗУСТРІЧ З ВОЇНАМИ АТО
 Відбулася зворушлива зустріч із воїнами АТО Ігорем Біланом, Максимом Ваку-
ликом, Віталієм Владикою, Олександром Козаченком. За ініціативи бібліотеки універси-
тету та клубу «Бійці мистецтва» (керівник - головний бібліотекар Оксана Ігнатьєва), що 
створений та функціонує при ній, відбувся захід під назвою «Хоробрі серця», який чіт-
ко продемонстрував небайдужість студентства до надважкої ситуації, яка склалася нині 
у нашій країні. Це була не чергова пересічна зустріч задля звітності, а справжній патріо-
тичний захід, що зобразив глибину пережитого болю та тривогу за тих, хто сьогодні на 
Сході виборює право на наше мирне та спокійне життя. В актовій залі панувала цілковита 
тиша, хоча вона була вщент переповненою… І недарма. Кожен присутній не хотів пропу-
стити жодного слова читця, адже зі сцени лунала авторська поезія учасників заходу – їх 
крик душі, їх стогін серця, що переливалися у світлу віру в мирне та щасливе майбутнє. 
 Декан історичного факультету, кандидат філософських наук, професор Анатолій Ка-
расевич проникливо прочитав свої нові вірші, присвячені героям АТО, а пісня на його слова 
прозвучала у виконанні чоловічого вокального тріо «Гонта». Про національну свідомість та 

гідність, про ут-
вердження загаль-
нолюдських цін-
ностей говорилося 
у поезіях, які ви-
конали учасники 
клубу «Бійці ми-
стецтва», студен-
ти Інна Брайлян 
(факультет україн-
ської філології), 
Ольга Гуцол, Анна 
Джога (природни-
чо-географічний 
факультет), Ана-

стасія Аксьоненко (факультет початкової освіти), Альона Хоменко (факультет фі-
зики, математики та інформатики), Максим Турчинський (факультет фізичного 
виховання), Богдан Гроза (факультет іноземних мов), а також провідний бібліо-
текар Вікторія Курденко. Пісенні твори громадянської та фронтової лірики співа-
ли студенти Валерія Салій та Ірина Курдюкова (факультет початкової освіти), 
Ірина Автухова (факультет іноземних мов). З болем у душі бійці ділилися спога-
дами про виконання військової присяги в зоні АТО, що є нічим іншим як проя-
вом вірності своєму народові, захистом своїх сімей від ворожої агресії, відстою-
ванням миру та свободи на нашій землі. Вони власним прикладом показали, як 
треба любити свою Батьківщину. І таких зустрічей протягом року було безліч 
– різні долі, різні болі, а Україна – одна на всіх єдина. Слава Героям України!

ПОДВИГ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТ-
НІ ВЧИТЬ БУДИ НЕБАЙДУЖИМИ

РУБРИКА «ГЕРОЇ  МАЙДАНУ»
 У пам’ять про Євромайдан і Небесну Сотню 
студентським активом історичного факультету  було 
представлено тематичну виставку «Пам’яті Героїв 
Небесної Сотні» та оформлено інформаційний стенд 
«Миттєвості і обличчя Майдану». Реквізит для стенду 
надали громадська організація Уманський міськрай-
онний центр «До перемоги» та волонтерський штаб 
«Разом», за що організатори висловлюють їм щиру 
подяку. Ще одним способом пригадати і подякувати 
мужнім людям, які не боялися померти за Україну став 
студентський флеш-моб. Разом з викладачами істо-
ричного факультету Ольгою Барвінок, Оленою Устен-
ко, Ігорем Опацьким та Анною Шауренко молодь за-
співала Гімн України та запустила у небо повітряні 
кульки, як символи душ загиблих у сутичках 18-20 
лютого 2014 року. Кожен із студентів відчув і вко-
тре для себе усвідомив: наше майбутнє залежить від 
нас самих. І подвиг героїв Небесної Сотні вчить нас 
бути небайдужими, відстоювати правду і право жити 
у вільній, чесній і процвітаючій державі, де шанують 
людську думку, людську працю і гідність. Небесна 
Сотня – це наш біль і наша гордість, це наші сльо-
зи і вдячність за все, що бійці зробили для нас. Вони 
пожертвували своїм життям за для щастя інших, за 
кращу долю своєї країни. Не забудьмо ніколи про це! 

РУБРИКА «БЛАГОДІЙНІСТЬ»
ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ

 Студенти та викладачі УДПУ завжди активно долучають-
ся до участі в благодійних акціях. Серед зимових були наступ-
ні: «Подаруй тепло солдату» – збір теплих речей, засобів гігієни, 
ліків, оберігів, малюнків, листів, поробок та смаколиків для бійців фронту
-«Добро жменями» – збір пластикових кришечок та макулатури на протезування та ліку-
вання поранених–« Павучок» – збір постільної білизни (б/у) для виплітання маскуваль-
них сіток на передову. Також були зібрані кошти у сумі 3 тисячі 590 гривень – студентами 
факультетів: професійної та технологічної освіти,  фізики математики та інформатики, а 
також кошти у сумі 62 гривні , що залишились після проведення акції «Допоможи Свя-
тому Миколаю» та рішенням студентської ради теж були перенаправлені на допомогу 
АТО. Факультет мистецтв закупив ліків на суму 2 тис. грн. Студактив факультету почат-

кової освіти закупив 
теплі рукавиці для 
воїнів АТО. Всі речі 
та кошти  передані 
до волонтерської 
громадської органі-
зації «Разом» сту-
дентською радою 
університету.  На-
весні, в рамках акції 
«Великодній кошик 
солдату» колекти-
вом викладачів і 
студентів, співробіт-

ників УДПУ було зібрано все необхідне – продукти харчування, ліки, засоби гігієни та со-
лодощі, обереги і канцелярські товари, іграшки та одяг для дітей зони АТО та інше.  Було 
організовано збір пластикових кришечок та макулатури на лікування та протезування по-
ранених бійців. Все  це було  передано  студентською радою до Уманської міськрайонної во-
лонтерської громадської організації «Разом» для подальшого транспортування у зону АТО. 
 Висловлюємо щиру подяку всім небайдужим, хто завжди готовий допомогти на-

шим захисникам!

