
ПЛАН РОБОТИ  

студентського  наукового гуртка кафедри економіки  

Уманського національного університету садівництва 

«Школа успішного бізнесу» 

на 2016-2017 н.р. 

Керівник гуртка – к.е.н. Смолій Л.В. 

Староста гуртка – Сербін А.В. 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.  Установче засідання гуртка. Вибори 

старости гуртка. Обговорення плану 

роботи гуртка на 2016-2017 н.р. 

Інформування студентів про 

університетські, всеукраїнські, 

міжнародні конференції у 2016-2017 р. 

Вересень 

2016 р. 

Смолій Л.В. 

2. Робота по вибору тематики для 

студентських наукових досліджень 

Вересень 

2016 р. 

Смолій Л.В. 

3. Проведення засідання на тему: «Курсова 

робота як одна з форм самостійного 

наукового дослідження студентів». 

Жовтень 

2016 р. 

Смолій Л.В., 

наукові керівники 

курсових робіт 

4. Проведення засідання, присвяченого 160-

й річниці від дня народження 

письменника та економіста І. Франка на 

тему: «Іван Якович Франко: митець і 

мислитель» 

Жовтень 

2016 р. 

Смолій Л.В.,  

викладачі кафедри, 

працівники 

наукової 

бібліотеки УНУС 

5. Відбір кращих студентських наукових 

робіт для участі в наукових заходах в 

університеті та за його межами  

Листопад 

2016 р. 

Смолій Л.В., 

керівники 

студентських 

наукових робіт  

6. Проведення засідання на тему: «Умови 

ведення аграрного бізнесу в Україні» 

Листопад 

2016 р. 

Смолій Л.В. 

7. Підготовка та участь студентів у І етапі 

олімпіади  з економічної теорії 

Березень 

2017 р. 

Смолій Л.В., 

викладачі кафедри 

8. Підготовка, обговорення і відбір 

студентських наукових робіт для участі у 

щорічній студентській науковій 

конференції  

Березень 

2017 р. 

Смолій Л.В., 

керівники 

студентських 

наукових робіт 

9. Участь студентів у конференції згідно 

графіку проведення студентських 

конференцій за напрямками роботи 

підсекцій студентського наукового 

гуртка кафедри економіки.  

Квітень 

2017 р. 

Смолій Л.В., 

викладачі кафедри 



10. Проведення засідання на тему: 

«Можливості стипендіального й 

грантового навчання і стажування 

студентів УНУС в Україні та за 

кордоном» 

Квітень 

2017 р. 

Смолій Л.В., 

працівники відділу 

міжнародних 

зв'язків УНУС 

11. Проведення засідання на тему: «Кращі 

практики з соціальної відповідальності 

бізнесу в Україні» 

Травень 

2017 р. 

Смолій Л.В. 

12. Участь у заходах до Дня Науки  Травень 

2017 р. 

Викладачі кафедри 

13. Підсумки роботи гуртка за навчальний 

рік та планування роботи на наступний 

навчальний рік 

Червень 

2017 р. 

Смолій Л.В. 

 

 

 

 


