
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

від “03” червня 2016 р. 

“Про роботу Студентської ради Університету та активізацію науково-

дослідної діяльності студентів” 

Заслухавши і обговоривши інформацію голови Студентської ради 

Університету Заставного Сильвестра та голови Студентського наукового 

товариства ЛТЕУ Умриш Ярини щодо проблем активізації науково-дослідної 

діяльності студентів Університету вчена рада зазначає, що: 

Студентська рада ЛТЕУ спрямовує свої зусилля на засвоєння 

студентами загальнолюдських норм моралі, формування почуття 

патріотизму, громадянської та національної гідності, активної життєвої 

позиції. Головною домінантою роботи Студентської ради  є формування у 

студентів ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самого себе, 

активної за формою і моральної, за змістом, життєвої позиції. 

Протягом 2015-2016 навчального року в Університеті проводилися 

літературно-мистецькі вечори, присвячені творчості Тараса Шевченка, Івана 

Франка, Лесі Українки та Василя Стефаника; заходи, присвячені 

Чорнобильській трагедії та пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр., 

Міжнародному Дню кооперації, Дню Матері та “Студентська весна – 2016”. 

Успішно проведено тематичний вечір патріотичної поезії та популярних 

стрілецьких пісень; круглий стіл за участю студентів університету 

“Перспективи європейської інтеграції України”; прочитана лекція 

“Українська мова – мова великої європейської нації”. 

Проте, слід зазначити, що не всі заходи ефективні, не всі студенти 

характеризуються справжньою патріотичністю, високою духовністю. Гостро 

постає питання низької соціальної активності і моральної відповідальності за 

свої дії; 

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 2015 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 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 2015-2016  

навчальному році стали студентка ОР “магістр” спец. “Облік і аудит”    

Ткачук Р.О., наук. керівник – проф. Куцик П.О., диплом ІІ ступеня; студент 

ОР “бакалавр” напряму підготовки “Економіка підприємства” Ціцяла А.С., 

наук. керівник – доц. Лупак Р.Л., диплом ІІ ступеня. Переможцями ІІ туру 

Всеукраїнської студентської олімпіади 2015-2016 навчального року стали 

такі студенти: Якубич Е.В. – спец. “Облік і аудит”; Король М.І. – спец. 

“Маркетинг”; Поліщук С.В. – спец. “Експертиза товарів та послуг”;   

Ганущак О.І., Кривецький В.Р., Лужецька І.В. – спец. “Правознавство”. 

Студентка Шарова А.Р. (науковий керівник проф. Міценко Н. Г.) 

здобула ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів 

вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Економіка 

підприємства”. 

Загалом у різного роду наукових конкурсних заходах, котрі проводилися 

на загальнонаціональному рівні, прийняло участь більше 20 студентів 

Університету. 

У 2015-2016 навчальному році СНТ ЛТЕУ для студентів було 

організовано дві лекції англійською мовою, які були прочитані викладачем 

Наньянського технологічного університету (Сінгапур) Гері Літом та 

магістром права Віденського університету, практикуючим бізнесменом, 

членом ради директорів ICT Center AG Zürich Рудольфом Кітцом. 

У 2015-2016 навчальному році  в Інституті ІЕФ та на факультетах 

Університету було проведено 12 студентських наукових конференцій різного 

рівня. 

Попри всі позитивні досягнення, необхідно акцентувати увагу і на 

проблемах науково-дослідної діяльності студентів Університету: 

 суттєве 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 банальне небажання багатьох студентів брати 

участь у науково-дослідній роботі або ж наукових заходах; 

  відсутність розуміння багатьма студентами необхідності поєднання 

освітнього процесу і проведення наукових досліджень як важливої 

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 наукову частину інформацію про участь студентів у 

наукових заходах за межами Університету. 

З метою активізації науково-дослідної діяльності студентів  

Університету 

 



Вчена рада ухвалила: 

 

1. Протягом червня 2015 – жовтня 2016 року створити осередок однієї з 

волонтерських інституцій, організувати співпрацю з осередками у Львові 

та в інших містах України, запровадити різні форми волонтерського руху 

як способу виховання у студентів гуманізму і почуття відповідальності. 

Студентська рада Університету. 

2. Посилити активність студентів щодо їх участі в громадській, суспільно-

корисній праці, в роботі аматорських художніх колективів – хоровій 

капелі "Мрія", капелі бандуристок "Галичанка", клубі поетичної 

творчості, а також в роботі спортивних секцій. 

Постійно. Студентські ради факультетів, 

інституту та Студентська рада Університету. 

3. Студентським радам інституту економіки та фінансів, факультетів 

систематично проводити конкурси, змагання, вечори відпочинку тощо, 

що сприяло б формуванню духовних цінностей і менталітету студентів 

університету. Використовувати з бюджету академії статті витрат, 

передбачені "Законом про вищу освіту", на реалізацію культурно-масової 

та спортивної роботи. 

Постійно. Студентські ради факультетів, інституту, 

студентські ради гуртожитків. 

4. Разом з ректоратом розробити систему сприяння розв'язання соціальних 

проблем студентських сімей (надання гуртожитку, оздоровлення, 

працевлаштування під час навчання). Покращувати побутові умови 

проживання студентів у гуртожитках. 

Постійно. Студентська рада Університету. 

5. Разом з кафедрами гуманітарних дисциплін провести круглий стіл на тему: 

"Моральна свобода і моральна відповідальність людини". 

Травень 2016 р. Студентська рада Університету. 

6. Провести семінар органів студентського самоврядування на тему "Про 

підвищення активності роботи органів студентського самоврядування", 

спрямовані на формування у студентів активної позиції, соціальної 

активності, патріотичної свідомості. 

Вересень 2016 р. Студентська рада Університету. 

7. Науково-дослідну діяльність студентів Університету у 2015/16 році 

визнати задовільною. 

8. 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.  

9. 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.  



10. Директору інституту, деканам факультетів, завідувачам кафедр 

забезпечити представлення та постійне оновлення на веб-сторінках 

кафедр та факультетів інформації  про наукові здобутки студентів. 

11. З метою розвитку студентської наукової творчості в Університеті, 

залучення молоді до активної наукової діяльності, узагальнення і 

поширення позитивного досвіду студентської наукової роботи, 

популяризації досягнень студентських наукових товариств факультетів 

університету та відзначення особистих наукових досягнень студентів 

запровадити щорічний конкурс «Кращий студент-науковець ЛТЕУ», 

котрий проводити у кінці кожного навчального року.  

12. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на проректора з 

навчально-виховної роботи, проф. С. Д. Гелея та проректора з наукової 

роботи проф. Б. Б. Семака. 