РУБРИКА «СЕРЦЕ ДРУГА»

ДОПОМОГА БРАТАМ
 НАШИМ МЕНШИМ

 Під час проведення  благодійного  ярмарку 
було зібрано кошти на захист безпритульних тварин. 
Кожен факультет долучився до ярмарку-продажу. 
Зібрані кошти в сумі 1260, 25 грн  та корм для тварин 
були передані до благодійного фонду м. Умані «Сер-
це друга». Надіємося, що нас невеличкий внесок вря-
тує життя безпритульним тваринам! Важливо допо-
магати тим, хто не може потурбуватися сам за себе. 
Дякуємо усім, хто долучився! Творити добро легко!) 
#Голова студради Катерина Чупіна/#голова волонтер-
ського сектору студради УДПУ Андрій Каламанич.
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ЗНАЙ НАШИХ! ГАЛЕРЕЯ ВИПУСКНИКІВ
РУБРИКА «ВІДОМИЙ  ВИПУСКНИК УДПУ»

 В е д у ч и й 
ранкового шоу 
«Ранок з Украї-
ною» на теле-
каналі Україна, 
бренд-войс те-
леканалу Фут-
бол, диктор радіо 
та телебачення, 
журналіст. У 
2004 – 2009 роках 

ведучий уманського відділення «Русское радио Украина». З 2009 року 
журналіст та ведучий на Першому Автомобільному телеканалі. У 2012-
2013 роках ведучий «Вечірнього шоу» на Просто Радіо. У 2013 - 2015 ро-
ках ведучий ранкового шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. З 2016 року веду-
чий ранкового шоу «Ранок з Україною» на каналі Україна. Вищу освіту 
отримав в УДПУ, факультет іноземної філології. Також закінчив Першу 
школу телебачення у м. Київ. Дружина Володимира -  Олена Войченко,  
теж випускниця УДПУ (факультет іноземної філології), перекладач на 
телеканалі СТБ. 2010 – 2016 роки перекладач на телеканалі «Україна». 
 Веселий, балакучий, грає на баяні та танцює народні тан-
ці. Володимир Остапчук починав свою кар’єру викладачем англій-
ської мови. Нині він – відомий теле- та радіоведучий. Його голо-
сом розмовляють голлівудські зірки і мультиплікаційні герої. Він 
навіть має диплом із відзнакою з Голлівуду за дублювання аніма-
ційної стрічки. Про те, щоб стати ведучим Євробачення-2017, Во-
лодимир навіть не мріяв. Але спробував пройти кастинг, і Європа 
побачила його на сцені наймасштабнішого музичного шоу весни.

Ведучий «Євро-
бачення-2017» 
– випускник 
УДПУ

РУБРИКА «УСПІШНИЙ ВИПУСКНИК»

Поради успішної випускниці 
Анни Якименко - Як знайти себе?

  «Людина на своєму місці тоді, коли в неї очі сяють від того, що 
вона робить»
 Як знайти свій шлях? Все просто – почати шукати його. Насправ-
ді, дійсно дуже важко зрозуміти як себе реалізувати так, щоб і по інтере-
су, і по коштах, але справа в тому, що допоки не спробуєш щось робити, 
діла не буде. Можна почати з того, що визначити свої найбільші інтереси 
та власний темп життя. Що мені приносить задоволення? Якщо уявити, 
що я присвячу якійсь діяльності все своє життя, то яка вона має бути: по-
сидюча чи енергійна, групова чи індивідуальна, повязання із спілкуван-
ням з людьми чи навпаки воно зведене до мінімуму і т.д. А потім почати 
пробувати себе в діяльності. Тільки, коли ми включаємося в щось, тоді 
починаємо розуміти – подобається чи не подобається ця сфера реалізації.
 Перш ніж почати серйозно займатися психологією, я реально дов-
го шукала себе. Мій пошук провів мене через такі професії як вожата, 
організатор свят, спортивний інструктор на курорті, продавчиня мод-
ного одягу, дизайнер зовнішньої реклами, викладач, а також я пройшла 
курси масажистки. Це був веселий шлях, але я зрозуміла, що ні одна із 
цих зайнятостей не про мене і не для мене. А про оригінальність тільки 
декілька слів напишу – не 
боятися бути собою та ви-
ходити за межі даної ін-
струкції. Оригінальність в 
тому, щоб мати свій влас-
ний підхід та бачення кін-
цевого результату. Не пра-
цювати під лозунгом ” Інші 
роблять так само!”, а дозво-
лити своїй душі творити. 
 Отож, живіть на 
повну, пробуйте, по-
миляйтесь, знаходь-
те і набувайте, адже 
життя – чудова річ.
Щиро ваша – Анна 
Якименко:)-  психо-
лог

РУБРИКА «ПОЧЕСНИЙ ВИПУСКНИК УДПУ»
ДЕНИС МАРЧУК

 Експерт із питань аграрної політики, міс-
цевого самоврядування, адміністративно-тери-
торіальної реформи, розвитку сільських територій. 

