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План заходів Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених
на 2019-2020 навчальний рік
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№
з/п
1

Назва заходу

Термін
виконання

Відповідальна особа
за захід

2

3

4

2–6
вересня,
2019

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

13 вересня,
2019

Координатор клубу HSW
Service
– Купіна В.

Організація та проведення заходів
1. щодо охорони, збереження екосистеми
та навколишнього середовища
Організація та проведення
2.
інтелектуального квесту «Step to IT»

3.

4.

5.

6.

Організація та проведення круглого
столу «Українські стартапи, що стали
надбанням інших країн»
Організація та проведення відкритої
лекції: «Історія розвитку, місце та
значення обліку в житті людини»
Участь у конференції «Екологічне
підприємство», Міжнародний
виставковий центр, м. Київ
Презентація «Бізнес клубу».
Генерування бізнес–ідеї для участі в
конкурсі «Бізнес–трамплін – 2019»

16 вересня,
2019
16 вересня,
2019

Координатор клубу
SapLab
– Новик А.
Координатор клубу Лука
Пачолі
– Стецюк Є.

17 вересня,
2019

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

18 вересня,
2019

Координатор «Бізнес
клубу» – Костенко М.

Примітки
5
Бліц–інфо, майстер–класи,
інформаційно–консультативна
допомога споживачам на форумі
Інтернет–сайту
Учасники: студенти кафедри
кібернетики та системного аналізу. З
нагоди відзначення Дня програміста в
Україні
Учасники: студенти кафедри
кібернетики та системного аналізу
Учасники: студенти та аспіранти
університету
Учасники: студенти та молоді вчені
університету
Бліц–інфо. Учасники: студенти й
аспіранти КНТЕУ

1

2
Проведення тематичного флешмобу
7. «День без автомобілів. Європейський
день пішоходів»
Організація та проведення майстер–
8. клас «Експрес–методи оцінки якості та
безпечності харчових продуктів»

3

4

5

20 вересня,
2019

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету

Вересень,
2019*

Координатор клубу
«Start in science»
– Каіка Є.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету
Учасники: студенти та аспіранти
кафедри кібернетики та системного
аналізу, спікери – представники
бельгійської IT компанії ODOO

Організація та проведення майстер–
9. класу «Високорівнева мова
програмування Python»

3 жовтня,
2019

Координатор клубу
SapLab – Новик А.

Організація та проведення круглого
столу «Поєднання обліку та
10. комп'ютерних технологій як
неввід'ємна складова роботи
бухгалтера»

9 жовтня,
2019

Координатор клубу Лука
Пачолі – Стецюк Є.

11 жовтня,
2019

Координатор
Правничого клубу –
Ратківська А.

Організація та проведення
інтелектуально–розважальної гри
12. «Ринок». Вивчення основних
принципів створення анкет для
дослідження ринку

14 жовтня,
2019

Координатор «Бізнес
клубу» – Костенко М.

Організація та проведення
13. інтелектуально–розважальної гри
«Правничий брейн ринг»

17 жовтня,
2019

Координатор
Правничого клубу –
Ратківська А.

Проведення гри між членами
Правничого клубу

17 жовтня,
2019

Координатор
Правничого клубу –
Ратківська А.

Учасники: студенти та молоді вчені
факультету міжнародної торгівлі та
права. З нагоди відзначення тижня
права в КНТЕУ

11.

14.

Участь в організації концерту до Дня
юриста

Організація та проведення круглого
столу «Юридична практика в Україні»

Учасники: студенти та аспіранти
університету
Учасники: студенти та молоді вчені
факультету міжнародної торгівлі та
права
Розробка анкет, вивчення рівня
попиту, трафіку.

1

2

3

4

Організація та проведення круглого
15. столу «Україна в Раді Європи:
досягнення та перспективи»

18 жовтня,
2019

Голова відділу науки та
навчання – Долід О.

Організація та проведення
16. інтелектуально–розважальної гри
«Keep cool»

25 жовтня,
2019

Голова відділу інновацій
Наукового товариства –
Шпита О.

30 жовтня,
2019

Координатор «Бізнес
клубу» – Костенко М.

