
ПЛАН РОБОТИ
студентського наукового гуртка

«Соціально - економічні проблеми розвитку 
Кіровоградської області»

на 2020-2021 н.р.
Керівник – доц. Семенюк Л.Л.

Захід Термін
виконання,

форма
проведення

Відповідальні

1. Презентація  інформації  щодо
планових  наукових   регіональних,
всеукраїнських                         та
міжнародних              конкурсів,
грантів,  конференцій  у  2020-2021
навчальному  році,  заходів,  що
проводитимуться на кафедрі.

вересень
2020 р., 

презентація 

Керівник гуртка – Семенюк Л.Л.;
Зарубіна  А.В.  – відповідальна за
наукову роботу на кафедрі.
 

2.  Проведення  засідання  членів
студентського  наукового  гуртка.
Презентація                доповіді
студентки  Німлієнко  Вікторії
«Суспільно-географічні   аспекти
розвитку  відновлюваної  енергетики
в Україні».

жовтень
2020 р., 

Презентація,
дискусія

Керівник гуртка – Семенюк Л.Л.; 
доповідач  –  Німлієнко  Вікторія.
(студентка 2 курсу магістратури) 

3.   Проведення  засідання  членів
студентського  наукового  гуртка.
Презентація                доповідей
студентів  Шпак  Вікторії  «Історико-
географічні  аспекти  розвитку
виробництва  харчових  продуктів  і
напоїв у Кіровоградській області» 

листопад
2020 р. , 

презентація,
обговорення 

Керівник гуртка – Семенюк Л.Л.; 
доповідачі –  Шпак В. (студентка 2 
курсу магістратури)

4. Заслуховування та відбір
наукових робіт для участі в
конкурсних програмах (конкурс
студентських  наукових  робіт,  конкурс
«Завтра ЮА» фонд В. Пінчука та ін.).

грудень 
2020,

обговорення 

Керівник гуртка – Семенюк Л.Л. 
Студенти, які виявили бажання взяти 
участь у конкурсних програмах

5. Проведення  засідання  членів
студентського  наукового  гуртка.
Презентація                 доповіді
студента  Чухнова  Івана  «Історико-
географічні  аспекти  розвитку
авіабудування в Україні». 

Обговорення  проблематики
академічної  доброчесності  в  закладах
вищої освіти.

лютий 2020,
презентації,
обговорення

Керівник гуртка – Семенюк Л.Л.
Доповідач: студент 1 курсу 
магістратури  Чухнов Іван.



6. Участь  студентів  гуртка  у  роботі
Всеукраїнської  науково-практичної
інтернет-конференції  «Стратегії
інноваційного  розвитку  природничих
дисциплін:  досвід,  проблеми  та
перспективи»  (м.  Кропивницький,
ЦДПУ  ім.  В.  Винниченка,   березень
2021 р.). Підготовка тез публікацій.

березень,
2020 

участь,
обговорення

Керівник гуртка – Семенюк Л.Л.

7. Підготовка та обговорення тез та 
доповідей для студентської наукової 
конференції ЦДПУ ім. В.Винниченка 

квітень, 2021 
обговорення,
індивідуальні
консультації,
підготовка

презентацій 

Керівник гуртка – Семенюк Л.Л.,
Студенти, що беруть участь у 
конференції

8. Проведення засідання членів 
студентського наукового гуртка. 
Підведення підсумків. Формування 
індивідуального завдання на час 
канікул.

травень, 2021 Керівник гуртка – Семенюк Л.Л.,
студенти

31 серпня 2020 р.

Керівник гуртка __________ Семенюк Л.Л.

План роботи на затверджено на засіданні кафедри географії та геоекології 

Протокол №1 від 31 серпня 2020 р.

Завідувач кафедри
географії та геоекології  __________ Л.Л. Семенюк 


