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Про себе 
Лугова Катерина Валентинівна 

Студентка 2 курсу факультету 
міжнародної торгівлі та права  

Спеціальність «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» 

Життєве кредо:                                
«Зміни не відбудуться,                          
поки я буду на них чекати»  



Мої здобутки:  

oучасть та перемога у студентських всеукраїнських та 
міжнародних конференціях;  

oнаписання наукових робіт; 

oрозробка та реалізація проекті, координація молодіжних 
рад та громадських організацій України; 

oучасть у міжнародному обміні завдяки програмі Erasmus+  

Soft-skills: проектний менеджмент, маркетинг у соціальних 
мережах, діджитал-дизайн, копірайтиг. 

Наукові інтереси: зовнішньекономічна діяльність 
підприємств, стратегії управління персоналом,                        
динаміка фондових бірж. 



організація і розвиток міжвузівського і міжнародного 
наукового і культурного співробітництва; 

 

Основні завдання НТСАД та МВ: 
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сприяння формуванню умов для розкриття наукового і 
творчого потенціалу студентів і молодих учених; 

пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів і 
молодих учених, надання їм усебічної підтримки; 

сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного 
вченого з широким демократичним світоглядом; 

5 інформаційна та видавнича діяльність. 



Програма 
розвитку 

НТСАД та МВ 



Наукова та інноваційна діяльність 

Проведення всеукраїнських та міжнародних воркшопів, 
семінарів, конференцій, публічних лекцій для студентів та 
молодих дослідників спільно з іноземними вищими 
навчальними закладами;  

Організація зустрічей, круглих столів для проведення 
науково-практичної діяльності студентів, аспірантів та 
молодих вчених з фахівцями іноземних та вітчизняних 
наукових та науководослідних установ. 
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Діджиталізація роботи товариства 

Створення інноваційної платформи для 
забезпечення централізації та координації роботи 
товариства; 

Висвітлення усіх подій, інформаційних оголошень, 
та результатів роботи товариства у відкритих 
інформаційних порталах та сторінках товариства у 
соціальних мережах. 
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Розширення мережі  
міжунівеситецької співпраці  

Обмін досвідом із науковими товариствами та 
установами інших вищих навчальних закладів; 

Укладання договорів про співпрацю та утворення 
міжуніверситецької мережі наукових товариств. 
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Міжнародне партнерство 

Просування міжнародних навчальних, стажувальних, 
просвітницьких та волонтерських програм серед 
студенства; 

Співпраця з закордонними навчальними закладами, 
викладачами та студентами; 

Встановлення зв’язків та договорів про співпрацю з 
неурядовими організаціями та міжнародними науковими 
спілками. 
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Просвітницька та                               
видавнича діяльність 

Популяризація науки серед молоді, залучення 
студентів та викладачів до участі у публікації 
журналу НТСАД та МВ «Vivat Academia»; 

Профорієнтація та практичні семінари напрямлені 
для свідомого вибору напряму діяльності. 
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Майбутнє в наших руках! 