17.

Презентація членами клубу бізнес ідей
в сфері торгівлі

Вузівський студентський круглий стіл
18. «Сучасна парадигма безпеки
підприємництва»

Жовтень,
2019*

Організція та проведення круглого
столу у форматі публічного
19.
обговорення «Healthy Food & Lifestyle
as a trend of 21st century»

Жовтень,
2019*

IV Всеукраїнський круглий стіл
«Конкурентоспроможність підприємств
20.
торгівлі: сучасні реалії та стратегічні
прогнози»

Жовтень,
2019*

Організація та проведення
21. інтелектуальної гри «Медіаграмотність
і її вплив на людину»
Організація та проведення круглого
22. столу «Оптимізація обліку шляхом
програмування»
Організація та проведення
23. тематичного конкурсу на найкращу
бізнес–ідею в сфері торгівлі

5
листопада,
2019
7
листопада,
2019
13
листопада,
2019

5
У рамках відзначення Європейських
днів торгівлі та з нагоди 24–ої річниці
з дати входження України до Ради
Європи
Англійською мовою (у рамках
відзначення Європейських днів
торгівлі)
Бліц–інфо, планування процесу
впровадження ідей, вирішення
ситуаційних завдань

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФМТП – Воронцов М.
Наукового товариства
Координатор клубу
«Start in science»
– Каіка Є.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФЕМП – Масловський О. Наукового товариства

Координатор клубу
SapLab – Новик А.

Учасники: студенти та аспіранти
факультету обліку, аудиту та
інформаційних систем

Координатор клубу Лука
Пачолі – Стецюк Є.

Учасники: студенти та аспіранти
університету

Координатор «Бізнес
клубу» – Костенко М.

Учасники презентують бізнес ідеї в
сфері торгівлі

1

2

Підготовка та публікація 9 випуску
журналу Наукового товариства Vivat
24. Academia «Інформаційне суспільство:
економічні, юридичні, технічні та
технологічні аспекти розвитку»
Організація та проведення круглого
25. столу «Кібертероризм і його вплив на
економіку»

26.

Участь в міжнародному форумі
«INNOVATION MARKET»

Організація та проведення брейн
27. рингу між науковими клубами на
ФОАІС
Організація та проведення круглого
столу «День без паління»,
28.
присвячений Міжнародному дню
відмови від паління
Всеукраїнська науково–практична
29. студентська конференція «Стратегії
розвитку фінансового ринку України»
Міжнародна науково–практична
30. конференція «Інтеграція теорії та
практики»
Організація та проведення Workshop–у
31. «Наука – оптимізатор бізнесу в
сучасному світі»

3

4

15
листопада,
2019

Голова інформаційно–
видавничого відділу
Наукового товариства –
Шапран А.

22
листопада,
2019
24
листопада,
2019
26
листопада,
2019
29
листопада,
2019

Координатор клубу
SapLab – Новик А.

Координатор Екоклубу
– Кіров М.
Координатор клубу Лука
Пачолі – Стецюк Є.

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

5
Автори: студенти та молоді вчені
КНТЕУ. Випуск готуватиметься до Дня
студента.
Учасники: студенти та аспіранти
кафедри кібернетики та системного
аналізу. З нагоди відзначення Дня
підписання «Конвенції про
кіберзлочинність»
Участь у проведенні форуму
Учасники: студенти та аспіранти
університету
Представлення та обговорення
підсумків інформаційно–
консультативної допомоги
студентству, бліц–інфо, опитування

Листопад,
2019*

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФФБС – Відякова Є.
товариства

Листопад,
2019*

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФТМ – Трунова В.
товариства

Листопад,
2019*

Координатор клубу
«Start in science»
– Каіка Є.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету

1

2

3

4

5

Х Міжнародна науково–практична
32. конференція «Реклама в Україні:
інтеграція науки та практики»

Листопад,
2019*

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФТМ – Трунова В.
товариства

Вузівський студентський круглий стіл
«Взаємодія держав та міжнародних
33.
організацій у вирішенні
транснаціональних проблем»

