
12 листопада 2021 р. за результатами вивчення навчальної дисципіни 

«Університетська освіта» серед здобувачів вищої освіти 1 курсу 

спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування була проведена ІІ 

науково-практична студентська конференція «Сучасні тенденції розвитку 

університетської освіти: український та зарубіжний досвід». 

З вступною доповіддю перед здобувачами виступив заступник декана 

факультету обліку та фінансів, гарант освітньої програми, професор кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н., доцент Безкровний 

Олександр Валентинович, який подякував студентам за наполегливість та 

старанність у навчанні, активність при підготовці тез доповідей, закликав до 

активної роботи під час конференції, повідомив про регламент та порядок 

роботи. 

В конференції прийняла участь куратор курсу – професор кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н., доцент, Капаєва Людмила 

Миколаївна. 

На конференцію було підготовлено 22 тези доповідей, які були 

представлені в збірнику матеріалів конференції. Студенти мали можливість 

вибрати тему доповіді за власним бажанням, з огляду на особисті інтереси. З 

тезами бажаючі могли ознайомитись до початку роботи конференції, що 

надзвичайно корисно для формування формату обговорення та створення 

дискусійного майданчику. Всі представлені тези були цікавими та 

змістовними, були оформлені відповідно до вимог, містили власні висновки 

та пропозиції здобувачів. 

 

З доповідями на конференції виступили: 

Голіней Марія – Історія створення та розвитку ПДАУ; 

Сімінько Катерина – Структура вищої освіти в Україні; 

Горбач Єлизавета – Студентське самоврядування як засіб соціалізації молоді; 

Домащенко Юлія – Роль бібліотек в навчально-виховному процесі; 

Ромаш Дарія – Відмінність та подібність системи вищої освіти України і 

європейських держав; 



Бурмінова Мілана – Особливост  вищої освіти у Франції; 

Постернак Владислав – Початок зародження фінансів; 

Тхоренко Анастасія – Моє знайомство з ПДАУ. 

 

 В процесі роботи конференції відбувалось жваве обговорення, 

учасники задавали запитання доповідачам, тривала дискусія з піднятих 

проблемних питань. 

 

 При підведенні підсумків роботи конференції Олександр Валентинович 

подякував всім учасникам за активну роботу, старанність при підготовці до 

доповідей. Він наголосив, що такий досвід є надзвичайно корисним для 

набуття здобувачами загальних та фахових компетентностей, сприяє 

розвитку наукового, критичного мислення, вмінь формулювати та 

відстоювати власну позицію, ділитись отриманими знаннями. 