Вищу освіту отри-
мав на історичному 
факультеті. 
Отримав ступінь 
магістра 
із європейської ко-
мунікації 
в Університеті ім. 
Адама Міцкевича 
(Познань, Польща)

«Мої невеличкі життєві перемоги…»
Як казав відомий український філософ Григорій Сковорода: «Все що 
потрібно тобі, ти знайдеш у собі». Ці слова, слугують мені орієнтиром 
по життю. Звернення до них в час, коли ти стоїш перед вибором, а що 
ж далі? Саме вони, відкривають переді мною дорогу дій, щоб ціль була 
досягнута. 
В період навчання в Уманському державному педагогічному універси-
теті імені Павла Тичини, я активно займався громадською діяльністю, 
як в стінах вузу так і міста зокрема. Робота з людьми, а також вирі-
шення питань, що певний період часу не рушали з місця, для мене як 
голови студентської ради, надавали оптимізму й віри в правильність 
дій, мобільності моєї команди. Сучасний стиль життя, що пов'язаний 
з розвитком комунікацій, новими інформаційними технологіями, ви-
магає і відповідних лідерів, що живуть в ритмі цих процесів і йдуть в 
ногу з часом. Мені не зрозуміла позиція суспільства, що звикло стояти 
осторонь всіх важливих процесів, що відбуваються в нашій країні, на 
всіх рівнях суспільного життя. Тому для себе я вирішив, що завжди 
буду розвиватись в ритмі, яким живе сучасна людина, моя країна. Після 
закінчення університету, вдалося пройти великий конкурсний відбір, де 
на одне місце з України претендувало близько шести осіб й отримати 
стипендіальний грант програми ім. Лейна Кіркланада, що реалізується 
за сприяння Польсько-Американської комісії Фулбрайта. Стажування 
проходило у місті Краків (Польща), де я займався науковим досліджен-
ням адміністративної реформи Польщі в період з 1991 по сьогоднішній 
день на базі Ягелонського університету. Пройшов стажування в Мало-
польському Воєводстві у відділі Контролю й Права - як результат була 
написана наукова робота на тему: «Контроль над органами місцевого 
самоврядування з детальнішим зосередженням на діяльності Гмін». В 
Україні працював помічником Почесного Консула Республіки Польща 
у Житомирі. Робота була спрямована на розвиток двосторонніх відно-
син, співпраці між Польщею та Україною у всіх сферах політичного, 
суспільного, економічного, культурного та наукового життя. Був  учас-
ником програми «Помічник Голови Комітету Верховної Ради України» 

з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. У 2015 
році координатор проекту «Аналітична платформа АПК», завдання яко-
го сприяти роботі галузевих асоціацій аграрного сектору та впливати на 
формування агарної політики уряду. Попередня діяльність була пов’яза-
на із роботою Асоціації виробників молока України, де обіймав посаду 
віце-президента та координував співпрацю організації з органами дер-
жавної влади. Був помічником Почесного Консула Республіки Польща 
у Житомирі, де займався розвитком двосторонніх відносин та співпраці 
між Польщею та Україною у різних сферах. Зараз є заступником голови 
Аграрної партії України.
Кожна людина має свій світогляд - свої цілі та ідеї, що намагається ре-
алізувати протягом життя. Багато в чому мій світогляд був сформований 
саме під час навчання в Уманському державному педагогічному універ-
ситеті на історичному факультеті. Переконаний - дійсно великі перемо-
ги, в яких я зміг би заперечити статус-кво і змінити обставини на краще, 
в мене буде ще дуже багато...
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ЄВРОПА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ!

 Європейські цінності – це цінності Людини. Європа починається не у Греції, Франції чи Великобританії. Адже бути єв-
ропейцем, це не тільки носити модний та стильний одяг, слухати популярну в Європі музику, дивитися справжнє європейсь-
ке кіно чи, навіть, подорожувати країнами Європи. Щоб зміни, яких ми прагнемо, стали реальністю, кожен повинен розпочинати з себе.
- «БУТИ ЄВРОПЕЙЦЕМ» – це бути Людиною, 
людиною, котра поважає себе та інших; живе так, як хоче, а не на показ; 
бореться за свої права і водночас, якісно виконує свої обов’язки.
- шанобливо ставиться до природи та місця, де живе; інтегрую-
чись у міжнародну спільноту, зберігає свою національну самобутність.
- шанує інші народи та культури; поважає права інших
- ЛЮДИНОЮ, ЩО Є відповідальною за своє життя; любить свою 
працю і має до неї творчий підхід, завжди прагне кращого і розвиваєть-
ся.
- шануймо минуле і будьмо  відкриті для нового!

 Європа починається з кожного з нас!

РУБРИКА «ENGLISH LAND»
ВИВЧАТИ МОВИ СВІТУ ЦІКАВО

 Мабуть всі, хто вивчає англійську мову, хотіли б спілкуватись 
з носієм англійської майже щоденно, поліпшувати свої навички у ро-
зумінні та використанні мови, розвивати зв’язність, логічність, по-
слідовність свого мовлення та найголовніше - вимову. Факультет Іно-
земних Мов УДПУ надає таку можливість всім бажаючим студентам! 
 Рон Кейтс – народжений та майже все своє життя прожив у Сполуче-
них Штатах Америки, у Вашингтоні, закінчив Вашингтонський університет з 
відзнакою та працював у сфері ІТ-технологій багато років, брав участь у роз-
робці програмного забезпечення для держави та приватних підприємств. Але 
з дитинства Рон хотів бути вчителем та навчати молодші покоління. Пропра-

цював-
ш и 
декілька 
р о к і в 
в ч и т е -
лем ан-
гл ійсь-
кої мови 
д л я 
інозем-
них сту-

