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Студентський науковий гурток «Сучасний економіст» кафедри економіки

підприємства ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

під керівництвом доцента кафедри Замори О.І. являє собою студентське

об’єднання, учасниками якого є широке коло здобувачів вищої освіти

факультету, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри

відповідно до затверджених тематичних планів роботи.

Діяльність гуртківців спрямована на розширення їх наукового потенціалу

й формування навичок науково-дослідної діяльності через реалізацію

успішних проектів, орієнтованих на підтримку нових наукових ідей,

інновацій та обмін знаннями. Гуртківці займаються науково-дослідною

роботою, що передбачає вміння ставити наукові завдання, планувати їх

виконання, здійснювати моніторинг та аналіз інформації, створювати умови

для генерування нових ідей та їх практичної реалізації.



Мета діяльності наукового студентського гуртка – залучення

талановитої молоді до наукової діяльності, створення умов для участі

студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навиків у

самостійній науково-дослідній діяльності.

Результатом наукової роботи студентів у гуртку є розширення кола їх

наукових інтересів, вироблення у них навичок до самостійних

досліджень, наукового мислення, розвитку умінь системно аналізувати

економічні виклики, проблеми і загрози, публічно відстоювати та

аргументувати власну позицію, участь у науково-практичних

конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах наукових робіт,

публікації власних наукових досліджень .



Основними завданнями СНГ є:

 залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-

дослідницької роботи;

 сприяння в оволодінні методикою й навичками проведення 

самостійних наукових досліджень;

розвиток наукового мислення та аналітичних здібностей, розширення 

кругозору та ерудиції;

поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються, стимуляція інтересу 

до професійного самовдосконалення;

 залучення студентів-гуртківців до участі в науковій діяльності за 

проблематикою кафедри;

 забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, 

конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів кафедри та 

інституту.



ТЗОВ «БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ» ТОВ «МИКУЛИНЕЦЬКИЙ БРОВАР»

ВИЇЗНІ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ГУРТКІВЦІВ



ПАП «АГРОПРОДСЕРВІС» ПОП «УРМАНСЬКЕ»

ВИЇЗНІ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ГУРТКІВЦІВ



ЗАЛУЧЕННЯ ФАХІВЦІВ ПРАКТИКІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИХ СЕМІНАРІВ 



ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ГУРТКІВЦІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧІЙ 

ПРАКТИЦІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ



УЧАСТЬ ГУРТКІВЦІВ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ 

ОЛІМПІАДАХ



УЧАСТЬ ГУРТКІВЦІВ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ 

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 



ПРИЗЕР ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ 

НАУКОВИХ РОБІТ



УЧАСТЬ ГУРКІВЦІВ У МІЖНАРОДНИХ І ВСЕУКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ





УЧАСТЬ ГУРТКІВЦІВ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 

СЕМІНАРАХ

Директор Інституту європейського WSG, професор

Світлана КАШУБА.
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