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Час Захід 
 

Місце проведення 

 
09.00 – 10.00 

 

Реєстрація учасників 
І Міжнародного студентського наукового 

форуму 

ТНТУ, 10 корпус 
ОМЦ “Політехнік”, 
вул. Білогірська, 50 

Офіційне відкриття І Міжнародного 
студентського наукового форуму 

Вітальне слово проректора з міжнародної 
діяльності, д.е.н., проф. Вітенько Т.М. 

Вітальне слово декана ФЕМ, к.е.н., доц.  
Ціх Г.В. 

Пленарне засідання 
Доповідь д.е.н., проф. Панухник О.В. – зав. 

кафедри економіки та фінансів  
Доповідь Кашицького В.В. – начальника 

відділу міжнародного співробітництва і туризму 
Тернопільської міської ради  

Доповідь Мартюка В.І. – директора 
благодійного фонду Агрохолдингу “Мрія”  

Тренінг на тему: “Negocjacji –  jak najlepiej się 
komunikować”. 

Модератор заходу – професор Вроцлавського 
економічного університету Анетта Зелінська  

10:00 – 12:30 
 

Доповідь Бойчук Н. – студентки університету 
“Опольська Політехніка” на тему: “Участь в 
студентських наукових товариствах як 
мотивація до особистого і наукового розвитку 
студентів” 

актова зала 
 

ТНТУ, 10 корпус  
ОМЦ “Політехнік” 
вул. Білогірська, 50 

 
 
 

 
12:30 – 13:00 

 

 
Перерва, фуршет 

кафе “Клен” 
ТНТУ, 10 корпус 

ОМЦ “Політехнік” 
 
 
 

13:00 – 14:00 

Секційні засідання 
 

Інтелектуальна гра “ЩО? ДЕ? КОЛИ?” 
ЩО ми знаємо про економіку та світ? ДЕ ми 

можемо дізнатися більше про економіку? КОЛИ ми 
можемо застосувати наші знання?  

Модератор заходу – к.е.н., доц. Крамар І. Ю. 

 
 

конференц-зала 
10 корпус  

ОМЦ “Політехнік” 
(ауд. 10-143) 

 
 

13:00 – 14:00 

Тренінг про фінансову обізнаність 
споживачів, якість покупок та сервіс послуг на 
тему: “CASH FLEW away, або гроші полетіли” 

Модератор заходу – к.е.н., доц. Хрупович С. Є. 

10 корпус 
ОМЦ “Політехнік” 

(ауд. 10-203) 

 
14:00 – 15:00 

Тренінг на тему: “Як побудувати успішну 
кар’єру”. 

Модератор заходу – к.е.н., доц. Кудлак В. Я. 

конференц-зала 
10 корпус 

ОМЦ “Політехнік” 
(ауд. 10-143) 

 
 

15:00 – 15:30 

Нагородження переможців 
Вручення сертифікатів учасників форуму 

Заключне слово 
Закриття I Міжнародного  

студентського наукового форуму 

 
конференц-зала 

10 корпус 
ОМЦ “Політехнік” 

(ауд. 10-143) 
15:30-17:00 Екскурсія м. Тернополем  



 