дентів у Вашингтоні, Рон вирішив відвідати Батьківщину своїх предків 
– Україну. Три роки тому відбувся перший його візит в Україну, Рон був 
вражений красою цих земель, наскільки тут добрі та привітні люди. За 
цих три роки Рон здійснив дюжину перельотів з США в Україну та на-
впаки, зустрівши багато друзів, які допомагали йому освоїтись в Україні. 
 Приїхавши в Умань, де живуть його близькі друзі, працю-
вав у місцевій гімназії вчителем та навчав учнів як насправді потріб-
но розмовляти англійською. Після тривалої практики з українськи-
ми учнями, Рон вирішив викладати в нашому університеті. УДПУ був 
з радістю дізнатись, що Рон, справжній носій мови, буде викладати в 
нашому університеті і суттєво покращувати рівень знань студентів. 
 Ще у Вашингтоні, навчаючи англійської закордонних студентів, Рон 

помітив, що українські учні були найбільш талановитими, розумними та 
працювали не покладаючи рук аби справді опанувати англійську мову. 
Так і в університеті аудиторії були переповнені бажаючими прослухати 
лекції про Боба Ділана – легенду американської музики та літератури, 
що так полюбив Рон ще в дитинстві. Завдяки тому, що Рон проводить 
свої лекції кожного дня, студенти нашого університету можуть постійно 
покращувати свої знання англійської, задавати  питання та вести діалоги 
на дискусійні теми з Роном, тим самим покращуючи навички говорін-
ня та вміння підтримувати розмову на конкурентоспроможному рівні.
 Рон дає чудові поради, як навіть в домашніх умовах покращити 
знання англійської: слухати музику англійською, підспівувати під неї 
та поступово звикаючи до вимови; читати книжки класиків та їх сучас-
ників, тим самим збагачуючи свій словниковий запас; дивитись фільми 
улюблені фільми оригінальною англійською мовою, фільм постане для 
Вас у новому світлі із зовсім іншим змістом та подарує як і нові вра-
ження, так і покращить навички у слуханні та розумінні носіїв мови.
 А найголовніше, без чого будь-який успіх неможливий, 
це наполегливість, боротьба з самим собою заради знань та кра-
щого майбутнього для себе, тож обирайте факультет іноземних 
мов УДПУ і ми зробимо вас справжніми фахівцями  мов світу! 
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«GLOBAL SHEVCHENKO» - 
 ФЛЕШМОБ, ЩО ОХОПИВ 19 КРАЇН СВІТУ

 До дня народження Тараса Шевченка громадсь-
кі організації «Ukrainians» та «Батьківщина молода» оголо-
сили про всесвітній флешмоб «GlobalShevchenko» до яко-
го долучились студенти та викладачі історичного факультету.
Студенти зібрались біля пам’ятника Т.Г. Шевченку, де одночасно декла-
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світу та 67 населених пунктів України. А в бібліотеці про-
тягом дня студенти читали вірші невмирущого Кобзаря.

РУБРИКА «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА  ЛІТЕРАТУРА»
НЕЗАБУТНІ ЗУСТРІЧІ

 Усім запам’яталася зустріч із молодими сучасними українськими 
письменниками – Вано Крюгером, Ігорем Астапенком та Олександром 
Мимруком, що  відбувалася на факультеті української філології. Ауди-
торія була переповнена глядачами, а також – теплом і світлом, яке ви-
промінювали і господарі, й гості. Для багатьох студентів це було вперше, 
для інших – вдруге (два роки тому Вано Крюгер та Ігор Астапенко вже 
відвідували наш університет), але всім було однаково цікаво. Всі вкотре 
переконались: справжня поезія завжди хвилює серця. А якщо вона ще 
й злегка «приправлена» епатажем, артистичністю та почуттям гумору!..
 Ось деякі з численних студентських відгуків:
«Яка ж вона, сучасна поезія? І. Астапенко, В. Крюгер, О. Мимрук до-
бре знають, – міркує студдекан факультету української філології Юлія 
Жирохова. – Цікава зустріч із творчими людьми. Вірш повинен ви-
ховувати, приносити естетичне задоволення чи просто бути? По-
езія не зупиняється на ямбах та хореях. Поезія – це незвичні форми та 
поєднання, здавалось би, непоєднуваного, буденні теми в іншому ра-
курсі, виклик сьогоденню, філософські роздуми. Дякуємо Марині 
Павленко та кафедрі української літератури, українознавства та мето-
дики навчання за організацію заходу. Чекаємо наступних зустрічей».
«Сьогодні дійсно особливий день! – радіє першокурсниця й також по-
етка, активна учасниця літоб’єднання і мені Миколи Бажана Наталія 
Кучеренко – зустріч з поетами-постмодерністами. Для мене це пер-
ший (і, сподіваюсь, не останній) досвід спілкування з Вано Крюге-
ром, Ігорем Астапенко та Олександром Мимруком. Незважаючи на 
численні запитання: “чи варто?..”, відповідаю: “Авжеж!” Вдячна за 
сонце, яке завітало до аудиторії разом з Вами і відзеркалилося в ус-
мішках студентів! Це було незабутньо, це було класно, це було – вау!»
«Емоції вируватимуть у моїй душі і надалі! – захоплено вигукує студент-
ка факультету іноземної філології, учасниця університетського літоб’єд-
нання імені Миколи Бажана Каріна Дробот. – Дякую Вам за можливість 
придбати книги, дізнатися про сучасну літературу й сфотографуватись!»
 Гості ж, у свою чергу, були приємно вражені як активні-
стю студентів, кількістю цікавих запитань із залу, так і гостин-
ністю викладачів кафедри, зокрема – Тетяни Володимирівни 
Лопушан і Любові Петрівни Пархети, а також – Леоніда Володимиро-
вича Козинського, який ознайомив гостей  з пам’ятними місцями Умані.
 Зустріч проведена завдяки старанням кафе-
дри української літератури, українознавства та методи-
ки їх навчання та літоб’єднанню імені Миколи Бажана. 

