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За 2019–2020 н.р. фактично проведено 9 засідань наукового студентського 

гуртка (з них 3 дистанційно у ІІ семестрі), проти 10 запланованих. Одне 

засідання співпало із внутрівузівською науковою конференцією серед 

студентів. 

Наукова тематика досліджень стосувалась висвітлення проблем обліку, 

оподаткування і аудиту за обраними студентами темами науково-дослідної 

роботи, а також висвітлення фактичного стану обліку на сільськогосподарських 

підприємствах, розробки шляхів щодо його удосконалення.  

Студенти брали участь у проведенні науково-практичних конференціях на 

базі Уманського НУС та студентській науковій конференції. Результати своїх 

наукових досліджень були опубліковані у збірниках Уманського національного 

університету садівництва. Всього вийшло друком 15 статей. 

До доповідей на гуртку фактично залучено 20 студентів, з яких в усній 

формі результати досліджень доповідали 15 осіб та письмовій – 5 осіб. У 

секційному засіданні наукової студентської конференції взяло участь 6 осіб. 

 

1. Науковий студентський гурток 09.10.2019р. (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. 

 

2. Науковий студентський гурток  23.10.2019р. 

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 Лебедюк Альона Феодосіївна 
41-о Лукащук Ірина Олександрівна 

 

3. Науковий студентський гурток  06.11.2019р. 

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 Битюк Людмила Василівна 
41-о Паламарчук Анастасія Сергіївна 
21к-о Маліхатко Карина Сергіївна 

 

4. Науковий студентський гурток  20.11.2019р. 

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 Білоус Діана Олегівна 
41-о Лісовська Анастасія Олегівна 
41-о Рибаченко Наталія Ігорівна 
21к-о Марунич Алла Андріївна 

 



 

5. Науковий студентський гурток  04.12.2019р. 

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 Шевченко Діана Володимирівна 
21к-о Гошуляк Ельміра Валентинівна 
21к-о Сахно Галина Володимирівна 

 

6. Науковий студентський гурток  04.03.2020р. 

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 Волков Нікіта Михайлович 
41-о Чередніченко Анастасія Василівна 
21к-о Радченко Євгенія Володимирівна 

 

7. Науковий студентський гурток  15.04.2020р. (дистанційно). 

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 Дубенчук Кароліна Василівна 
41-о Чернюк Наталія Віталіївна 
21к-о Рибак Валентина Сергіївна 

 

8. Науковий студентський гурток  23.04.2020р. (дистанційно). 

Участь студентів 41-о та 21к-ф груп на засіданні внутрівузівської наукової 

конференції серед студентів. 

 

9. Науковий студентський гурток  29.04.2020р. (дистанційно). 

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 2019-2020н.р., 

затвердження звіту. 
Група Прізвище, ім’я по батькові студента 

41-о Коцуренко Юлія Валеріївна 
21к-о Баркар Ганна Олександрівна 

 

 

Керівник гуртка, к.е.н., доцент  

кафедри обліку і оподаткування    Г.Ю. Аніщенко 

 

Староста студентського гуртка    Н.М. Волков 
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