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План роботи 
студентського наукового гуртка «Я-лідер!» 

на 2019/2020 н.р. 

Мета студентського наукового гуртка – виховання лідерської позиції, 

почуття громадськості, поваги та відповідальності за свої вчинки, виявлення, 

підтримка та розвиток здібностей, що сприятимуть самореалізації і підвищенню 

мотивації  життевої діяльності молоді, можливості обєктивно оцінювати свій 

лідерський потенціал. 
№ 

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. 

Створення в СНГ окремих 

робочих секцій за напрямами 

«Право», «Етика та 

культура», «Іноземна мова», 

«Туризм» та «Спорт». 

Залучення студентів першого 

і другого курсів до роботи 

наукового гуртка 

Затвердження графіка роботи 

СНГ 

Січень 

2020 

Торянік І.П., 

Резенкіна Н.О., 

Тетеріна Т.А., 

Скіндер Н.В., 

Жданова О.Б. 

2 Квест-гра «Здорове 

харчування»  

Розширення уявлення 

студентів про продукти 

харчування та їх значення 

для людини, виділення 

правил здорового 

харчування. 

Лютий 

2020 

Жданова О.Б. 

3 Круглий стіл на тему 

«Етика та культура 

ділового 

спілкування» 

Формування у студентів 

системи знань теорії ділових 

комунікацій та відповідних 

систем цінностей, поглядів, 

норм поведінки, 

психологічних та моральних 

якостей як необхідної 

передумови їх повсякденної 

професійної діяльності, 

формування розуміння 

етичних основ ділового 

спілкування 

Лютий 

2020 

Скіндер Н.В. 

4 Тренінг «Я маю 

право» 

Підвищення юридичної 

грамотності  студентів та 

формування нової правової 

культури 

Лютий 

2020 

Резенкіна Н.О. 

5 Ділова гра «Business 

English in the world» 

Формування у студентів 

навичок участі в ділових 

дискусіях англійською 

мовою 

Березень 

2020 

Торянік І.П. 

http://rozrobka.in.ua/kvest-gra-zdorove-harchuvannya-v2.html
http://rozrobka.in.ua/kvest-gra-zdorove-harchuvannya-v2.html


1 2 3 4 5 

6 Екскурсія до 

Міжнародного 

аеропороту Харків 

Закріплення  знань студентів 

про загальні прийоми, засоби і 

інструменти організації 

обслуговування транспортних 

подорожей 

Березень 

2020 

Тетеріна Т.А. 

7 Фінансово-

економічна гра 

«Життєвий Капітал» 

Розвиток у членів наукового 

гуртка критичного мислення 

та формування вмінь щодо 

раціонального використання 

коштів, збільшення капіталу 

та конструювання  шляхів до 

фінансової свободи 

Березень 

2020 

Постольна Н.О. 

8 Лекція-дискусія на 

тему: «Мистецтво 

спілкування  

лідера» 

Розвиток у членів гуртка 

навичок публічного виступу, 

вмінь написання текстів, 

підготовки промови  й 

адаптації її до певної 

аудиторії 

Березень 

2020 

Скіндер Н.В. 

9 Інтерактивне заняття 

за темою: 

«Попереднє 

сервірування столу 

до сніданку» 

Закріплення теоретичних 

знань з предметів 

професійно-теоретичної 

підготовки «Технологія 

приготування їжі»,  

«Організація виробництва», 

«Організація 

обслуговування», 

«Гігієна та санітарія» 

«Охорона праці» 

Квітень 

2020 

Афанасьєва 

Т.В., 

Ніколаєнко-

Ломакіна А.М., 

Торянік І.П. 

10 Круглий стіл на 

тему: «Моє 

майбутнє за 

розвитком зеленого 

туризму» 

Обговорення проблем 

сучасного стану та 

перспектив розвитку 

зеленого туризму на 

Слобожанщині 

Квітень 

2020 

Тетеріна Т.А. 

11 Інтелектуально-

психологічна гра 

«Мафія» 

 

Фінальне зваження  

Розвиток у членів наукового 

гуртка критичного мислення. 

Розширення уявлення 

студентів про продукти 

харчування та їх значення 

для людини 

Квітень 

2020 

Торянік І.П., 

Резенкіна Н.О., 

Тетеріна Т.А., 

Скіндер Н.В., 

Жданова О.Б 

12 Закриття робочого 

року СНГ 

Підведення підсумків роботи 

студентського наукового 

гуртка за рік. 

Підготовка та 

заслуховування звіту за 

результатами виконаної 

роботи. 

Травень 

2020 

Торянік І.П., 

Резенкіна Н.О., 

Тетеріна Т.А., 

Скіндер Н.В., 

Жданова О.Б 

Керівник СНГ, викладач, 

спеціаліст першої категорії                                                        Торянік І.П. 


