
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю 
 

План роботи наукового гуртка «Клуб сучасного бухгалтера» на 2020 - 2021 навчальний рік 
 

Термін 

виконання 
Теми дослідження Вид заняття 

Відповідальний за 

проведення заходу 

вересень 

2020 р. 

Затвердження плану роботи студентського наукового гуртка на 2020–

2021 навчальний рік 
- Яловега Л.В. 

«Фінансова грамотність: знати, неможна ігнорувати» 

заняття-тренінг 

(творча взаємодія між 

учасниками) 

Кулик В.А. 

жовтень 

2020 р. 

Науково-практична конференція студентів за результатами проходження 

виробничих та технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях) 

«Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки студентів 

обліково-фінансового профілю»  

заняття-конференція 

(учать у конференції, 

підготовка тез доповідей) 

Прийдак Т.Б.,  

наукові керівники – 

викладачі кафедри 

«Сімейна бухгалтерія: оптимізація особистих витрат» 

заняття-тренінг 

(творча взаємодія між 

учасниками) 

Кулик В.А. 

листопад 

2020 р. 

Кубок факультету обліку та фінансів із інтелектуальної гри «Брейн-ринг» 

заняття-ділова гра 

(змагання між командами з 

елементами творчого пошуку) 

Ліпський Р.В. 

«Сімейна бухгалтерія: диверсифікація доходів» 

заняття-тренінг 

(творча взаємодія між 

учасниками) 

Кулик В.А. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, контроль 

та аналіз в умовах інституціональних змін» 

заняття-конференція 

(учать у конференції, 

підготовка тез доповідей) 

Пилипенко К.А., 

наукові керівники – 

викладачі кафедри 

лютий 

2020 р. 

«Сімейна бухгалтерія: заощадження – фундамент багатства родини» 

заняття-тренінг 

(творча взаємодія між 

учасниками) 

Кулик В.А. 

Відкрите виїзне заняття на базі Апеляційного суду Полтавської області для 

студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування Кримінальна відповідальність 

посадових осіб з фінансових та економічних питань   

заняття-консультація 

(виїзне засідання, 

консультування із фахівцем) 

Пилипенко К.А. 

березень 

2020 р. 

ІV Всеукраїнська інтернет-конференція «Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі 

заняття-конференція 

(учать у конференції, 

Лега О.В.,  

Яловега Л.В., 



Термін 

виконання 
Теми дослідження Вид заняття 

Відповідальний за 

проведення заходу 

управління підприємством» присвячена пам’яті професора, заслуженого 

працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка 

підготовка тез доповідей) наукові керівники – 

викладачі кафедри 

Практико-орієнтованого підхід для формування у здобувачів вищої освіти думки 

про Експертну службу України, в рамках навчального процесу, в Полтавському 

науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України  

заняття-консультація 

(виїзне засідання, 

консультування із 

фахівцем) 

Пилипенко К.А. 

Рудик І. М. 

Проведення відбіркового туру до І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисциплін: «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Облік і звітність в 

оподаткуванні», «Фінансовий аналіз» 

заняття-змагання 

(виконання завдань з 

фахових дисциплін) 

Пономаренко О.Г., 

Яловега Л.В.,  

Лега О.В., 

Прийдак Т.Б., 

Тютюнник С.В. 

квітень 

2020 р. 

Підготовка та представлення доповідей-презентацій здобувачів на тему: 

«Самостійна робота здобувачів вищої освіти спеціальності 071 Облік і 

оподаткування як засіб формування їх фахової компетентності» 

заняття-диспут  

(постановка та вирішення 

проблемних питань за темою 

дослідження) 

Яловега Л.В. 

«Сімейна бухгалтерія: заощадження – інвестиції» 

заняття-тренінг 

(творча взаємодія між 

учасниками) 

Кулик В.А. 

травень 

2020 р. 

Дебати на тему: «Оподаткування трудових мігрантів: за / проти?» 

заняття-ділова гра 

(змагання між командами з 

елементами творчого пошуку) 

Ліпський Р.В. 

Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртка за 2020–

2021 навчальний рік 
- Яловега Л.В. 

 

                               

                                                                               керівник гуртка – Л.В. Яловега, к.е.н., доцент кафедри 

 