Листопад,
2019*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФМТП – Воронцов М.
Наукового товариства

Всеукраїнський круглий стіл
34. «Євроінтеграційні пріоритети розвитку
фінансового аудиту»

Листопад,
2019*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФОАІС – Стецюк Є.
Наукового товариства

Міжнародна науково–практична
конференція «Економіко–правові
35. проблеми розвитку сервісної
економіки в умовах глобальної
конкуренції»

Листопад,
2019*

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФМТП – Воронцов М.
товариства

Всеукраїнський круглий стіл
«Стратегічні
36.
напрями реформування системи
публічного управління в Україні»

Листопад,
2019*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФЕМП – Масловський О. Наукового товариства

4 грудня,
2019

Голова відділу зовнішніх
зв'язків – Шемякіна К.

12 грудня,
2019

Координатор
Правничого клубу –
Ратківська А.

Учасники: студенти та молоді вчені
факультету міжнародної торгівлі та
права

12 грудня,
2019

Координатор клубу
SapLab – Новик А.

Учасники: студенти та аспіранти
університету

17 грудня,
2019

Координатор клубу Лука
Пачолі – Стецюк Є.

Учасники: студенти та аспіранти
університету

Університетський круглий стіл
37. «Міжнародна академічна мобільність в
КНТЕУ»
Організація та проведення науково–
38. практичного семінару «Від юридичної
науки до практики»
Організація та проведення круглого
39. столу «Соціальне підприємництво:
рівень розвитку на сучасному етапі»
Організація та проведення майстер–
40. класу «Професійні компетентності
справжнього бухгалтера»

Участь у круглому столі членів
Наукового товариства

1

2

Організація та проведення круглого
41. столу «Європейські стандарти обліку в
Україні»
Організація та проведення круглого
42. столу «Сучасні напрями розвитку
обліку в Україні»
Організація та проведення засідання
43. клубу ProgramClub «Важливість
англійської мови для IT–спеціалістів»
Вузівський студентський круглий стіл
44. «Менеджмент в умовах
глобалізаційних трансформацій»
Вузівський студентський круглий стіл
45. «Адміністративна реформа: реалії та
перспективи»

3

4

5

Грудень,
2019*

Координатор клубу Лука
Пачолі – Стецюк Є.

Учасники: студенти та молоді вчені
всіх факультетів університету

Грудень,
2019*

Координатор клубу Лука
Пачолі – Стецюк Є.

Учасники: студенти та молоді вчені
всіх факультетів університету

Грудень,
2019*

Координатор
ProgramClub – Яремич В.

Учасники: студенти та молоді вчені
кафедри програмної інженерії та
кібербезпеки

Грудень,
2019*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФЕМП – Масловський О. Наукового товариства

Грудень,
2019*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФМТП – Воронцов М.
Наукового товариства

Організація та проведення конкурсу
есе на тему: «Інформаційна війна:
46.
поняття, причини виникнення,
приклади з історії»

5 лютого,
2020

Координатор клубу
SapLab – Новик А.

Учасники: студенти та аспіранти
університету

Організація та проведення відкритої
дискусії «Перспективи розвитку чи
47.
поступове зникнення професії
бухгалтера»

20 лютого,
2020

Координатор клубу Лука
Пачолі – Стецюк Є.

Учасники: студенти та аспіранти
університету

4 лютого,
2020

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

Підведення підсумків інформаційно–
консультативної допомоги студентству

3-7
лютого,
2020

Координатор Творчого
рекламного об’єднання
студентів – Кірина А.

Участь у фестивалі

Проведення круглого столу
«Формування природоохоронної
48. системи в Україні: виклики та
перспективи» присвячений
Всесвітньому дню заповідників
49.

Участь у Всеукраїнському фестивалі
соціальної реклами

1

2

3

4

Організація та проведення акції «Від
50.
КНТЕУ до школи»

Лютий,
2020*

Координатор клубу
«Start in science»
– Каіка Є.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету, учні шкіл та коледжів

Організація та проведення майстер–
51. клас «Експрес–методи оцінки якості та
безпечності харчових продуктів»

Лютий,
2020*

Координатор клубу
«Start in science»
– Каіка Є.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету

Лютий,
2020*

Координатор «Бізнес
клубу» – Костенко М.

