
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Про роботу СНТ Університету та активізацію науково-дослідної діяльності студентів” 

 

від “25” червня 2018 р. 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію голови Студентського наукового товариства 

ЛТЕУ (далі СНТ ЛТЕУ) студентки 631 групи Інституту економіки та фінансів Кук Мирослави 

щодо проблем активізації науково-дослідної діяльності студентів Університету вчена рада 

зазначає, що наукові дослідження значною частиною студентської молоді розглядаються як 

невід’ємна складова навчального процесу і важлива передумова формування цілого ряду 

майбутніх професійних компетенцій. Основним завданням діяльності СНТ ЛТЕУ є всебічне 

сприяння науковій, винахідницькій, дослідній діяльності студентів, а також формування умов 

для якісного розкриття їх наукового та творчого потенціалу. У 2017/18 навчальному році 

студентська наукова творчість розвивалася за такими напрямами: підготовка наукових 

студентських робіт; участь у роботі конференцій різних рівнів;  участь у конкурсах наукових 

робіт та бізнес-проектах, олімпіадах; проведення засідань круглих столів та наукових гуртків.  

Одним із важливих показників якості підготовки майбутніх фахівців є результативність 

участі студентів Університету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, ІІ 

турі Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт. 

Переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/18 навчальному 

році стали: студентка-випускниця ОР “Магістр” спец. “Облік і аудит”, Будай О.І., наук. 

керівник проф. Куцик П.О. та студент ОР “Бакалавр” напр. підг. “Облік і аудит”, Грищенко 

О.В., наук. керівник проф. Головацька С.І., дипломи II ступеня; студенти ОР “Магістр” спец. 

“Економіка”, Ціцяла А.С., наук. керівник проф. Міценко Н.Г., диплом I ступеня та Кук М.І., 

наук. керівник доц. Куцик В.І., диплом II ступеня, а також студент-випускник ОР “Магістр”, 

Дорош В.І., наук. керівник проф. Міценко Н.Г., диплом I ступеня; студент ОР “Магістр” спец. 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, Онисимова О. П., наук. керівник проф. 

Пелик Л.В., диплом III ступеня та студентка ОР “Бакалавр” цієї ж спеціальності, Бас Ю. О., 

наук. керівник проф. Міщук І.П., диплом II ступеня; студентка ОР “Бакалавр” спец. 

“Міжнародні економічні відносини”, Нагребна Л. В., наук. керівник доц. Макогін З.Я., диплом 

III ступеня. Всі інші учасники отримали грамоти та сертифікати.  

Переможницею ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 навчального 

року стала студентка, Гончарук Н. – спец. “Фінанси, банківська справа та страхування”. Всі 

інші учасники отримали грамоти та сертифікати. 

Студентка Годунько Р. Б. (наук. керівник доц. Городня Т.А.) здобула диплом І ступеня 

на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі 

спеціальності “Економіка”; студентка Якубич Е.В. (наук. керівник проф. Куцик П.О.) 

отримала диплом ІІ ступеня зі спеціальності “Облік і аудит”; студентка Кривошея О. В. (наук. 

керівник проф. Міщук І.П.) отримала диплом III ступеня зі спец. “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність”; студент Трач А.О. (наук. керівник доц. Бойчук І.В.)  диплом ІІІ ступеня зі 

спеціальності “Маркетинг”. Всі інші учасники отримали грамоти та сертифікати. 

Студенти юридичного факультету Панасюк А. та Тишков Д. взяли участь у 

підсумковому етапі Конкурсу творчих робіт есе (наук. керівник доц. Санагурська Г. М.). 

Тишков Д. здобув III місце. 

Загалом у різного роду наукових конкурсних заходах, котрі проводилися на 

загальнонаціональному рівні, прийняло участь близько 50 студентів Університету. Студенти, 

котрі входять до складу СНТ, відвідували всі конференції, які організовувались професорсько-



викладацьким складом, зокрема Міжнародна науково-практична конференція на тему: 

«Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах» та 

наукова конференція на тему: “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах 

євроінтеграції”, також студенти відвідували та брали безпосередню участь у конференціях 

інших вузів, відвідували різного роду майстер-класи, лекції від працівників різних сфер 

діяльності, на основі чого, закріпили теоретичні та практичні знання та отримали новий 

досвід. 

У 2017-18 навчальному році в Інституті ІЕФ та на факультетах Університету було 

проведено 9 студентських наукових  конференцій різного рівня. 

Попри всі позитивні досягнення, необхідно акцентувати увагу і на проблемах науково-

дослідної діяльності студентів Університету: 

 скорочення кількості студентів, котрі навчаються  в Університеті, що відповідно 

призвело  до загального зменшення кількості учасників різного роду наукових заходів 

порівняно з минулими роками; 

 низька мотивація або ж відсутність бажання у багатьох студентів брати участь у 

науково-дослідній роботі або ж наукових заходах; 

 відсутність розуміння багатьма студентами важливості інтеграції освітнього 

процесу і наукових досліджень як необхідної передумови для майбутнього професійного 

зростання в умовах сучасного висококонкурентного ринку праці;  

 академічний рівень та оформлення наукових робіт окремих студентів є 

недостатнім для їх публікації у наукових виданнях; 

 кафедри не завжди вчасно та у повному обсязі відслідковують та подають в 

деканати та науковий відділ інформацію про участь студентів у наукових заходах за межами 

Університету. 

 

З метою активізації науково-дослідної діяльності студентівУніверситету 

 

вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Науково-дослідну діяльність студентів Університету у 2017-18 році визнати 

задовільною. 

2.  Керівникам студентських наукових робіт взяти під особистий контроль академічний 

рівень та оформлення наукових публікацій студентів та сприяти їх розміщенню у друкованих 

та електронних наукових виданнях. 

3. Включити у тематику конференцій, засідань круглих столів та наукових гуртків, що 

працюють при кафедрах,  розгляд наукових проблем, що будуть цікавими і актуальними для 

більшості студентів і матимуть безпосередній вплив на формування їх майбутніх фахових 

компетенцій.  

4. Директору інституту, деканам факультетів, завідувачам кафедр забезпечити 

представлення та постійне оновлення на веб-сторінках кафедр та факультетів інформації  про 

наукові здобутки студентів. 

5. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на завідувачів кафедр, 

директора ІЕтаФ і деканів факультетів, а контроль покладається на проректора з наукової 

роботи проф. Б. Б. Семака. 

 