РУБРИКА «МИСТЕЦТВО  ЗАРАДИ МИРУ»
Танцювальний марафон «Ми – українці!» - Forever 
 Основне покликання марафону - об’єднати українське студент-
ство за допомогою мистецтва танцю задля підвищення рівня соціальної 
активності студентської молоді, відродження української культури, по-
пуляризація аматорської творчості та організація культурного дозвілля.
 Дійсно, перефразовуючи назву популярного в Україні телепроекту 
«Танцюють всі», можна сказати, що в УДПУ танцюють не лише студенти, 
що здобувають спеціальність хореографа, а й усіх факультетів та навчаль-
но-наукового інституту економіки та бізнес-освіти. У прагненні танцюва-
ти  їх об’єднав загальноуніверситетський «Танцювальний марафон «Ми 
– українці!», у рамках благодійної акції «Мистецтво заради миру». Мара-
фон проводився за ініціативи студентської ради (голова Катерина Чупіна), 
кафедри хореографії художньої культури (Людмила Андрощук) та ЦКД 
«Гаудеамус» (начальник – Людмила Гекалюк) і був приурочений до Між-
народного дня танцю, який святкують 29 квітня. Активну участь у танцю-
вальному марафоні взяли студенти всіх структурних підрозділів – команди 
десяти факультетів та інституту: «Містерія» навчально-наукового інсти-
туту економіки та бізнес-освіти; «Бери своє» факультету фізичного вихо-
вання; «КЕП ( команда енергійних патріотів)» факультету іноземних мов; 
«Танцювальний батальйон» факультету дошкільної та спеціальної освіти; 
«На стилі» факультету професійної та технологічної освіти; «Перлина» 
факультету мистецтв; «Сільська дискотека» факультету початкової освіти; 
«Пробудження» факультету соціальної та психологічної освіти; «Елемен-
трікс» історичного факультету; «Не панікуй» природничо-географічного 
факультету; «Медіаль» факультету фізики, математики та інформатики. 
 Під час першого етапу марафону – «Презентація» - кожна команда 
представляла себе за допомогою хореографічного флешмобу. Кожен номер 
підкреслював назву тієї чи іншої команди, її характер і запал. Найцікаві-
шим та найбільш хвилюючим став другий етап, в ході якого кожна команда 
не менш 
цікаво та 
видовищ-
но пред-
ставляла 
н о м е р и 
основно-
го етапу 
т а н ц ю -
вального 
з а х о д у . 
Х о р е о -
графічні 
номери команд то запалювали глядацьку залу неймовірною енергією, 
вихором нестримного танцювального ритму, то викликали сльози на 
очах присутніх своєї задушевністю, ліричністю, ідейною глибиною. Сту-
денти зуміли проявити свою громадянську позицію, показати, яким є 
український народ: проникливим, вольовим та нескореним, сильним у 
боротьбі, як вміє щиро кохати, цінує  та поважає традиції своїх предків. 
 Багато номерів своєю ідеєю підтвердили стійку віру в те, що Украї-
на буде єдиною і що скоро запанує мир. На завершення святкового дійства 
зі словами вітань та подяки виступила начальник відділу у справах сім’ї та 
молоді Уманської міської ради Наталя Вдовиченко і вручила командам-у-
часницям грамоти. Від профспілкового комітету університету (голова про-

фкому Валентин Хитрук) кожна команда отримала солодкий подарунок. 
Також подяками були відзначені організатори заходу – кафедра хореографії 
та художньої культури, Центр культури та дозвілля «Гаудеамус» і студент-
ська рада університету, а всі учасники танцювального марафону нагород-
жені грамотами та пам’ятними сувенірами. Окремі слова подяки організа-

тори висловили 
н а с т а в н и к а м 
– студентам фа-
культету мис-
тецтв, які допом-
огли підготувати 
учасникам різ-
ножанрові тан-
цювальні компо-
зиції, об’єднані 
єдиною тема-
тикою – па-
т р і о т и ч н о ю . 

Цьогорічний марафон, як і попередні, проводився з благодійною ме-
тою. Зібрані кошти були передані представнику волонтерської органі-
зації «Разом» на лікування та реабілітацію студента навчально-науко-
вого інституту економіки та бізнес-освіти УДПУ Максима Бугайова. 
Розповідь і відеоматеріал про бійця схвилювали усіх присутніх. Мак-
сим є активним учасником подій Революції гідності в 2013-2014 р.р., 
добровольцем батальйону «Айдар». Не зважаючи на неодноразові тяж-
кі поранення, контузії, втрату зору, довгі курси лікування у госпіта-
лях Харкова, Києва, Одеси, Чернігова, Польщі він знову повертається 
туди, де найтяжче – на фронт. Бажаємо йому та бійцям української ар-
мії швидкого одужання та миру усім нам!  Слава Україні! Героям Слава!
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РУБРИКА «КУБОК РЕКТОРА - 2017»
  ЗБІРНА КОМАНДА ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХО-