Розробка анкет для дослідження
ринку

Лютий,
2020*

Координатор «Бізнес
клубу» – Костенко М.

Учасники презентують бізнес ідеї в
сфері матеріального виробництва

Лютий,
2020*

Координатор
Правничого клубу –
Ратківська А.

Учасники: студенти та молоді вчені
факультету міжнародної торгівлі та
права

Організація та проведення
52. інтелектуально–розважальної гри
«Рішення споживачів»
Проведення тематичного конкурсу на
53. найкращу бізнес–ідею в сфері
матеріального виробництва
54.

Проведення лекції «Євроінтеграційні
процеси в Україні»

5

Науково–практична конференція
55. «Стратегії розвитку фінансового ринку
України»

Лютий,
2020*

Участь у Всеукраїнському форумі
56. розвитку та взаємодії (Київська міська
державна адміністрація)

2 березня,
2020

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

Участь членів наукового товариства в
організації та проведенні форуму

2–6
березня,
2020

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

Участь членів наукового товариства в
організації та проведенні фестивалю
присвяченому Всесвітньому дню
захисту прав споживачів

4 березня,
2020

Координатор клубу
SapLab – Новик А.

Учасники: студенти та аспіранти
університету, спікери – представники
IT компаній DesignPlanet та Promodex

Презентація Еко–клубу під час
57. Консумерського фестивалю «ЧАС
ДІЯТИ»
Організація та проведення відкритої
58.
лекції «UI/UX дизайн для початківців»

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФФБС – Відякова Є.
товариства

1

2

Організація та проведення круглого
59. столу «Україна та українці в творчості
Тараса Шевченка»
Організація та проведення
60. інтелектуального квесту «Від безладу
до ідеального балансу»

3

4

5 березня,
2020

Голова відділу науки та
навчання – Долід О.

Участь в круглому столі членів
Наукового товариства

5 березня,
2020

Координатор клубу Лука
Пачолі – Стецюк Є.

Учасники: студенти та аспіранти
університету

Організація та проведення дискусії у
61. формі дебат «Ювенальна юстиція в
України: за і проти»
Організація та проведення дискусії
62. «Гендерна дискримінація професій
обліку: правда чи міф»
Організація та проведення круглого
63. столу «Збережемо природу разом»,
присвячений Міжнародному дню лісів

5 березня,
2020

Координатор
Правничого клубу –
Ратківська А.

12 березня,
2020

Координатор клубу Лука
Пачолі – Стецюк Є.

20 березня,
2020

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

Організація та проведення
64.
інтелектуальної вікторини

Березень*,
2020

Координатор клубу HSW
Service – Купіна В.

5

Учасники: студенти та молоді вчені
факультету міжнародної торгівлі та
права
Учасники: студенти та аспіранти
університету
Учасники: студенти та молоді вчені
університету
Учасники: студенти аспіранти та
викладачі університету. З нагоди Дня
ФОАІС

Науково–практична конференція
65. «Актуальні проблеми підприємництва,
торгівлі та маркетингу»

Березень,
2020*

Голова наукового відділу Участь в конференції членів Наукового
ФТМ – Трунова В.
товариства

Круглий стіл «Третє тисячоліття очима
нащадків»

Березень,
2020*

Голова наукового відділу Участь в круглому столі членів
ФТМ – Трунова В.
Наукового товариства

Участь в ХІІ Міжнародний бізнес–
форум «Проблеми та перспективи
67.
розвитку інноваційної діяльності в
Україні»

Березень,
2020*

Голова відділу інновацій
Наукового товариства –
Шпита О.

Участь в студентській науковій
68. конференціії «Food chemistry
experiments»

Березень,
2020*

Координатор клубу
«Start in science»
– Каіка Є.

66.

Участь членів наукового товариства в
організації та проведенні форуму
Учасники: студенти та молоді вчені
університету

1

2

Організація та проведення
69. англомовного круглого столу
«Consumption: Safety and Quality»
70.

