
Наукова діяльність студентів спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини у 2014 р. 

 

У 2014 навчальному році студентська наукова творчість розвивалася за 

такими напрямами: підготовка наукових студентських робіт для участі в роботі 

конференцій різного рівня, у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, 

проведення засідань наукових гуртків.  

 

23 – 24 квітня 2014 

р. на базі Тернопільського 

кооперативного торговельно-

економічного коледжу 

відбувалася Одинадцята 

науково-практична 

конференція студентів вищих 

навчальних закладів 

Укоопспілки “Інноваційні 

процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”. Як і щороку, 

студенти Львівської комерційної академії спеціальності „Міжнародні економічні 

відносини” взяли активну участь у роботі даного наукового заходу. Тези 

доповідей підготували студенти спеціальності МЕВ Клімова Т. (381 гр.), Лега О. 

(482 гр.), Семенченко Н. (482 гр.), Мігальчич Р. (482 гр.). Представляла на 

конференції спеціальність МЕВ студентка-магістрантка Строгуш І.-К., яка 

виступила з доповіддю на тему „Вплив розвитку сучасного технологічного 

сектору на світову економіку”. Тези студентів були опубліковані у «Збірнику 

виступів на Одинадцятій науково-практичній конференції студентів вищих 

навчальних закладів Укоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 

діяльності підприємства”, студенти отримали дипломи учасників. 

 



27 лютого 2014 року було проведено 

І етап студентської олімпіади зі                               

спеціальності «Міжнародна 

економіка». 

 

 

 

Призерами олімпіади стали: 

1 місце – Мігальчич Романна, 

спеціальність „Міжнародні 

економічні відносини”, 4 курс; 

2 місце – Пишна Соломія, Гриньків 

Оксана, спеціальність „Міжнародні 

економічні відносини”, 4 курс; 

3 місце – Лега Олег, спеціальність 

„Міжнародні економічні відносини”, 

4 курс. 

 

 

 

 



Студентка-магістрантка Паламарчук Юлія подавала наукову роботу до 

участі в конкурсі “Україна у СОТ: семінар та практикум з моделі СОТ”, який 

проводило Посольство США в Україні. Її робота була відібрана, і студентка  27-28 

лютого 2014 року приймала участь у освітньому семінарі та практикумі, що 

моделює діяльність СОТ (м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Також студенти спеціальності МЕВ активно приймали участь у роботі СНТ 

факультету МЕВ. Так, у 2014 р. члени СНТ стали учасниками цілої низки освітніх 

та наукових проектів та заходів. 

 

У вересні 2014 р. 

студентка 381 гр. Умриш 

Ярина, заступника голови 

СНТ, прийняла участь у 

заході, присвяченому 

питанню лідерства у 

системі освіти у Болгарії 

(проект La Manche). 

 

 

 

 

8-10 жовтня 2014 р.  студентка 381 гр. Дзюба Софія прийняла участь в 

проекті Міжнародної школи Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса тренінгу «Внесок НАТО до європейської 

безпеки: жорстка та м’яка сила». 



16 жовтня 2014 р. студенти 381 гр. Умриш Я., Дзюба С., Яремко С., Труш Р. 

прийняли участь в комунікативному англомовному занятті з викладачем 

американської розмовної мови зі США в American English Speaking Club та 

English Language Exchange Club у Львові Кевіном Пітерсоном, організованому 

кафедрою іноземних мов; 

 

18-19 жовтня 2014 р. голова СНТ 

Яремко С. відвідала виставку «Освіта 

за кордоном» у Києві, де мала 

можливість спілкування з 

представниками всесвітньовідомих 

англомовних шкіл та вишів; 

 

 

 

22 жовтня 2014 р. учасники 

СНТ, студенти 181 та 381 гр. Яремко  

С., Труш Р., Умриш Я., Макаренко 

М., Кабаровський А., Дацишин М., 

Ібрагімова А., Бушков О., Лазаренко 

Д. були присутні на зустрічі 

 студентів та представників 

професорсько-викладацького складу 

ЛКА з екс-міністром закордонних справ України, а нині Надзвичайним і 

Повноважним  Послом України в Польщі Андрієм Дещицею та заступником 

міністра закордонних справ України Данилом Лубківським. 

 

 

 



23 жовтня 2014 р. у газеті «Вісті» було опубліковано інтерв’ю з головою 

СНТ факультету МЕВ Яремко Софією. 

 

 



 

23 жовтня 2014 р. учасники СНТ, 

студенти 181 та 381 гр. Яремко  С., 

Труш Р., Умриш Я., Макаренко М., 

Кабаровський А., Дацишин М., 

Ібрагімова А., Бушков О., 

Лазаренко Д., Дзюба С.,  Нагребна 

Л. прийняли участь у роботі  

семінару в межах реалізації 

європейського освітнього проекту “Ла МАНШ”; 

 

23 жовтня 2014 р. учасники СНТ, студенти 181 та 381 гр. Яремко  С., Труш 

Р., Умриш Я., Макаренко М., Кабаровський А., Дацишин М., Ібрагімова А., 

Бушков О., Лазаренко Д., Дзюба С.,  Нагребна Л. прийняли участь у роботі  

круглого столу “Парламентські вибори 2014 року: ротація чи імітація зміни 

політичних еліт”. З доповідями під час круглого столу виступили студенти Софія 

Яремко (381 гр.), Роман Труш (381 гр.), Вікторія Любчак (382 гр.), Ярина Умриш 

(381 гр.). 

 



 

24 жовтня 2014 р. відбувся круглий стіл на тему «Євроінтеграційні процеси 

в Україні: участь інститутів громадського суспільства», на якому були присутні 

студенти 381 гр. Яремко Софія, Лесик Надія, Болехівський Віталій. 

13-14 листопада 2014 р. голова СНТ Яремко С. відвідала ІІ Львівський медіа 

форумі на «Арені Львів», який проходив за участі провідних журналістів України, 

Європи та США. 

8 листопада 2014 р. учасники СНТ, студенти 181 та 381 гр. Яремко С., Труш 

Р., Кабаровський А., Дацишин М., Ібрагімова А., Бушков О., Лазаренко Д., Дзюба 

С., Нагребна Л., Шахнович А. прийняли участь у роботі спільного заходу з 

Академією мистецтв, присвяченому ознайомленню з народною музичною 

творчістю. 

25 листопада 2014 р. д.е.н. проф. Флейчук М.І. провела для учасників СНТ 

лекцію, присвячену ознайомленню з правилами написання статтей та наукових 

робіт. 

27 листопада 2014 р. студентки 381 гр. Магмет Я., Умриш Я. разом зі 

студентами 1 курсу спеціальності МЕВ були учасниками заходу, проведеного 

організацією «Розвиток громади». 

 

 

 

 


