
Фестиваль студентської науки (15 – 29 лютого 2016 року) 

 

Брали участь   1965  здобувачів вищої освіти, в т.ч. з ВТЕІ КНТЕУ – 1905. 

 

Загалом  проведено 63 заходи 

Круглих столів – 6 

Науково-практичних семінарів – 2 

Вебінар – 1 

Студентська Інтернет-конференція – 1 

Інтелектуальна гра «Економічна вікторина» СНТ «ВАТРА» - 1 

Відкритих засідань дискусійних клубів – 8 

Відкритих засідань наукових гуртків – 17 

Олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей – 27  

 

Круглі столи, семінари, вебінар, інтернет – конференція,  

«Економічна вікторина» 

Брали участь 478 здобувачів вищої освіти. 

 

17.02.2016  Міжвузівський круглий стіл «Сучасні технології продукції ресторанного 

господарства.» 

Організатор - кафедра  туризму та готельно-ресторанної справи: д.е.н., проф. Левицька 

І.Г., асист. Криворук В.М. 

Брали участь 63 здобувачі вищої освіти: ВТЕІ КНТЕУ – 43 (гр. ХТІ-41, ХТІ-31, ХТІ-21, 

МТБ-41. Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ -20  (керівник групи - 

Борисова О.М.).  

Оголошено 5 доповідей. 

Обговорено питання дослідження технології приготування м’ясних страв з використанням 

бурих водоростей фукусів, пшеничних висівок, зародків пшениці та ін. 

 

18.02.16 Міжвузівський круглий стіл «Сучасні тенденції євроінтеграції українського 

освітнього простору» 

Організатор - кафедра сучасних європейських мов. 

Учасники - 40 здобувачів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, студенти-

іноземці Вінницького національного технічного університету Сюй Імін (Китай), Ібрагім 

Ібайді (Палестина) та Карлос Луна (Еквадор), здобувачі вищої освіти Вінницького 

національного аграрного університету, а також здобувачі ІІ-V курсів Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ, викладачі кафедри СЄМ та запрошених до 

участі навчальних закладів. 

Загалом – 60 чоловік. 

Оголошено 15 доповідей, в т. ч. 10 - студентами з інших ВНЗ. 

Обговорено питання досвіду та інновацій в управлінні якості освіти, модернізаційних 

процесів в освіті в умовах Євроінтеграції, застосування інноваційних технологій у ВНЗ 

України в контексті Євроінтеграції, переваги закордонної виробничої практики для 

вивчення іноземних мов студентами нелінгвістичних спеціальностей як обов’язкової 

передумови міжнародної інтеграції освіти та ін. 

 

18.02.2016 Вебінар на тему на тему: «Інновації в сучасному товарознавстві» 

Організатор - кафедра товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва 

Учасники – викладачі і здобувачі вищої освіти з Львівського інституту економіки і 

туризму  (факультет менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності). 

Оголошено 9 доповідей. 



Обговорено питання якості, безпечності харчових продуктів, особливості 

ідентифікаційної експертизи продовольчих та непродовольчих товарів. 

 

24.02.2016 Круглий  стіл «Проблеми регіонального розвитку в умовах 

децентралізації» 

Організатор - кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки. 

Запрошений -   начальник відділу управління аналізу й прогнозування регіонального 

розвитку та реального сектору економіки Департаменту регіонального економічного 

розвитку Вінницької ОДА –  Репей В.І. 

Брали участь 30 студентів ВТЕІ КНТЕУ (гр. ЕП-11д(м), МЕ-11д(м)), викладачі кафедри.  

Оголошено 7 доповідей. 

Обговорено проблеми регіонального розвитку в умовах децентралізації (доповідач – 

Репей В.І.), значення децентралізації для регіонального розвитку України, ризики при 

проведенні бюджетної децентралізації та ін. 

 

24.02.2016  Міжкафедральний  круглий стіл «Інформаційні системи обліку, контролю 

та аналізу діяльності підприємства» 

 

Організатори -  кафедра бухгалтерського обліку і кафедра економічної кібернетики та 

інформаційних систем. 

Брали участь 42 здобувачі вищої освіти груп ОАП - 11д(м), ОАП - 41д, ОАП - 31д, ДФК - 

31 д, ДФК- 41д, ЕК - 41д, ЕК- 31д, ЕК- 11 д(м), викладачі кафедр. 

Оголошено 10 доповідей. 

Обговорено проблеми комплексного підходу до організації обліку, аналізу та аудиту в 

умовах автоматизованої обробки інформації.  

 

25.02.2016 Науково-практичний семінар «Особливості проведення фінансової 

децентралізації в Україні» 

Організатор - кафедра фінансів. 

Запрошений - Цехановський І.Л., начальник управління фінансового, інформаційного та 

господарського забезпечення, головний бухгалтер Департаменту фінансів Вінницької 

ОДА. 

Брали участь – 37 здобувачів вищої освіти гр. ДФ-41, ДФ-42, ДФ-11(м). 

Оголошено -   6 доповідей 

Обговорено проблеми впровадження бюджетної децентралізації в Україні.  