Організація та проведення дебатів
«Монетизація ПО чи відкритий код»

Всеукраїнська науково–практична
71. конференція «Модернізація
фінансово–кредитної системи»
Всеукраїнський форум рестораторів та
72. готельєрів «HoReCa: від теорії до
практики»
Всеукраїнський круглий стіл
73. «Проблеми регулювання захисту
права власності»
Всеукраїнський круглий стіл
74. «Актуальні проблеми теорії і практики
експертизи товарів для митних цілей»
Міжвузівський круглий стіл «Розвиток
75. торговельного підприємництва в
Україні: стратегії, технології, інновації»
76.

ІХ Міжнародна методична конференція
Cambridge Day

Всеукраїнський круглий стіл
«Інтегровані
77.
інформаційні системи: реалії та
перспективи»
78.

Круглий стіл «Сучасні інструменти
управління економікою»

3

4

5

Березень,
2020*

Координатор клубу
«Start in science»
– Каіка Є.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету

Березень,
2020*

Координатор
ProgramClub – Яремич В.

Учасники: студенти та молоді вчені
кафедри програмної інженерії та
кібербезпеки

Березень,
2020*

Голова наукового відділу Участь в конференції членів Наукового
ФФБС – Відякова Є.
товариства

Березень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у форумі членів Наукового
ФРГТБ – Віннікова В.
товариства

Березень,
2020*

Голова відділу зовнішніх
зв'язків – Шемякіна К.

Березень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФТМ – Трунова В.
Наукового товариства

Березень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФТМ – Трунова В.
Наукового товариства

Березень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФТМ – Трунова В.
товариства

Березень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФОАІС – Стецюк Є.
Наукового товариства

Березень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФОАІС – Стецюк Є.
Наукового товариства

Участь у круглому столі членів
Наукового товариства

1

2

3

4
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ІІІ Всеукраїнська науково–практична
конференція «Геоекономічні та
79. політико–правові виклики структурній
перебудові міжнародних зв’язків
України»

Березень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФМТП – Воронцов М.
товариства

IV Всеукраїнська наукова конференція
«Готельно–ресторанний та
80.
туристичний бізнес: реалії та
перспективи»

Березень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФРГТБ – Віннікова В.
товариства

Березень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФЕМП – Масловський О. товариства

Наукова конференція «Пріоритети
81. соціально–економічного розвитку
суспільства»
Організація та проведення лекції–
82. дискусії «Гумор – як частина роботи
бухгалтера»

1 квітня,
2020

Координатор клубу Лука
Пачолі – Стецюк Є.

Учасники: студенти та аспіранти
університету

Організація та проведення круглого
83. столу «Чому програмні продукти не
стають успішними на ринку?»

2 квітня,
2020

Координатор клубу
SapLab – Новик А.

Учасники: студенти та аспіранти
університету

Організація та проведення круглого
столу «Конституція Пилипа Орлика:
84.
перша демократична конституція у
світі, актуальна досі»

8 квітня,
2020

Голова відділу науки та
навчання – Долід О.

Участь у заході членів Наукового
товариства

10 квітня,
2020

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

Підведення підсумків інформаційно–
консультативної допомоги студентству

14 квітня,
2020

Координатор клубу Лука
Пачолі – Стецюк Є.

Учасники: студенти та аспіранти
університету

15 квітня,
2020

Координатор клубу
SapLab – Новик А.

Учасники: студенти та аспіранти
університету

85.

Організація та проведення
екологічного тренінгу «Keep cool»

Організація та проведення круглого
86. столу «Бухгалтерський облік – основа
економіки»
Організація та проведення
87. інтелектуальної гри «Системний аналіз
– вирішення будь–якої проблеми»

1
88.

2
Організація екскурсії до музею
«Чорнобиль»

Публікація 10 випуску журналу
Наукового товариства Vivat Academia
89.
«Економічне майбутнє України:
європейський вимір»

3

4
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26 квітня,
2020

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету

28 квітня,
2020

Голова інформаційно–
видавничого відділу
Наукового товариства –
Шапран А.