ВАННЯ ВДРУГЕ СТАЛА ПЕРЕМОЖЦЕМ КУБКА РЕКТОРА

 На спортивному майданчику університету відбулись змагання з 
міні-футболу на Кубок ректора Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. Даний турнір був започаткований минуло-
го року і буде традиційним для нашого університету. В турнірі взяло участь 
12 збірних команд, серед яких були дві команди студентів з Туркменістану та 
команда викладачів. Ігри проходили за кубковою системою - на виліт. Мину-
лорічні фіналісти - факультет фізичного виховання та НН інститут економіки 
та бізнес освіти при жеребкуванні відразу були розсіяні в турнірній табли-
ці й могли зустрітися між собою у півфінальній зустрічі. Але до півфіналу 
збірна НН інституту економіки та бізнес освіти не потрапила, отож команда 
факультету фізичного виховання свою півфінальну гру зіграла зі збірною 
викладачів. Кожна команда продемонструвала відмінну гру та справжній 
спортивний дух, фінал турніру був непередбачуваним та цікавим. Так, у 
фінальній грі зустрілись діючий володар Кубку та дебютант турніру - збірна 
команда іноземних студентів з Туркменістану «Аркадаг». Вболівальників 
потішила велика кількість забитих м’ячів, як однією так і іншою командою. 
Гра закінчилась з рахунком 13:6. Володарем Кубку ректора з міні-футбо-
лу 2017 року вдруге стала збірна команда факультету фізичного виховання. 
 Ректор університету Олександр Безлюдний вручив перехід-
ний кубок, медалі та грамоти переможцям, нагородив почесними 
грамотами фіналістів - збірну команду іноземних студентів з Тур-
кменістану «Аркадаг». Також пам’ятними призами були нагороджен-
ні кращий гравець - Олег Темчишин, кращий воротар - Ханжар Абду-
рашидов, кращий бомбардир - Роман Потапов. Вітаємо! Так тримати!

РУБРИКА «ЛАВРИ  ПЕРЕМОЖЦІВ»
БІЗНЕС-ПЛАНИ СТУДЕНТІВ ПЕРЕМОГЛИ 

У МІСЬКОМУ КОНКУРСІ 
 Бізне с-задуми 
студентів Навчально-на-
укового інституту еко-
номіки та бізнес-освіти 
отримали визнання на 
міському конкурсі біз-
нес-планів підприємни-
цької діяльності серед 
студентів. 1 місце вибо-
ров студент І курсу ма-
гістратури спеціальності 
«Менеджмент» Денис 
Ляш, який захищав тему: 
«Вирощування озимого 
часнику» (науковий керівник – викладач кафедри маркетингу та управління біз-
несом Наталія Побережець). 3 місце престижного конкурсу завоювала студентка 
IІ курсу напряму підготовки «Туризм» Олександра Голик, яка під керівництвом 
завідувача кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної 
справи Інни Поворознюк розробила проект «Квест-кімната «EXIT». Приємно, 
що члени журі конкурсу – директор готельного комплексу «Фортеця» Микола 
Поліщук та директор розважально-спортивного комплексу «Амарант» Юрій 
Дробілко одразу запропонували підтримку нашим студентам у втіленні в життя 
їх ідей. Наші студенти не перший раз стають переможцями конкурсу. Студен-
там надають можливість розкрити свій творчий потенціал, проявити підприєм-
ницькі здібності. З допомогою наукових керівників студенти доопрацьовують 
сміливі творчі задуми, щоб заявити про себе як про перспективних фахівців. 
 Цього року на міський конкурс свої бізнес-плани подали 15 студентів 
Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти за двома напрямами: 
«Виробництво, сфера послуг і торгівля» та «Соціальний проект». Всі студен-
ти-розробники достойно представили свої плани, давали переконливі відповіді 
на численні запитання членів конкурсної комісії, які, зокрема, відзначили, що 
всі бізнес-плани наших студентів є актуальними для міста, для його соціаль-
но-економічного розвитку, туристичної привабливості. Сердечно вітаємо пере-
можців та їх керівників, зичимо творчого натхнення і успіхів! Ви – найкращі!

  ЛАВРИ ПЕРЕМОЖЦІВ – НАШІ!
Студенти Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Віктор 
Духніцький та Роман Кравченко (напрям підготовки «Маркетинг») гідно 
продемонстрували наш університет з науковими роботами «Маркетингова 
політика комунікацій у фармації» та «Маркетинг в освіті як інструмент кон-
куренції суб’єктів ринку освітніх послуг» під час ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління 
персоналом та економіка праці».Конкурс, у якому були представлені понад 
50 студентських наукових робіт із усіх ВНЗ України, проходив на базі Хар-

ківського національного універ-
ситету імені Семена Кузнеця. 
Наукові роботи наших студентів 
пройшли первинний відбір та 
були рекомендовані до захисту 
перед комісією конкурсу, яка 
складалася з провідних науков-
ців вищих навчальних закладів 
України. У підсумку комісія від-
значила високий рівень знань 
студентів університету та здат-
ність їх застосовувати на ділі, і 
це дуже приємно. Віктор Духні-
цький (наукові керівники – про-
фесор ОльгаЧирва, викладач 
Олена Гарматюк) нагороджений 
дипломом ІІ ступеня, а Роман 
Кравченко (науковий керівник 
– доцент Олеся Дем’янишина) – 

дипломом III ступеня. Наші студенти знову довели, що вони найкращі! Адже 
у нелегкій боротьбі перемога дісталася саме їм. Вітаємо учасників та їх керів-

ників з перемогою!

CВЯТО ГУМОРУ Й ВЕСЕЛОГО СМІХУ 
ВІД «ДЗЕРКАЛА»