 

25.02.2016 Міжвузівський круглий стіл «Сучасні підходи організації фізичного 

виховання серед студентської молоді» 

Організатор - кафедра психології, соціології та права. 

Учасники – здобувачі вищої освіти з Вінницького національного медичного університету 

ім. М.І.Пирогова, Донецького національного університету, Вінницького національного 

педагогічного університету  ім. М. Коцюбинського, Вінницького національного аграрного 

університету. 

Брали участь 20 здобувачів вищої освіти. 

Оголошено 15 доповідей, в т.ч. 8 студентами з інших ВНЗ. 

Обговорено питання  формування здорового способу життя у студентської молоді, 

актуальні проблеми розвитку фізичного виховання та спорту у начальних закладах 

України, застосування інноваційних технологій в системі фізичного виховання студенток 

на прикладі аквафітнесу, сучасні оздоровчі технології у фізичному вихованні студентів, 

роль фізичної культури у становленні та самореалізації людини та ін. 

 

25.02.2016 СНТ «ВАТРА» Інтелектуальна гра «Економічна вікторина» 



Факультети економіки, маркетингу та менеджменту; обліково-фінансовий; 

товарознавства, туризму та готельно-ресторанної справи. 

 

Організатор заходу - студентське наукове товариство «ВАТРА» за підтримки відділу 

наукової роботи студентів.   

Всього брали участь 50 чоловік. 

У грі - 18 здобувачів вищої освіти, по 6 учасників від кожного факультету (групи Т-11д, 

КПР-11д, ГРС-21д, ТКЛ-31д, Т-41д – ФТТГРС; ЕК-41д, ОАП-11д(м), ЕК-31д, ДФ-42д – 

ОФФ; МР-31д, МТБ-41д, МТБ-31д, МР-11д – ФЕММ).  

За результатами гри перемогу здобула команда № 1 (капітан - Мацієвський М, гр. МТБ-

41д). 

Кращі гравці  будуть брати участь у наступному етапі гри – змаганнях на кубок 

«Міжвузівська Інтелектуальна гра  «Економічний СтудТурнір» між здобувачами вищої 

освіти ВТЕІ КНТЕУ та Вінницького державного педагогічного  університету ім. М. 

Коцюбинського.  

 

25.02.2016 ІІI Студентська Інтернет-конференція: «Товарознавчі та маркетингові 

дослідження товарних ринків» 

 

У роботі Інтернет-конференції взяли участь здобувачі вищої освіти Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Вінницького кооперативного інституту, 

Сумського державного університету.   

  Підготовлено 126 тез доповідей, із них: 122 – здобувачами вищої освіти ВТЕІ 

КНТЕУ, 4 – здобувачами вищої освіти з інших ВНЗ. 

Викладачами кафедри маркетингу та реклами здійснено наукове керівництво 69 

здобувачами вищої освіти, викладачами кафедри товарознавства, експертизи та 

торговельного підприємництва – 53. 

За матеріалами конференції формується збірник тез доповідей за матеріалами конференції 

у PDF-форматі, який буде розміщено на сайті Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ. 

 

26.02.2016  Круглий стіл «Мотиваційний потенціал лідера та умови його реалізації в 

сучасному менеджменті» 

Організатор - кафедра менеджменту та адміністрування.  

Брали участь - 25 здобувачів вищої освіти  груп МО-31, МЗД-41, МО-41, МО-11м, МЗД-

11д(м). 

Оголошено 7 доповідей. 

Обговорено питання  особливості формування мотиваційного потенціалу майбутніх 

менеджерів,  формування корпоративної культури на підприємстві та ін. 

 

29.02.2016 Науково-практичний семінар «Сучасна парадигма податкового та 

фінансового контролю в системі управління підприємством» 

Організатор - кафедра фінансового контролю та аналізу 

Запрошені -  к.е.н., доц. Шевчук О.Д., к.е.н., доц. Михальчишина  Л.Г. (Вінницький 

національний аграрний університет). 

Брали участь – 20 чол. (гр.  ДФК-41д, ДФК -11зс, ДФК-11з(м). 

Оголошено 9 доповідей. 

 

Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальних дисциплін і спеціальностей 

Проведено 27 олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей, в яких брали участь  835 

здобувачів вищої освіти. До участі у II етапі 17 олімпіад направлені анкети у базові вищі 

навчальні заклади. 



Проведено 25 відкритих засідань наукових гуртків та дискусійних клубів, в яких 

брали участь 652 здобувача вищої освіти. 

