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ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
кафедра публічного управління та адміністрування
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ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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запрошують Вас узяти участь у роботі круглого столу:
««ФІЗИЧНИЙ І ПСИХІЧНИЙ СТАН СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА
ЯК ФОРМА ВИРАЗУ ЙОГО ІМІДЖУ»,
що відбудеться 23 листопада 2017 року.
Проблемні питання :
1. Фази біологічних ритмів в житті людини.
2. Історія вивчення біологічних ритмів.
3. Добові та тижневі біологічні ритми людини.
4. Періоди життя (життєві цикли) людини.
5. Біологія успіху : будуємо кар’єру за біологічними ритмами.
6. Вплив біоритмів на життєдіяльність менеджера.
7. Формування нових біоритмів при дальніх поїздках.
8. Роль вітамінів і мікроелементів в гармонізації біоритмів.
9. Фізична активність сучасного менеджера.
10. Трудоголізм – хвороба сучасних керівників.
11. Харчовий консалтинг : правильне харчування для менеджера.

12. Фізична привабливість як фактор виникнення першого враження про
людину.
13. Професійне довголіття менеджера.
14. Стан ідеальної продуктивності праці та здоров’я керівника.
15. Стрес в професійній діяльності менеджера.
16. Позиціонування компанії через першу особу.
17. Технології управління діловою репутацією керівника.
18. Офіс як показник ділового статусу.
Мови круглого столу : українська, російська, англійська.
За результатами проведення круглого столу буде прийнято рішення і
направлене до наукової частини Полтавської державної аграрної академії. Всім
учасникам за їхнім бажанням буде видано сертифікат про участь у роботі
круглого столу.
Місце засідання круглого столу – аудиторія 485 четвертого навчального
корпусу Полтавської державної аграрної академії.

Регламент роботи:
13 00 – 14 00 – доповіді учасників;
14 00 – 14 30 – перерва на каву-брейк;
14 30 – 15 30 – дискусія за темою круглого столу.
Тривалість доповіді – 5-15 хвилин.
Загальна тривалість круглого столу – 2 години 30 хвилин.
Для участі у роботі круглого столу слід підготувати доповідь (за бажанням) та
заявку і подати їх у електронному вигляді на е-mail: shupta71@ukr.net до
оргкомітету до 20 листопада 2017 р.:
- заявку щодо участі у круглому столі у вільній формі (П.І.Б., науковий
ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, e-mail, тема
доповіді);
- наукову доповідь (обсягом до 0,5 д.а., до 4 сторінок). Спочатку вказується
назва доповіді, нижче на один рядок – П.І.Б. автора (або авторів, але не більше 2-х
осіб), місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання. Для
здобувачів вищої освіти вказати спеціальність (напрям підготовки), курс, групу,
ступінь вищої освіти, а також посаду, науковий ступінь, вчене звання наукового
керівника. Далі йдуть текст та література.
Контактні телефони Оргкомітету: (05322) 50-25-22, (95) 891-82-38

З повагою, Оргкомітет