 Студентський театр естрадних мініатюр факультету початкової освіти 
«Дзеркало» у актовій залі університету влаштував для своїх друзів та викладачів 
свято гумору, гарного настрою та веселого сміху - «Гуморину-2017». Комедіан-
ти організували святкову, радісну атмосферу для глядачів, знайомлячи їх із автор-
ським журналом «Мельпомена». Артисти гортали уявні сторінку за сторінкою, 
розкривали одну за іншою рубрику театрального журналу. Емоційно реагува-
ли глядачі на розділи «Кохання-зітхання», «Страшне перо не в гусака», «Алло, 
лікарю!», «Козацькому роду нема переводу». Але й виступи із ділових та серй-
озних рубрик викликали багато позитивних емоцій. «Наука», «Профорієнтація 
студентів», «Шкільна наука», «Про тварин», «Мийдодір» викликали добрий сміх. 
 Жарти в міру були розбавлені піснями. А закінчилась гуморина веселою казкою 
від художнього керівника театру Наталії Алексеєвої. Усміхайтеся частіше, даруйте 
посмішки один одному, щоб кожен день ставав світлішим, щоб на серці було веселіше!
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#Чиста_країна_челендж РУБРИКА «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ»
 Понад три тисячі студентів, науково-педагогічних працівників та співробітників нашого 
університету взяли участь в екологічній акції, яка пройшла у рамках Всеукраїнських заходів до Дня 
довкілля. Прибрано парки імені Шевченка та імені Черняховського, висаджено 84 дерева та 57 ку-
щів вздовж вулиці Садової. На колекційних ділянках дендропарку «Софіївка» висаджено 1400 сад-
жанців та живців фундуку, 1200 яблунь та 900 штук аличі, ліквідовано понад 20 несанкціонованих 
сміттєзвалищ, звільнено від мулу та упорядковано 14 джерел, очищено від сміття понад два кіломе-
три берегової лінії малих водойм. Прибрано 1-3 корпуси університету на площі понад три гектари і 
більше гектара упорядковано газонів та квітників, територію агробіостанції (вона займає площу по-
над 12 гектарів, із них половина – орні землі), висаджено понад 1000 саджанців грабу, нові рослини 
на бузковій алеї, посіяно чорнобривці та інші квіти, очищено ділянки від сміття, проведено розбивку 
доріжок. Наведення порядку у рідному місті та у нашому мальовничому Черкаському краї, у всій дер-
жаві – важлива і відповідальна громадська позиція, адже спільними зусиллями робиться добра справа.  

Чистота нашої планети – у наших руках!



РУБРИКА «НЕВГАМОВНІ»
МІСТЕР ФСПО -2017 

 Успішний чоловік, який він? В ідеалі -  це яскрава особистість. Він 
мужній, інтелектуально і фізично активний, самостійно приймає рішення і у 
всьому бере на себе відповідальність. Він готовий ризикувати, цілеспрямо-
ваний, впевнений в собі, гідно реагує на критику. Успішний чоловік повинен 
постійно доводити собі й оточуючим, що займається саме своєю справою. Вже 
традиційно на факультеті соціальної та психологічної освіти існує конкурс 
«Містер ФСПО». Кожен з учасників проявив себе як яскрава особистість. А 
найголовніше, що вони своїми талантами допомагають онкохворим дітям, 
адже шоу-програма благодійна і всі кошти, щ обули зібрані, передані до Всеу-
країнської благодійної акціі «На зустріч мрії 5», для онкохворих дітей. 
 Під час конкурсів учасники мали можливість проявити свою креа-
тивність, артистичність та винахідливість. Конкурсна програма складалась 
з декількох етапів: знайомство, діловий стиль, інтелектуальний конкурс. 
Найцікавішим було те що замість традиційного конкурсу талантів учасники 
отримали завдання запросити дівчину своєї мрії на побачення. Саме під час 
цього конкурсу наші учасники проявили свою винахідливість, та довели, що  
справжній чоловік завжди знайде вихід з непростої ситуації. 

РУБРИКА «КРАСА ВРАТУЄ СВІТ»
 «МІС УДПУ-2017» - СВЯТО КРАСИ І 

ДОСКОНАЛОСТІ
 Найвродливіші, найрозумніші, найта-

лановитіші – 12 красунь, які представ-
ляли всі факультети та Інститут еко-
номіки та бізнес-освіти, подарували 
гостям однієї із найважливіших подій у 
житті студентства море позитиву, оке-
ан краси і бурю вражень. Володарями 
почесних титулів стали: «Міс доско-
налість» - Інна Криворучко; «Міс тала-
новитість» - Інна Мельник; «Міс вишу-
каність» - Яна Галущак; «Міс ніжність» 
- Ольга Маковецька; «Міс чарівність» 
- Аліна Шинкарчук; «Міс грація» - Вік-
торія Дівілєнєва; «Міс артистизм» - Ва-
лерія Тінькова; «Міс елегантність» та 

«Міс оригінальність» - Акджамал Керімова; «Міс конгеніальність» - 
Яна Грабосінська; «ІІ віце-міс» - Оксана Нагорна; «І віце-міс» - Ірина 

Автухова; 
«Міс УДПУ» та «Міс глядацьких симпатій» стала Анастасія Покро-

пивна. (ф-т мистецтв)

РУБРИКА «ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ»
ДРУЖБА І СОЛІДАРНІСТЬ НАРОДІВ

 Щороку у березні, в день весняного сонцестояння, в багатьох мусуль-
манських країнах Середньої та Малої Азії, в Ірані, Афганістані, на Кавказі 
відзначається свято Навруз — символ нового року, приходу весни і початку 
нових позитивних змін у житті людей. Справжнє значення Новруза - дружба 
і солідарність людей і народів.  Студенти з Туркменістану, що навчаються на 
факультеті професійної та технологічної освіти, запросили усіх бажаючих на 
традиційне мусульманське святкування.   Це свято щедрості і милосердя, миру 
і добра, надій і змін. Ведучими на святі були Ахмедов Джора та Худайкулова 
Айджан. У дні святкування Навруза в Туркменістані мовою спілкування між 
людьми стає мова поезії. Вірші «Привітання з Наврузом!» прочитали студент 
4 курсу Байкулов Шердана і студентка 1 курсу Мередова Джерен. Це свято 
- жива легенда: з давніх часів і до наших днів Навруз зберіг свої традиції. У 
цей день молодь гуляє, веселиться, співає пісні. Студенти 21 групи Джума-
ев Джума і 29 групи Шукуров Тахір виконали пісню про кохання. Студенти 
нашого факультету підготували національний танок  «Нарагаджі», що в пе-
рекладі означає «Гранатне дерево» і символізує початок весни та оновлення 
природи. Під час Навруза всі веселяться, беруть участь в різних конкурсах. 
 Підготували дуже веселі та цікаві мініатюри про своє студентське жит-
тя. Студенти із Туркменістану познайомили усіх присутніх з традиціями свят-
кування Навруза, пригостили національними стравами: смачним пловом, за-
пашною самсою, мантами, східними солодощами. Обов'язковим кулінарним 