 

      На засіданнях обговорювались питання безвізового режиму та працевлаштування 

молоді за участю генерального консула Республіки Польща у м. Вінниця Томаша 

Олейнічака, начальника управління міжнародного співробітництва Вінницької ОДА 

Мережка В.М. (дискусійний клуб «Менеджер майбутнього - євроуправлінець», керівник 

Ковтун Е.О., к.е.н., доц.); проблеми підвищення ефективності управління підприємствами 

в сучасних умовах за участю студентів Торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, 

викладачів кафедри менеджменту і адміністрування, представників управління Держпраці 

у Вінницькій області, директора спільного українсько-австрійського підприємства 

«Аграна Фрут Україна» Семенюк В.В. (науковий гурток «Менеджмент: проблеми 

сьогодення та перспективи розвитку», керівник Боковець В.В., к.е.н., доц.); проблеми 

підвищення конкурентоздатності українських товарів з метою пропозиції їх на європейському 

ринку та можливості і ризики, які несе українському бізнесу Угода про асоціацію України  

за участю працівників управління міжнародного співробітництва Вінницької ОДА 

Грищук В.В. та Гайтан В.В. (дискусійний клуб «Інновації заради майбутнього», керівник 

Гарбар В.А., к.е.н., доц.); конкуренто-спроможності на ринку товарів та послуг (науковий 

гурток з економіки підприємства, керівник Бойко О.О., к.е.н, доц.); актуальні проблеми 

інтеграції науково-технічної сфери України у світовий та європейський науково-технічний 

простір (науковий гурток з міжнародної економіки, керівник  Давидюк Л.П., к.е.н., ст. 

викладач); питання проходження співбесіди при прийнятті на роботу (науковий гурток 

«Business English Club», керівники Ткачук І.В., Яблочнікова В.О., асистенти);  фестивалі 

та визначні дати в США та Великій Британії (науковий гурток «American and English 

Studies», керівники Мацера О.А., ст. викладач, Паславська І.Б., асистент); проблеми та 

перспективи розвитку ринку рекламної індустрії в сучасних умовах бізнес-діяльності 

(науковий гурток «Маркетинг та реклама», керівники - Коновал В.В., к.е.н., асистент,  

Соколюк К.Ю., асистент); сучасні засоби маркетингу (дискусійний клуб «Маркетинг та 

реклама», керівник Ковінько О.М., к.е.н., доц.); розвиток системи статистики для 

моніторингу соціально-економічних перетворень (науковий гурток «Статистика», 

керівник Фурман Т.Ю., к.пед.н., доц.); сучасна проблематика аналізу і контролю в сфері 

господарської діяльності та державного управління щодо формування цін на паливно-

мастильні матеріали в Україні, проблеми державного регулювання і контролю 

(дискусійний клуб «Сучасна проблематика аналізу і контролю в сфері господарської 

діяльності та державного управління», керівник Денисюк О.М., д.е.н., проф.);  проблеми 

фінансового контролю здійснення грошово-розрахункових операцій у контексті 

запобігання корупції (науковий гурток «Проблеми економіко-правових аспектів реалізації 

фінансового контролю і аналізу», керівник  Лобачева І.Ф., к.пе.н., доц.); застосування 

кореляційно – регресивного аналізу в сфері прикладних наукових досліджень та бізнес-

середовищі (науковий клуб «Бізнес-аналітик, керівник  Ковальчук С.П., асистент); 

актуальні проблеми реформування фінансової системи України (дискусійний клуб 

«Актуальні проблеми реформування фінансової системи України», керівник Сіташ Т.Д., 

к.е.н., доц.); ефективність впровадження автоматизованого робочого місця фахівця 

економічного напряму у діяльність організації (дискусійний клуб «Інноваційні технології 

в управлінні підприємствами та організаціями», керівник Куьміна О.М., к.т.н., доц.); 

засідання наукового гуртка «Економіко-математичне моделювання», керівник Бондар 

М.В., к.пед.н., доц.); стан, проблеми та сучасні напрями вдосконалення діяльності 

вітчизняних торговельних підприємств за участю директора ТОВ «Лордекс менеджмент 

груп» Мамчура В.П. (науковий гурток «Організаційно-комерційні аспекти діяльності 

торговельних підприємств», керівник  Корпан О.С., к.е.н., доц.); проблеми ідентифікації 

непродовольчих та продовольчих товарів (дискусійний клуб «Товарознавство та 

експертиза товарів», керівник  Сіренко С.О., к.т.н., доц.); перспективні напрямки топ-



фестивалів в Україні (науковий гурток «Школа туристичної індустрії», керівник  Дзюба 

Т.А., асистент); інноваційні страви з м’яса (науковий гурток «Ресторатор», керівник 

Криворук В.М., асистент); вплив засобів масової інформації на формування стереотипів 

поведінки в молодіжному середовищі за участю Марини Тепленко - керівника редакції 

військово-патріотичних програм філії НТКУ «Вінницька регіональна дирекція 

«ВІНТЕРА» (ВДТ-6)», автора та ведучої програми «Бастіони» (студентський науковий 

гурток «Універсум», керівники - Штифурак В.Є., д.пед.н., проф., Слободиська О.А., к.і.н., 

доц.); небезпечність впливу на організм людини алкоголю, наркотичних засобів, 

психотропних речовин за участю Головатого  Г. В., лікаря-нарколога, завідувача 

диспансерним відділенням КЗ ВОНД «Соціотерапія»,  Карпенка П.О., д.мед.н., професора 

кафедри технології і організації ресторанного господарства КНТЕУ, викладачів кафедри 

психології, соціології та права (науковий гурток «Феміда, керівник - Білоус І.М., к.ю.н., 

доц.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


