


Керівник гуртка: 

к.е.н.,доцент 

Степасюк 

Людмила 

Михайлівна 



Організація студентської наукової 

роботи на кафедрі економіки 

підприємства ім. проф. І.Н. Романенка з 

метою формування фундаментального 

економічного мислення у студентів-

учасників гуртка,як основи подальшої їх 

фахової підготовки та майбутньої 

трудової діяльності. 



1. Створення із студентів, що вивчають дисципліни 
кафедри, науково-зацікавленого активу в межах 
гуртка; 

2. Дослідження та обговорення із студентами 
проблем, як фундаментально-наукового, так і 
прикладного характеру; 

3. Поглиблене вивчення понятійно-категоріального 
апарату у галузі базових економічних дисциплін; 

4. Формування в учасників гуртка  знань з основ 
підприємницької діяльності; 

5. Участь гуртківців у планових та позапланових 
науково-практичних заходах , як в університеті 
так і по за його межами. 



Основні заходи, заплановані членами 

гуртка “Економіст” на 2015-2016 рр. 



№ 

п/п 

№ 

Заходи Дата 

проведення 

Місце 

проведення 
Відповідальний 

1 2 3 4 5 

1. Організаційне засідання Вересень 

2016 року 

513, к. 10 Степасюк Л.М. 

2. Підготовка студентів до 

студентської конференції, 

написання статей і тез доповідей 

Жовтень-

листопад 

2016 року 

513, к. 10 

 

Викладачі кафедри 

3. Проведення 70 студентської 

науково-практичної конференції 

Листопад 

2016 року 

Корпус 10 Викладачі кафедри 

4. Обговорення результатів 

доповідей конференції 

Грудень 2016 

року 

 

513, к. 10 

 

Степасюк Л.М. 

5. Підсумок роботи гуртка за 1 

семестр 

Грудень 2016 

року 

 

513, к. 10 

 

Степасюк Л.М. 

6. Участь студентів у науковій 

темі кафедри економіки 

підприємства 

«Конкурентоспроможність 

організаційно-правових форм 

господарювання на селі в 

умовах глобалізації» 

Січень-

лютий 2017 

року 

513, к. 10 

 

Рогач С.М., 

Степасюк Л.М. 

 



7. Підготовка студентів 

до написання наукової 

роботи 

 

Лютий 2017 

року 

513, к. 10 

 

Степасюк Л.М. 

8. Підготовка та 

проведення олімпіад 

1-2 етапів 

 

Березень 

2017 року 

Корпус 10 

 

Викладачі кафедри 

9. Проведення семінарів 

та круглих столів. 

 

Квітень-

травень 

2017 року 

513, к. 10 

 

Степасюк Л.М. 

10. Підсумки роботи 

гуртка 

 

Травень 

2017 року 

513, к. 10 

 

Степасюк Л.М. 

 



Учасники гуртка студенти 3-4 курсів, економічного факультету 



Найважливіші 

моменти 

в деталях…











В НУБіП України 24 листопада проходила 70-а 

студентська науково-практична конференція в 

якій студенти гуртка «Економіст» приймали 

активну участь. 















На підприємстві відвідувачів 

зустріли директор та головний 

технолог, які проводили 

екскурсію підприємством. 

Підприємство, незважаючи на 

гостру конкуренцію (в місті та 

районі працює близько 17 

підприємств цього профілю) 

успішно працює, займачи нішу 

екологічно чистої продукції. 

Головний технолог Віталій 

Курний (до речі, теж наш 

студент економічного 

факультету заочної форми 

навчання) ознайомив гостей з 

технологією вирощування, а 

директор, окрім цього, 

детально пояснив особливості 

логістики та ринкові умови 

сучасного грибництва. 



Студенти мали унікальну 

можливість відвідати цехи з 

виробництва печериць на різних 

стадіях виробництва – від закладки 

грибниці до збору врожаю, який 

якраз почався на день відвідин. В 

ділянці збору врожаю особливо 

вразила сучасна система 

кондиціонування на основі 

ресурсо- та енергозберігаючих 

технологій, виготовлених силами 

менеджменту та працівників 

підприємства, а цех закладки 

грибниці запам’ятався 

стерильністю та дотриманням 

належної сільськогосподарської 

практики по всім вимогам 

органічного виробництва. 

 





Савченко Анастасія студентка 4 

курсу економічного факультету 

нагороджена дипломом 1 

ступеня і стала переможцем 2 

туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

напряму «Економіка сільського 

господарства та АПК» серед 

студентів вищих навчальних 

закладів III-IV рівнів 

акредитації 2015-2016 н.р. 

 





Студенти наукового гуртка 

«Економіст» приймали участь у 2-му 

етапі всеукраїньскої олімпіади з 

економіки природокористування, 

яка відбулася в Полтавському 

національному технічному 

університеті ім. Юрія Кондратюка. 



За активну участь в II етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади з дисципліни 
«Економіка 
природокористування», як 
заходу, який передбачає 
подальше підвищення якості 
підготовки кваліфікованих 
фахівців, пошуку обдарованої 
студентської молоді та 
створення умов для її творчого 
зростання, нагороджені  
сертифікатами Наталія 
Дробітько та Наталія 
Наконечна. 

 



За активну участь в II етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади з дисципліни 
«Економіка 
природокористування», як заходу, 
який передбачає подальше 
підвищення якості підготовки 
кваліфікованих фахівців, пошуку 
обдарованої студентської молоді 
та створення умов для її творчого 
зростання, нагороджені  
сертифікатами д.е.н., проф. 
Рогач С.М. та студенти Наталія 
Дробітько, Наталія Наконечна. 





1.Участь студентів-гуртківців у всеукраїнських 

олімпіадах 

2.Зустрічі з науковцями та представниками 

бізнесу 

3.Участь у всеукраїнських та міжнародних 

студентських конференціях 

4.Організація  наукових диспутів семінарів 

5.Організація круглого столу 

6.Підготовка студентів до написання наукової 

роботи 

 

 



Якщо дивитись на речі 

поверхнево – вони 

здаються надзвичайно 

складними, коли ж 

досягнути істини – вона 

надзвичайно проста…



ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО 

СПІВПРАЦІ З НАМИ !!! 


