
План-графік роботи студентського наукового 

гуртка  
 

«Сучасні технології в АПК» 
(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 

доповіда

ча, курс, 

ф-т, 

група 

ПІП, 

наукового 

керівника з 

даної теми 

Термін 

проведе

ння 

1.  Написання заяв нових членів студентського 

наукового гуртка; обрання старости гуртка; 

розробка плану діяльності наукового гуртка на 

2019-2020 н. р.; визначення тематики 

рефератів, доповідей на конференції з 

актуальних проблем сучасних технологій 

Керівник 

гуртка, 

Члени 

гуртка 

к.е.н., доцент 

Шевченко А.А. 

Вересень 

2019 р. 

2.  Презентація інформації щодо планових 

наукових регіональних, всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів, грандів, конференцій 

у 2019/ 2020 н. р. 

Проведення навчального семінару на тему : 

«Методика підготовки, написання та 

оформлення наукових праць» 

Керівник 

гуртка, 

к.е.н., доцент 

Шевченко А.А. 
Вересень 

2019 р. 

3.  Організація та проведення конкурсу на кращу 

презентацію «Сучасні технології виробництва, 

зберігання та переробки продукції 

рослинництва» 

Члени 

гуртка 

к.е.н., доцент 

Шевченко А.А. 
Жовтень 

2019 р. 

4.  Організація та проведення круглого столу на 

тему : «Аграрні інновації за останнє сторіччя» 

Члени 

гуртка 

к.е.н., доцент 

Шевченко А.А. 

Жовтень 

2019 р. 

5.  Проведення ділової гри на тему «Аукціон 

технологій» 

Керівник 

гуртка, 

к.е.н., доцент 

Шевченко А.А. 
Листопа

д 2019 р. 

6.  Проведення засідання членів студентського 

наукового гуртка – презентація доповідей 

студентів до студентської конференції на 

інженерно – економічному факультеті ОДАУ 

Керівник 

гуртка, 

к.е.н., доцент 

Шевченко А.А. 

Березень 

2020 р. 

7.  Організація та проведення конкурсу на кращу 

презентацію «Сучасні технології виробництва, 

зберігання та переробки продукції продукції 

тваринництва» 

Члени 

гуртка 

к.е.н., доцент 

Шевченко А.А. 
Квітень 

2019 р. 

8.  Доповіді членів гуртка з проблематики 

наукових досліджень 

Члени к.е.н., доцент 

Шевченко А.А. 

Протяго

м року 



гуртка 

9.  Організація та проведення виїзних занять з 

метою набуття практичного досвіду 

використання сучасних технологій на 

виробництві 

Керівник 

гуртка, 

к.е.н., доцент 

Шевченко А.А. 
Протяго

м року 

10.  Підготовка та оформлення інформаційних 

повідомлень щодо роботи студентського 

наукового гуртка 

Члени 

гуртка 

к.е.н., доцент 

Шевченко А.А. 

Травень 

2020 р. 

11.  Підведення підсумків роботи за 2019-2020 н.р. Керівник 

гуртка, 

к.е.н., доцент 

Шевченко А.А. 
Травень 

2020 р. 

 

 

 

 

Протокол засідання кафедри № 1 від 29 серпня 2019 р. 

 

 

 

 


