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Умань, 2020 рік 

 



 

На 2019-2020 н.р. заплановано 10 засідань наукового студентського гуртка. 

До доповідей з повідомленнями про стан обліку, оподаткування та аудиту на 

підприємствах за предметом дослідження, а також щодо шляхів його 

удосконалення будуть залучені всі студенти (20 осіб).  

 

1. Науковий студентський гурток 07.10.2020р. (організаційне засідання)  

Порядок денний: затвердження плану роботи гуртка, організація науково-

дослідної роботи студентів з фахових дисциплін, внесення змін до розподілу 

студентів за керівниками науково-дослідної роботи, обрання старости гуртка та 

секретаря, ознайомлення здобувачів освіти з положеннями Кодексу академічної 

доброчесності Уманського НУС від 07.10.2019 року при виконанні науково-

дослідної роботи, підготовці та публікації результатів наукових досліджень. 

 

2. Науковий студентський гурток  21.10.2020р. 

Порядок денний: виступи студентів з доповідями за темами наукових 

досліджень, обговорення доповідей за участю студентів та викладачів кафедри. 

Група Прізвище, ім’я по батькові студента 

41-о Волошановський Тимофій Юрійович 

21 к-о Бень Наталія Михайлівна 

 

3. Науковий студентський гурток  04.11.2020р. 

Порядок денний: виступи студентів з доповідями за темами наукових 

досліджень, обговорення доповідей за участю студентів та викладачів кафедри. 

Група Прізвище, ім’я по батькові студента 

21 к-о Манасян Емма Сергіївна 

41-о Коваль Сергій Вікторович 

 

4. Науковий студентський гурток  11.11.2020р. 

Порядок денний: виступи студентів з доповідями за темами наукових 

досліджень, обговорення доповідей за участю студентів та викладачів кафедри. 

Група Прізвище, ім’я по батькові студента 

21 к-о Зозуля Юлія Вадимівна 

21 к-о Капотюк Олена Василівна 

41-о Малаховецька Діана Юріївна 

 

5. Науковий студентський гурток  25.11.2020р. 

Порядок денний: виступи студентів з доповідями за темами наукових 

досліджень, обговорення доповідей за участю студентів та викладачів кафедри. 

Група Прізвище, ім’я по батькові студента 

41-о Дудка Дарина Миколаївна 

21 к-о Немазана Анастасія Сергіївна 

41-о Приходченко Максим Олександрович 



 

6. Науковий студентський гурток  24.02.2021р. 

Порядок денний: виступи студентів з доповідями за темами наукових 

досліджень, обговорення доповідей за участю студентів та викладачів кафедри. 

Група Прізвище, ім’я по батькові студента 

21 к-о Манасян Анна Сергіївна 

21 к-о Скрипник Дмитро Ігорович 

21 к-о Соколов Денис Володимирович 

 

7. Науковий студентський гурток  10.03.2021р. 

Порядок денний: виступи студентів з доповідями за темами наукових 

досліджень, обговорення доповідей за участю студентів та викладачів кафедри. 

Група Прізвище, ім’я по батькові студента 

41-о Івченко Олена Володимирівна 

21 к-о Соболь Тетяна Леонідівна 

 

8. Науковий студентський гурток  24.03.2021р. 

Порядок денний: наукова студентська конференція та виступи студентів з 

доповідями за темами наукових досліджень, обговорення доповідей за участю 

студентів та викладачів кафедри. 

Група Прізвище, ім’я по батькові студента 

41-о Коломієць Яна Юріївна 

  

 

9. Науковий студентський гурток  07.04.2021р. 

Порядок денний: виступи студентів з доповідями за темами наукових 

досліджень, обговорення доповідей за участю студентів та викладачів кафедри. 

Група Прізвище, ім’я по батькові студента 

21 к-о Берегова Юлія Петрівна 

21 к-о Корчевний Олександр Федорович 

 

10. Науковий студентський гурток  21.04.2021р. 

Порядок денний: виступи студентів з доповідями за темами наукових 

досліджень, обговорення доповідей за участю студентів та викладачів кафедри; 

підведення підсумків роботи наукового студентського гуртка за 2021-2021 н.р., 

затвердження звіту. 

Група Прізвище, ім’я по батькові студента 

21 к-о Кубрак Андрій Олександрович 

21 к-о Нетульчак Тетяна Володимирівна 

 

Керівник гуртка, к.е.н., доцент  

кафедри обліку і оподаткування    Г.Ю. Аніщенко 

 

Староста студентського гуртка    _____________ 

 

«___» ______________ 2020 р. 