Автори: студенти та молоді вчені
КНТЕУ. Випуск готуватиметься до Дня
науки.

Workshop «Вільний рух товарів та
капіталу в ЄС»

Квітень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у заході членів Наукового
ФМТП – Воронцов М.
товариства

Всеукраїнська науково–практична
конференція «Фінансова система
91.
України в умовах економічних
перетворень»

Квітень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФФБС – Відякова Є.
товариства

Квітень,
2020*

Голова наукового відділу Учасники: студенти та молоді вчені
ФЕМП – Масловський О. університету

Квітень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФФБС – Відякова Є.
Наукового товариства

90.

Мовознавчий квест «Труднощі
92. перекладу» присвячений до Дня
англійської мови
Всеукраїнський круглий стіл
93. «Соціально–економічні наслідки втрат
від дорожньо–транспортних пригод»
Організація та проведення наукової
94. дискусії англійською мовою «The new
trends in modern consumption»

Квітень,
2020*

Координатор клубу
«Start in science»
– Каіка Є.

Організація та проведення
95. інтелектуально–розважальної гри
«Cashflow»

Квітень,
2020*

Координатор «Бізнес
клубу» – Костенко М.

Квітень,
2020*

Координатор
Правничого клубу –
Ратківська А.

Організація та проведення круглого
96. столу «Перспективи реформування
правоохоронних органів України»
Всеукраїнський круглий стіл
97. «Партнерство в туризмі: виклики та
відповідальність»

Квітень,
2020*

Учасники: студенти та молоді вчені
університету
Формування навиків ведення
переговорів, прийняття рішень
взаємодії з партнерами
Учасники: студенти та молоді вчені
факультету міжнародної торгівлі та
права

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФРГТБ – Віннікова В.
Наукового товариства

1

2

Наукова конференція «Інформаційно–
98. аналітичне забезпечення дослідження
економічних процесів»
Наукова конференція «Пріоритети
99. соціально–економічного розвитку
суспільства»
ХІІІ Всеукраїнський круглий стіл
100. «Якість підготовки менеджерів:
принципи, технології, перспективи»
Всеукраїнський круглий стіл
«Актуальні проблеми та перспективи
101.
розвитку обліку, аналізу, аудиту та
оподаткування в Україні»
Всеукраїнський круглий стіл
102. «Лібералізація регулювання
зовнішньоекономічної діяльності»
Вузівський круглий стіл
103. «Інформаційне забезпечення
інноваційної діяльності»
Науково–практична конференція
104. «Українська мова – національне
надбання українського суспільства»
Організація та проведення турніру з
105.
інтелектуальної гри «Scrabble»
Організація та проведення лекції
106. дискусії «Захист прав людини і
громадянина»

3
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Квітень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФФБС – Відякова Є.
Наукового товариства

Квітень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФЕМП – Масловський О. Наукового товариства

Квітень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФЕМП – Масловський О. Наукового товариства

Квітень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФОАІС – Стецюк Є.
Наукового товариства

Квітень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФМТП – Воронцов М.
Наукового товариства

Квітень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у круглому столі членів
ФМТП – Воронцов М.
Наукового товариства

Квітень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у конференції Наукового
ФМТП – Воронцов М.
товариства

Квітень,
2020*

Голова організаційного
відділу Наукового
товариства
– Ковальова А.

Факультетські відбіркові турніри та
загальноуніверситетський турнір

12 травня,
2020

Координатор
Правничого клубу –
Ратківська А.

Учасники: студенти та молоді вчені
факультету міжнародної
торгівлі та права

1
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Проведення тематичного заходу щодо
107.
Міжнародного дня захисту клімату

15 травня,
2020

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

Організація та проведення круглого
108. столу «Проблема інтелектуальної
власності в Україні»

21 травня,
2020

Координатор клубу
SapLab – Новик А.

25 травня,
2020

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

Висвітлення інформації про стан,
переваги та проблеми парків м. Києва

30 травня,
2020

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

Учасники: студенти усіх факультетів

30 травня,
2020

Координатор Творчого
рекламного об’єднання
студентів – Кірина А.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету

30 травня,
2020

Координатор клубу Лука
Пачолі – Стецюк Є.

