
План-графік роботи студентського наукового 

гуртка  
 

«Аналіз господарської діяльності  

аграрних підприємств» 
(назва гуртка) 

 

Економічної теорії і економіки підприємства 
(назва кафедри) 

Факультету інженерно - економічного ОДАУ 
         (назва факультету) 

 на 2019/2020 навчальний рік 

  

№

п/п 
Види робіт 

ПІП доповідача, 

курс, факультет, 

група 

ПІП 

наукового 

керівника 

даної теми 

Дата 

проведенн

я 

1.  а) Затвердження складу гуртка; 

б) розробка плану діяльності наукового 

гуртка на 2019-2020 н. р.; 

в) визначення тем наукового 

дослідження для кожного члена гуртка;  

г) обговорення структури роботи та 

графіку виконання 

Керівник гуртка к.е.н., 

доцент 

Шабатура 

Т.С. 

Вересень 

2019 р. 

2.  Доведення інформації щодо планових 

наукових регіональних, всеукраїнських 

та міжнародних конкурсів, круглих 

столів і  конференцій у 2018/ 2019 н. р. 

Керівник гуртка к.е.н., 

доцент 

Шабатура 

Т.С. 

Вересень 

2019р. 

3.  Обговорення результатів виконання 1 

розділу наукової роботи за напрямком 

«Науково-теоретичні основи аналізу 

діяльності аграрних підприємств» 

Студенти 4 курсу 

інженерно-

економічно-го 

факультету 

спеціальності 071 

«Облік і 

оподаткування» 

к.е.н., 

доцент 

Шабатура 

Т.С. 

10.10.19. 

4.  Обговорення результатів виконання 2 

розділу наукової роботи за напрямком 

«Аналіз стану та розвитку аграрного 

підприємства» 

Студенти 4 курсу 

інженерно-

економічного 

факультету 

спеціальності 071 

«Облік і 

оподаткування» 

к.е.н., 

доцент 

Шабатура 

Т.С 

31.10.19 

5.  Обговорення результатів виконання 3 

розділу наукової роботи за напрямком 

«Комплексний аналіз виробництва 

сільськогосподарської продукції» 

Студенти 4 курсу 

інженерно-

економічного 

факультету 

спеціальності 071 

«Облік і 

оподаткування» 

к.е.н., 

доцент 

Шабатура 

Т.С. 

14.11.19 

5. За підсумками проведеного наукового 

дослідження проведення круглого столу 

на тему «IT-технології в аграрному 

Студенти 4 курсу 

інженерно-

економічного 

к.е.н., 

доцент 

Шабатура 

21.11.18 



виробництві» факультету 

спеціальності 071 

«Облік і 

оподаткування» 

Т.С 

6. Заслуховування й відбір наукових робіт 

для участі у студентській науково-

практичній конференції І турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Облік і 

оподаткування». 

Студенти 4 курсу 

інженерно-

економічного 

факультету 

спеціальності 071 

«Облік і 

оподаткування» 

к.е.н., 

доцент 

Шабатура 

Т.С. 

Грудень 

2019р. 

7. Проведення засідання членів 

студентського наукового гуртка – 

презентація доповідей студентів до 

студентської конференції на інженерно – 

економічному факультеті ОДАУ 

Студенти 4 курсу 

інженерно-

економічного 

факультету 

спеціальності 071 

«Облік і 

оподаткування» 

к.е.н., 

доцент 

Шабатура 

Т.С 

Березень 

2020 р. 

8 Організація та проведення конкурсу на 

кращу презентацію «Інновації в 

господарській діяльності аграрних 

підприємств» 

Студенти 4 курсу 

інженерно-

економічного 

факультету 

спеціальності 071 

«Облік і 

оподаткування» 

к.е.н., 

доцент 

Квітень 

2019 р. 

9. Участь членів гуртка в наукових 

регіональних, всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів, олімпіад, 

конференцій в 2019/2020навчальному 

році. 

Студенти 4 курсу 

інженерно-

економічного 

факультету 

спеціальності 071 

«Облік і 

оподаткування» 

к.е.н., 

доцент 

Шабатура 

Т.С 

Протягом 

року 

10. Підготовка та оформлення 

інформаційних повідомлень щодо 

роботи студентського наукового гуртка 

Керівник гуртка к.е.н., 

доцент 

Шабатура 

Т.С 

Травень 

2020 р. 

11. Підведення підсумків роботи за 2019-

2020 н.р. 

Керівник гуртка к.е.н., 

доцент 

Шабатура 

Т.С 

Травень 

2020 р. 

 

Протокол засідання кафедри № 1  від  29  вересня 2019 р. 

 

Завідувач кафедри економічної  

теорії і економіки підприємства                                                О.М. Галицький 

  

 

 

Керівник гуртка:                                                                            Т.С. Шабатура      
 


