
План роботи студентського наукового гуртка «Пошук»  

на перше та друге півріччя 2014-2015 навчального року 

Перше півріччя 

Захід 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 

1. Презентація інформації щодо планових 

наукових наукових регіональних 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів, 

грандів, конференцій у 2014/ 2015 

навчальному році. 

Вересень 

2014 р. 

Керівник гуртка – Шупта І. М., 

к.пед.н, доцент кафедри менеджменту 

2. Участь в студентських наукових 

конференціях за результатами виробничих 

практик. 
Вересень 

2014 р. 

Керівник гуртка – Шупта І. М., 

к.пед.н, доцент кафедри менеджменту; 

Касян А. О., ст. викладач; наукові 

керівники – викладачі кафедри 

менеджменту 

3. Участь в Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет-конференції 

«Проблеми та перспективи розвитку 

менеджменту сучасних підприємств», що 

відбудеться 29 жовтня 2014 року на базі 

Полтавської державної аграрної академії. 

29 жовтня 

2014 р. 

Сазонова Т. О., к.е.н, доцент; 

Керівник гуртка – Шупта І. М., 

к.пед.н, доцент кафедри менеджменту; 

наукові керівники – викладачі 

кафедри менеджменту; члени гуртка 

4. Заслуховування й відбір наукових робіт 

для участі в конкурсних програмах (фонд 

В. Пінчука, «Новітній інтелект України», 

фонд Л. Д. Кучми тощо 

На протязі 

навчального 

року 

Керівник гуртка – Шупта І. М., 

к.пед.н, доцент кафедри менеджменту; 

члени гуртка; наукові керівники – 

викладачі кафедри 

5. Проведення засідання членів 

студентського наукового гуртка «Пошук». 

Презентація доповідей студентів: 

«Вербальна та невербальна складова 

іміджу сучасного менеджера» 

Жовтень  

2014 р. 

Керівник гуртка – Шупта І. М., 

к.пед.н, доцент кафедри менеджменту;  

Помаз О. М., доц., к.е.н., доцент 

кафедри менеджменту;  

О. Никифоренко, заступник директора 

ТВО художньо-розважальних програм 

і трансляцій ОДТРК «Лтава»; 

члени гуртка «Пошук» 

6. Проведення креативного тренінгу 

розвитку індивідуального стилю «Модний 

офісний вирок» 

Жовтень  

2014 р. 

Керівник гуртка – Шупта І. М., 

к.пед.н, доцент кафедри менеджменту;  

Помаз О. М., доц., к.е.н., доцент 

кафедри менеджменту;  

О. Никифоренко, заступник директора 

ТВО художньо-розважальних програм 

і трансляцій ОДТРК «Лтава»; члени 

гуртка «Пошук»  

7. Проведення засідання членів 

студентського наукового гуртка – 

презентація доповідей студентів: «Сильна 

корпоративна культура – високі 

економічні результати», «Секрети 

командного менеджменту: як із колективу 

сформувати команду» 

Листопад  

2014 р. 

Керівник гуртка – Шупта І. М., 

к.пед.н, доцент кафедри менеджменту;  

Браславець Т. М.,  асистент кафедри 

менеджменту; 

Горбатюк Л. М., асистент кафедри 

менеджменту; члени гуртка «Пошук» 

8. Проведення засідання членів 

студентського наукового гуртка 

«Пошук». Презентація доповідей 

студентів: «Особливості мотивації жінок» 

та ін. 

 

Листопад  

2014 р. 

Керівник гуртка – Шупта І. М., 

к.пед.н, доцент кафедри менеджменту;  

Браславець Т. М., асистент кафедри 

менеджменту;  

Воронько-Невіднича Т. В., доц., к.е.н., 

доц. кафедри менеджменту; члени 

гуртка «Пошук» 



ІІ півріччя 
1 2 3 

1. Проведення засідання членів 

студентського наукового гуртка – 

презентація доповідей студентів: 

«Проблеми підбору персоналу в 

регіонах України» 

Березень 

2015 р. 

Керівник гуртка – Шупта І. М., к.пед.н, 

доцент;  

Сердюк О. І., доцент, к.ен.н, доцент; 

Браславець Т. М., асистент кафедри 

менеджменту; члени гуртка 

 2. Проведення І етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» (ОКР «бакалавр»). 

Березень 

2015 р. 

Оргкомітет олімпіади в складі  

Шупти І. М., к.пед.н.,  

доц. Сазонової Т. О., к.е.н., доцента ; 

доц. Воронько-Невідничої  Т. В., к.е.н., 

доц. кафедри менеджменту;  

члени гуртка  

 3. Організація та проведення 

Круглого стола «Перспективи 

ефективного працевлаштування 

випускників ПДАА : аналіз наявного 

стану та подолання проблем» 

Квітень 

2014 р. 

Керівник гуртка – Шупта І. М., к.пед.н, 

доцент;  

Федірець О. В., відповідальний 

за профорієнтаційну роботу на кафедрі 

менеджменту; Петренко Н. В., керівник 

відділу працевлашутвання ПДАА; члени 

гуртка «Пошук» 

4. Підготовка студентів-членів гуртка 

до участі ву наукових конференціях, 

що організовуються ВНЗ України 

Упродовж 

2014- 

2015 н.р. 

Керівник гуртка –  

Шупта І. М., к.пед.н, доцент; наукові 

керівники – викладачі кафедри 

менеджменту; члени гуртка 

5. Організація та проведення диспуту 

на тему: «Лідер і його засоби впливу 

на мотивацію персоналу»; перегляд 

науково-пізнавального фільму 

«Пробуждение Разума Или Как Стать 

Личностью/ Awakening the 

 Mind or How To Become Personality 

(2009 / частина 1)» 

Квітень  

2015 р.  

Керівник гуртка – Шупта І. М., к.пед.н, 

доцент; члени гуртка 

6. Участь в ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування (ОКР «Бакалавр», 

«Магістр»). 

Квітень  

2015 р. 

Керівник гуртка – Шупта І. М., к.пед.н, 

доцент; переможці І етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади»; 

члени гуртка «Пошук» 

7. Проведення засідання членів 

студентського наукового гуртка, 

презентації доповідей студентів: 

«Самоменеджмент і формування 

іміджу керівника»; «Соціо-фактори та 

етика в організації» 

Травень  

2015 р. 

Керівник гуртка – Шупта І. М., к.пед.н, 

доцент;  

Браславець Т. М., асистент кафедри 

менеджменту; члени гуртка «Пошук» 

8. Проведення виїзного 

інтерактивного тренінгу «Мотузковий 

курс» 

Травень 

2015 р. 

Керівник гуртка – Шупта І. М., к.пед.н, 

доцент;  

викладачі кафедри менеджменту 

члени гуртка «Пошук» 

9. Випуск стінгазети, колажів та ін. На протязі 

навчального 

року 

Редколегія 

Затвержено на засіданні кафедри менеджменту 

 

Протокол від 26 серпня 2014 р. №1 

 

Завідувач кафедри менеджменту 

д.держ.упр., професор кафедри                            _________________           Т. М. Лозинська 


