
Впродовж вересня-листопада 2012 року СНТ, МЕВ провело 

наступні заходи 

1. Speed-meeting. CНТ залучає до роботи  талановитих, 

цілеспрямованих,активних студентів, які часто бояться проявити себе. 

Основною метою СНТ залишається допомога студенту відкрити вланий 

потенціал. Саме тому СНТ запросило студентів 1-3 курсів взяли участь у 

інтерактивному знайомстві з СНТ.  Впродовж якої студенти познайомились 

один з одним, взяли участь у інтерактивних іграх, переглянули ролих про 

тайм менеджмент. 

2. Круглий стіл «Вибори 2012». Вибори це завжди актуально і 

небезпечно. СНТ,вирішило пешим ознайомити студентів із передвиборчими 

програмами, таємницями,підводними каменями виборів 2012 року.Більше 

того спрогнозувати першу трійку партій. Круглий стіл відвідали викладачі 

кафедри МЕВ: проф. Шевчук В.О. та доц.Черкас Н.І. Загалом засідання 

пройшло жваво та інформативно. 

3. JMS Junior. Чи є цікавим наш навчальний процес залежить 

тільки від нас. Застосувати знання на практиці дозволяє проект JMC Junior. У 

жовтні 2012 СНТ, МЕВ взяло участь у презентації даного проекту, який 

спрямований на креативних, наполегливих,активних студентів, тому не 

дивно що деякі учасники СНТ, взяли у ньому участь. 

4. Дебати на тему « Українська надія. Чи потрібна Україні 

Олімпіада 2022». Дебати сприяють  розвитку студента, адже вміння 

побудувати ланцюг аргументів, відстояти власну думку, задати запитання яке 

дезорієнтує супротивника, та відповідь на контраргументи необхідне 

кожному молодому фахівцю. Учасники СНТ надзвичайно активно 

відстоювали власну думку,вели запеклі дебати, та залишились задоволені 

результатом. Позиція обох команд була настільки сильною, що журі – 

викладачі кафедри МЕВ, Чех М.М, та Макогін З.Я, присудили нічию. 

5. Міжвузівська конференція кафедри іноземних мов  була б не 

настільки яскравою без учасників СНТ. З презентаціями на теми освіти та 



демократії виступили Іванишин О, та Лега О,які також  взяли участь у 

гострих дискусіях. 

6. Круглий стіл на тему «Кооператив Mandragon», був 

проведений за участі СНТ. Студенти  виступали із презентаціями та 

доповідями на кооперативну тематику, задаючи запитання та беручи участь у 

дискусії. 

7. Перегляд фільму «Wall Street». Фондові біржі викликають все 

більший інтерес у студентів, саме тому було прийняте рішення після 

короткого ознайомлення із правилами гри на біржах, диференціацією 

«ведмедів» та «биків», переглянути фільм на цю ж тематику. 

8. Конкурс «Соціальний плакат»,проводитиметься у два етапи, 

перший- конкурс плакату, другий- конференція. Метою заходу є  пропаганда 

соціальних питань з економічним характером. Конкурс охоплює усі 

факультети ЛКА, до участі запрошуються усі бажаючі. Манера виконання 

робіт довільна, передбачаються грошові премії для найкращих робіт.  

Другим етапом є проведення конференції серед студентів на ту ж 

тематику. Усі учасники будуть нагороджені грамотами за участь, найкращі 

будуть відзначені 1,2,3 місцями, подарунки отримають усі без винятку. 

 

Окрім зазначених заходів, щотижня СНТ  влаштовує зустрічі де 

обговорюються останні економічні та політичні новини. Кожна зустріч має 

також певну тематику, ось одні із них: 

1.«Політичні цикли. Їх особливості в країнах світу (Європа, Азія, 

Африка, ЛА)» 

2. «Чи є в Україні перспективні напрямки розвитку?» 

3. «Як заволодіти аудиторією. Основи вдалого виступу» 

4. « Освіта як критерій економічного розвитку. Феномен «неосвічених» 

мільйонерів». 

 

 



Учасниками СНТ є наступні студенти: 

МЕВ: Іванишин О, Шевчук С, Уваренко Є, Строгуш І, Попадич М, 

Волос О, Лега О, Лаба Ю, Мігальчич Р, Семенченко Н,Покладок О. 

Маркетинг: Шумська С, Валько Н. 
 

 


