
ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА 

«МЕНЕДЖЕР» НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Захід Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 

І півріччя 

1. Презентація інформації щодо 

планових наукових регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів, грандів, конференцій у 

2018/ 2019 навчальному році 

Вересень-

жовтень 2019 

р. 

Керівник гуртка –  

Помаз О.М., к.е.н., доцент 

2. Участь в студентських наукових 

конференціях за результатами 

виробничих практик 

Протягом 

навчального 

року 

Керівник гуртка – Помаз О.М., 

к.е.н., доцент; Федірець О. В., к.е.н. 

доцент; наукові керівники – 

викладачі кафедри менеджменту 

3. Заслуховування й відбір 

наукових робіт для участі в 

конкурсних програмах  
Протягом 

навчального 

року 

Керівник гуртка – Помаз О.М., 

к.е.н., доцент; Дячков Д. В. – 

відповідальний за наукову роботу 

на кафедрі менеджменту, к.е.н., 

доцент; члени гуртка; наукові 

керівники – викладачі кафедри 

4. Проведення засідання членів 

студентського наукового гуртка 

«Менеджер». Презентація 

доповідей студентів  

Листопад  

2019 р. 

Керівник гуртка –  

Помаз О.М., к.е.н., доцент; члени 

гуртка 

ІІ півріччя 

1. Проведення засідання членів 

студентського наукового гуртка – 

презентація доповідей студентів 

Березень 

2020 р. 

Керівник гуртка –  

Помаз О.М., к.е.н., доцент; члени 

гуртка 

2. Проведення І етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі  спеціальності 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування». ПДАА 
Березень  

2020 р. 

Оргкомітет олімпіади в складі 

Маркіної І. А., професора, д. е. н., 

завідувача, професора кафедри 

менеджменту; Помаза О.М., к.е.н., 

доцента; Дячкова Д. В., 

відповідального за наукову роботу 

на кафедрі менеджменту, доцента, 

к.е.н., доцента кафедри 

менеджменту; члени гуртка 

3. Проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі  спеціальності 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування». ТНЕУ 

Квітень - 

травень 

2020 р. 

Оргкомітет олімпіади в складі 

Маркіної І. А., професора, д. е. н., 

завідувача кафедри менеджменту; 

Помаза О.М., к.е.н., доцента; 

Дячков Д. В., відповідального за 

наукову роботу на кафедрі 

менеджменту, доцента, к.е.н. 

 



 

1 2 3 

4. Участь у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових 

робіт (за напрямками) 

Квітень - 

травень 

2020 р. 

Викладачі кафедри менеджменту, 

члени гуртка 

5. Підготовка студентів-членів 

гуртка до участі у наукових 

конференціях, що організовуються 

ВНЗ України 

Упродовж 

2019-2020 

навчального 

року 

Керівник гуртка –  

Помаз О.М., к.е.н., доцент; члени 

гуртка 

6. Проведення засідання членів 

студентського наукового гуртка, 

презентації доповідей студентів 

Травень  

2020 р. 

Керівник гуртка –  

Помаз О.М., к.е.н., доцент; члени 

гуртка 

 

Керівник гуртка                              ____________                      (Помаз О. М.) 

 

План роботи затверджено на засіданні кафедри менеджменту 

 

 

Протокол від 3 вересня 2019 р. № 1 

 

 

Завідувач кафедри  

менеджменту                           ____________________        (Маркіна І. А.) 
                                         (підпис) 

 

3 вересня 2019 р. 

 

 
 

 


