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ПЛАН РОБОТИ

студентського наукового гуртка «ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ»

на 2019-2020 н.р.

№ 
з/п Захід Термін виконання Відповідальні

1.

1.1.Обговорення та затвердження основних 
завдань, напрямів діяльності гуртка та 
плану його роботи на 2019-2020 н.р.
1.2.Презентація інформації щодо наукових 
регіональних всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів, грандів, 
конференцій у 2019-2020 н.р.
1.3.Звіт членів гуртка про……….(Поїздка 
до Києва)

вересень

Керівник гуртка, 
викладачі кафедри 

економіки та 
менеджменту, 
члени гуртка

2.

2.1.Про участь студентів у І Міжнародній  
науково-практичній конференції «Сучасна 
парадигма публічного управління».
2.2.Розгляд та обговорення студентських 
наукових робіт
2.3.Зустріч з практичними працівниками 
органів державної влади.

жовтень  

Керівник гуртка, 
викладачі кафедри 

економіки та 
менеджменту, 
члени гуртка

3.

3.1.Про підготовку матеріалів до 
Всеукраїнського конкурсу та олімпіад з 
публічного управління.
3.2.Проведення тренінгу розвитку навичок 
командної взаємодії «Мотузковий курс».
3.3.Проведення конкурсу фотоколажів 
«Об’єктив на позитив».

листопад

Керівник гуртка, 
викладачі кафедри 

економіки та 
менеджменту, 
члени гуртка

4. 

4.1.Проведення круглого столу на тему: 
«Проблеми державотворення в Україні».
4.2.Розгляд та обговорення студентських 
наукових робіт.
4.3. Різне. 

грудень

Керівник гуртка, 
викладачі кафедри 

економіки та 
менеджменту, 
члени гуртка

5.

5.1.Ознайомлення з національною 
програмою стажувань у центральних 
органах виконавчої влади для студентів і 
випускників.
5.2.Обговорення документального фільму 
Олівера Стоуна «У боротьбі за Україну».
5.3. Різне.

лютий

Керівник гуртка, 
викладачі кафедри 

економіки та 
менеджменту, 
члени гуртка

6.

6.1.Засідання гуртка на тему: «Сучасний 
стан та проблеми місцевого 
самоврядування в Україні».

▪ 6.2.Зустріч з практичними працівниками 
органів державної влади.
6.3. Різне.

березень

Керівник гуртка, 
викладачі кафедри 

економіки та 
менеджменту, 
члени гуртка

7. ▪ 7.1.Засідання гуртка на тему: «Участь 
студентів ВНЗ України в науково-дослідній 
діяльності».

квітень Керівник гуртка, 
викладачі кафедри 

економіки та 



▪ 7.2. Проведення тренінгу «Робота в команді 
та управління конфліктами»

▪ 7.3. Різне.

менеджменту, 
члени гуртка

8.

▪ 8.1.До Дня науки - засідання дискусійного 
клубу:«Актуальні питання публічного 
управління та адміністрування в контексті 
реалізації адміністративної реформи».
8.2.Розгляд та обговорення студентських 
наукових робіт.

▪ 8.3. Різне.

травень

Керівник гуртка, 
викладачі кафедри 

економіки та 
менеджменту, 
члени гуртка

9.

9.1.Про результати роботи наукового 
гуртка за 2019-2020 н. р. та визначення 
напрямів на 2020-2021н.р.
9.2.Про можливості офіційного стажування 
«Реалізуй себе у владі» (літній період).
9.2. Різне

червень

Керівник гуртка, 
викладачі кафедри 

економіки та 
менеджменту, 
члени гуртка


