
      

ПЛАН РОБОТИ  

студентського  наукового гуртка кафедри економіки  

Уманського національного університету садівництва 

«Школа успішного бізнесу» 

на 2020-2021 н.р. 

Керівник гуртка – к.е.н. Смолій Л.В. 

Староста гуртка – Гайда О.С. 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.  Установче засідання гуртка. Вибори 

старости гуртка. Обговорення плану 

роботи гуртка на 2020-2021 н.р. 

Інформування студентів про 

університетські, всеукраїнські, 

міжнародні конференції у 2020-2021  р. 

Вересень 

2020 р. 

Смолій Л.В. 

2. Робота по вибору тематики для 

студентських наукових досліджень 

Обговорення актуальності та 

концептуальних питань науково-

дослідних робіт: визначення мети, 

завдань, предмету та об’єкту 

дослідження 

Вересень 

2020 р. 

Смолій Л.В. 

3. Підготовка до участі у  

Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних 

наук. Відбір кращих студентських 

наукових робіт для участі в наукових 

заходах в університеті та за його межами 

Жовтень 

2020 р. 

Смолій Л.В., 

керівники 

студентських 

наукових робіт 

4. Проведення засідання на тему: «Кращі 

практики соціальної відповідальності 

бізнесу» 

Жовтень 

2020р. 

Смолій Л.В. 

5. Підготовка та участь студентів у І етапі 

олімпіади  з економічної теорії  

Листопад 

2020 р. 

Смолій Л.В. 

6. Тренінг «Підготовка статті до публікації 

у фаховому науковому виданні» 

Листопад 

2020 р. 

 Смолій Л.В. 

7. Дискусія на тему  «Вплив пандемії Covid-

19 на економічний розвиток у 

глобальному вимірі» 

Березень 

2021 р. 

Смолій Л.В., НПП 

кафедри 

8. Вебінар «Вдала співбесіда- успішне 

працевлаштування» 

Березень 

2021 р. 

Смолій Л.В., НПП 

кафедри 

http://pandia.ru/text/category/studencheskie_konkursi/
http://pandia.ru/text/category/studencheskie_konkursi/


9. Підготовка, обговорення і відбір 

студентських наукових робіт для участі у 

щорічній студентській науковій 

конференції  

Квітень 

2021 р. 

Смолій Л.В., 

керівники 

студентських 

наукових робіт 

10. Участь студентів у конференції згідно 

графіку проведення студентських 

конференцій за напрямками роботи 

підсекцій студентського наукового 

гуртка кафедри економіки.  

Квітень 

2021 р. 

Смолій Л.В., 

керівники 

студентських 

наукових робіт 

11. Майстер-клас "Професійне резюме" 

 

Травень 

2021 р. 

Смолій Л.В. 

12. Участь у заходах до Дня Науки  Травень 

2021 р. 

Викладачі кафедри 

13. Підсумки роботи гуртка за 2020-2021 

навчальний рік та планування роботи на 

2021-2022 навчальний рік 

Червень 

2021 р. 

Смолій Л.В. 

 

 

 

http://feu.kneu.edu.ua/ua/ntc_eup/podii_ntc/m-k_resume/