Учасники: студенти та молоді вчені
всіх факультетів університету

30 травня,
2020

Голова відділу зовнішніх
зв'язків – Шемякіна К.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету

Заступник голови
Наукового товариства
– Лопуга В.
Голова секретаріату
Наукового товариства –
Самойленко А.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету. З нагоди відзначення
Дня університету – 2020

Проведення тематичної екскурсії
109. парками Київа на честь Європейського
дня парків
Організація та проведення квесту
110. «Екологічна монополія» до Дня
університету
Органіазація та проведення квесту
111. «Випробування КНТЕУшника» до Дня
університету
Організація та проведення
інтелектуально–розважальної гри з
112.
бухгалтерського обліку «Фінансові
розслідування» до Дня університету
Інтелектуальний квест «Знавці
113. економіки та права» до Дня
університету
Організація та проведення
114. інтелектуального квесту «Наукова
подорож»
115.

Випуск відео–проекту «Науковий
контроль» до Дня університету

116.

Наукова конференція з іноземної мови
«Самореалізація молоді в ХХІ столітті»

30 травня,
2020
30 травня,
2020
Травень,
2020*

5
Обговорення існуючих проблем змін
клімату, висунення ідей щодо
вирішення цих проблем
Учасники: студенти та аспіранти
університету. З нагоди відзначення
Дня кібернетики в Україні

Учасники: студенти та молоді вчені
університету

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФТМ – Трунова В.
товариства

1

2

Організація та проведення
117. презентаційного тренінгу англійською
мовою «Step in Science»
118.

Круглий стіл «RecruitmentDay для HR
та молоді»

Наукова конференція «Фінансова та
119. грошово–кредитна політика
економічного зростання»

3

4

Травень,
2020*

Координатор клубу
«Start in science»
– Каіка Є.

5
Учасники: студенти та молоді вчені
університету

Травень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФЕМП – Масловський О. товариства

Травень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФФБС – Відякова Є.
товариства

120.

Наукова конференція «Наукові
дослідження студентської молоді»

Травень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФОАІС – Стецюк Є.
товариства

121.

Міжнародний форум «Розвиток ринку
кредитних послуг в Україні та світі»

Травень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у форумі членів Наукового
ФФБС – Відякова Є.
товариства

Міжнародна Інтернет–конференція
122. «Підприємництво, торгівля, маркетинг:
стратегії, технології та інновації»

Травень,
2020*

Голова наукового відділу Участь у конференції членів Наукового
ФТМ – Трунова В.
товариства

Організація та проведення
123. інтелектуальної гри «Wecanomy»
(українською мовою)

Травень,
2020*

Заступник голови
Наукового товариства
– Лопуга В.

Для кожного факультету спочатку
проходитимуть відбіркові тури, після
чого загальноуніверситетське
змагання

Проведення онлайн челенджу проти
124. куріння, присвячений Всесвітньому
дню без тютюну

1 червня,
2020

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

Челендж для курців «#деньбезпаління
від #екокнтеу». Розміщення в
профілях курців Instagram та/або
Facebook записів з хештегом челенджу

Проведення загальних зборів
Наукового товариства КНТЕУ

2 червня,
2020

Голова секретаріату
Наукового товариства –
Самойленко А.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету

125.

1

2

3

4

5

Проведення презентації в холі корпусу
А «Збережи свій дім!», присвячений
126.
Всесвітньому дню охорони
навколишнього середовища

5 червня,
2020

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету

Проведення презентації в холі корпусу
А відео–матеріалів «Екологічні
127.
проблеми океанів», присвячений
Всесвітньому дню океанів

8 червня,
2020

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету

Організація та проведення круглого
столу «Державна служба в Україні»,
128.
присвячений Дню державної служби в
ООН

22 червня,
2020

Координатор Екоклубу
– Кіров М.

Учасники: студенти та молоді вчені
університету

Голова Наукового товариства

Ю. Баранюк

Голова секретаріату

А. Самойленко

