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План роботи 

студентського наукового гуртка «Топ-маркетолог» 

на 2019/2020 н.р. 

Мета студентського наукового гуртка – формування інтересу й потреби 

до наукової діяльності, розвиток творчого мислення, наукової самостійності, 

поглиблене вивчення досвіду використання маркетингових технологій в 

реалізації соціальних проектів, формування у студентів комплексної системи 

теоретичних знань і практичних навичок використання маркетингових 

інструментів у даній сфері, створення умов для співпраці і обміну думками. 
 

№ 

з/п 

Заходи Мета заходу Терміни 

прове-

дення 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 

1 Організаційні збори 

студентського 

наукового гуртка 

Визначення пріоритетних 

напрямів роботи наукового 

гуртка на навчальний рік 

Залучення студентів першого 

і другого курсів до роботи 

наукового гуртка 

Затвердження графіка роботи 

СНГ 

Вересень 

2019 

Кривошеєва Н.М., 

Радченко Я.Ю. 

2 Створення Банку 

студентських ідей, 

проектів 

Подача заявок на конкурс 

студентських наукових робіт 

та участь у фестивалях 

реклами 

Жовтень 

2019 

Усі викладачі 

циклової комісії 

3 Семінар-дискусія: на 

тему: «Інновації: що 

нового в інтерфейсі і 

логіці інтернет-

магазинів 

завтрашнього дня?» 

Розвиток у членів наукового 

гуртка критичного мислення 

та навчити вести творчу 

дискусію 

Листопад 

2019 

Кобзєва І.О., 

Кунічева Т.П. 

4 Круглий стіл на 

тему: «Український 

молодіжний бренд – 

шлях до 

інноваційного 

розвитку держави» 

Розвиток творчого мислення, 

наукової самостійності, 

підвищення внутрішньої 

організованості і визначення 

перспективи удосконалення 

Грудень 

2019 

Богоявленський 

О.В., 

Руденко І.В., 

Голованова О.М., 



Постольна Н.О., 

Непран А.В., 

Кулинич Т.В. 

5 Проектна робота 

«Ефективна 

поведінка на ринку 

праці» 

Ділова гра 

«Співбесіда з 

роботодавцем» 

Формування вмінь майбутніх 

маркетологів здійснювати 

пошук інформації про 

вакансії на ринку праці; 

складати власне резюме; 

ефективно поводитись на 

співбесіді 

Січень 

2020 

Постольна Н.О., 

Голованова О.М., 

Радченко Я.Ю. 

  



1 2 3 4 5 

6 Круглий стіл на 

тему: «Оволодіння  

професійними 

компетентностями 

майбутніми 

бакалаврами з 

маркетингу» 

Формування у студентів 

навичок участі в наукових 

дискусіях англійською 

мовою 

Лютий 

2020 

Кривошеєва Н.М., 

Гузенко Г.М., 

усі викладачі 

циклової комісії 

7 Інтелектуальна гра 

«Я – маркетолог!» 

Розвиток творчих здібностей 

студентів в процесі 

професійної підготовки 

Березень 

2020 

Руденко І.В., 

усі викладачі 

циклової комісії 

8 Підготовка тез 

доповідей до участі 

в Міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

науковців, 

викладачів, 

аспірантів та 

фахівців-практиків 

«Освітній простір в 

контексті суспільних 

трансформацій: 

виклики сьогодення 

та пріоритети 

розвитку» 

Роз’яснення вимог щодо 

підготовки і написання тез 

доповідей, презентацій на 

міжнародні та всеукраїнські 

конференції, їх оформлення. 

Створення умов для 

співпраці, ообміну думками 

та безпосередньої участі 

студентів в роботі 

конференції. 

Формування навичок 

публічного виступу 

Квітень 

2020 

Гузенко Г.М., 

усі викладачі 

циклової комісії 

9 Закриття робочого 

року СНГ 

Підведення підсумків роботи 

студентського наукового 

гуртка за рік. 

Підготовка та 

заслуховування звіту за 

результатами виконаної 

роботи. 

Травень 

2020 

Кривошеєва Н.М., 

Руденко І.В. 

 

 

Керівник СНГ, викладач, 

спеціаліст вищої категорії                                    Кривошеєва Н.М. 

 



 

 

 

 

 

 


