
План роботи  

студентського наукового гуртка «Державотворець»  

при кафедрі економіки та менеджменту на 2018-2019 н.р. 
 
 

№ 

П/П 
Вид роботи Відповідальні Термін 

виконання 
1 2 3 4 

1. Затвердження плану роботи 

студентського наукового 

гуртка.  

Маліновська О.Я. Вересень 2018 р. 

2. Ознайомлення студентів 

першого курсу з актуальними 

напрямками досліджень 

кафедри 

Маліновська О.Я. 

БобкоЛ.О. 

Вересень 2018 р. 

3 Допомога студентам в 

оволодінні методикою й 

навичками проведення 

самостійних наукових 

досліджень 

Викладачі 

кафедри 

Протягом року. 

4 Залучення студентів до участі у 

діалозі з представниками 

виконавчої влади 

Викладачі 

кафедри 

Протягом року. 

5 Підготовка студентів до участі  

у науковому семінарі 

присвяченому Дням науки 

Університету «Удосконалення 

комунікацій між бізнесом та 

органами влади: виклики та 

завдання» 

Викладачі 

кафедри 

Вересень 2018 р. 

6 Проведення круглого столу 

«Лідер і його засоби впливу на 

мотивацію персоналу»; 

перегляд науково-пізнавального 

фільму «Пробудження  розуму 

або як стати особистістю/ 

Awakening the Mind or How To 

Become Personality (2009 / 

частина 1)»  

Маліновська О.Я. Листопад 2018 

7 Обговорення, узгодження та 

затвердження тематик науково-

дослідних робіт студентів. 

Обговорення актуальності та 

концептуальних питань 

науково-дослідних робіт: 

Викладачі 

кафедри 

Протягом року. 



визначення мети, завдань, 

предмету та об’єкту 

дослідження 

8 Підготовка студентів до участі  

у міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях 

Викладачі 

кафедри 

Протягом року. 

9 Допомога студентам у 

написанні студентських 

наукових робіт (спеціальність 

«Публічне управління та 

адміністрування»). 

Викладачі 

кафедри 

Протягом року 

10 Залучення студентів до 

виконання кафедральних 

науково-дослідних тем 

Карпінський Б.А., 

наукові керівники 

Протягом року 

11 Залучення студентів до участі у 

програмі  «Перший кар’єрний 

крок» 

Комарницька Г.О., 

Герасименко О.В  
Протягом року 

12 Підготовка студентів до участі 

у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді (спеціальність 

«Публічне управління та 

адміністрування») 

Ввикладачі 

кафедри  

Протягом року 

13 Налагодження зв’язків кафедри 

із адміністрацією та учнями 

Львівського відділення Малої 

академії наук з метою 

активізації роботи з 

талановитими учнями середньої 

школи і підвищення рейтингу 

потенційних вступників на 

спеціальність «Публічне 

управління та адміністрування»  

Комарницька 

Г.О.,  

Карпінський Б.А., 

Герасименко О.В. 

Маліновська О.Я. 
Протягом року. 

14 Підведення підсумків роботи 

студентського наукового 

гуртка.  

Маліновська О.Я. Червень 2019 р. 

 