атрибутом свята є проросле 
зерно, яке символізує початок 
нового життя, тепло, доста-
ток і здоров'я. Окрасою захо-
ду став танець, що символізу-
вав приготування святкової 
(обрядової) страви сумаляка.
 Усім іноземним студен-
там, що навчаються в на-
шому університеті, бажає-
мо миру, життєвої радості, 
щастя, душевної рівноваги 
та любові. Нехай доля буде 
прихильною до Вас і ваших 
рідних! Нехай роки, прове-
дені в УДПУ, будуть най-
кращими у вашому житті!

  МІС ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ -  ЧАРІВНА СТУДЕНТКА ІЗ 

ТУРКМЕНІСТАНУ
 Дійством краси, грації 
та інтелекту став конкурс «Міс 
природничо-географічний фа-
культет». Кожна з дівчат проя-
вила свої найкращі якості, тому 
оцінювали їх було надзвичайно 
не просто. Конкурс складався 
із дефіле «Знайомство», дефіле 
в класичному стилі, дефіле у 
вечірніх сукнях, домашнього 
завдання та конкурсу талантів. 
Кожна з учасниць продемон-
струвала свій неповторний та-
лант. Крім цього, конкурсанткам 
підготували конкурсне інтелек-
туальне завдання: задавались 
питання на ерудицію та осві-
ченість.Знайомство із вісьма претендентками на звання «Міс 
природничо-географічний факультет» пройшло під запальні 
ритми музики, ефект якої вони посилили не менш енергійним 
танцем. На конкурсі талантів навіть скептичному глядачеві 
не було до чого присікатися, адже дівчата представили все: 
від співів і танців до гумористичних сценок. Фінальний вихід 
учасниць змусив глядачів прикривати очі долонями, аби не 
зіпсувати зір мерехтінням блискіток і різноманіттям кольорів 
на вечірніх сукнях. Беззаперечну перемогу в конкурсі отрима-
ла надзвичайно талановита та чарівна студентка із Туркмени-
стану Акджемал Керімова. Отож, відтепер на природничо-ге-
ографічному факультеті навчатьюся: «Міс ПГФ та глядацьких 
симпатій» Акджемал Керімова, «Віце-міс» Олена Бучковсь-
ка, «Міс грація» Анастасія Горбатюк, «Міс артистичність» 
Марічка Пасічник, «Міс привабливість» Анна Задояна, «Міс 
чарівність» Еланура Ташбаєва, «Міс досконалість» Жанна 
Кистол. Учасники дійства висловили вдячність організаторам 
та спонсорам за незабутнє свято краси!
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РУБРИКА «ТРАДИЦІЙНІ ЗУСТРІЧІ»
СВЯТКОВИЙ ВОГНИК АДМІНІСТРАЦІЇ І СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ УДПУ

  У добрій невимушеній атмос-
фері пройшов святковий вог-
ник адміністрації і студентської 
ради університету, який відб-
увся в університетському кафе 
«Золота фортуна».Новорічну 
казку для дорослих влаштува-
ли Святий Миколай, Дід Мороз 
та Снігуронька зі своїми поміч-
никами. Щиро вітали всіх з Но-
вим роком ректор університету, 
професор Олександр Безлюд-
ний, голова студентської ради 
Катерина Чупіна, проректори та 
керівники підрозділів. У світ-
лому, теплому, святково оформ-
леному приміщенні на гостей 
новорічного вогника чекала 
цікава розважальна програма, 
пророцтва від святого Миколая 
на 2017 рік. Викладачі разом 

зі студентами змагались в конкурсах, співали пісень, і як діти раділи подарункам. Неформальне спілкуван-
ня студентів та представників адміністрації університету створювало особливу атмосферу. Яскраві вогники наповнили жит-
тя позитивними емоціями, світлими почуттями, новою радістю, сподіваннями на здійснення надій і сподівань. Зберігайте добрі традиції!

СТУДРАДА 2016-2017 
Плідно попрацювали. Зробили чимало. Попереду цікавіше :)

Студентські роки золоті —
Веселі і бурхливі!

Вони найкращі у житті —
Безхмарні і щасливі!

Бо сила-молодість буя,
Несе на дужих крилах,

Летить навстріч любов твоя
На золотих вітрилах.

І повороти-віражі
Так легко ще долати...
Ти фотокартки бережи,
Щоб мати що згадати.

Бо роки швидко, наче мить,
Проносяться, на диво.

Тому потрібно нам прожить,
Змістовно і щасливо!

Війтенко Ірина, 
студентка факультету дошкільної та спеціальної 

освіти

Головний редактор газети СтудLife:
Румянцев Олександр Сергійович (Факультет професійної та 
технологіної освіти)
Відповідальні за випуск:
Ціліцінська Ліана (Історичний факультет)
Жирохова Юлія (Факультет української філології)
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РУБРИКА «ТІСНА СПІВПРАЦЯ»
 Завжди  відгукується на запити студентів профспілка УДПУ 
і радо допомагає у вирішенні нагальних соціальних питань голова 
профкому Валентин Іванович Хитрук і заступник голови профкому 
по роботі зі студентами Інна Володимирівна Бабій. Висловлюємо 

щиру вдячність за підтримку і розуміння нас, молодих!


