
ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА «КРЕАТИВНА НАУКА» 
 

№ Назва заходу 

 

Дата Відповідальні 

1.  Організаційне засідання. 

Обговорення плану роботи на рік 

25.02.2021 Вернигора Н. М.,  

Масімова Л. Г. 

2.  Підготовка студентів до участі у 

наукових конкурсах, олімпіадах 

Протягом року Викладачі кафедри 

3.  Підготовка студентів до участі у 

наукових конференціях, форумах 

тощо 

Протягом року Викладачі кафедри 

4.  Підготовка студентських наукових 

публікацій 

Протягом року Викладачі кафедри 

5.  Відкрита лекція для студентів-

науковців «Молода українська наука: 

реалії і перспективи» 

25.03.2021. Вернигора Н. М. 

6.  Круглий стіл за участі письменників, 

науковців, студентів і видавців: 

 «Сучасні українські твори для дітей 

в художньому та науковому 

дискурсах» 

2.04.2021 Вернигора Н. М.  

Скирта Д. В. 

7.  Дослідження освітніх програм за 

напрямом «Журналістика»  першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти в 

провідних вищих навчальних 

закладах України  та світу. 

Обговорення презентації з 

пропозиціями, щодо удосконалення 

ОП «Видавнича справа та 

редагування» 

Березень Шпак В. І. 

8.  Дослідження освітніх програм за 

напрямом «Журналістика»  другого 

(магістерського) рівня вищої освіти в 

провідних вищих навчальних 

закладах України  та світу. 

Обговорення презентації з 

пропозиціями, щодо удосконалення 

ОП «Контент-продюсування 

цифрових медіа проєктів» 

Квітень Масімова Л. Г. 

9.  Організація семінарів з академічної 

культури і доброчесності для 

студентів 

Протягом року Староста гуртка 

Тьютори наукового 

гуртка 

10.  Організація науково-практичних 

семінарів 

Протягом року Тьютори наукового 

гуртка 

11.  Організація та проведення 

іміджевого професійного заходу: 

«Book fashion» – щорічний 

Всеукраїнський фестиваль 

буктрейлерів і промороликів 

Лютий- квітень Масімова Л. Г.,  

Єжижанська Т. С. 



12.  Організація та проведення 

Всеукраїнської студентської науково-

практична конференція «Креативні 

індустрії» 

Березень  

травень 

Масімова Л. Г., 

Михальченко О. С. 

13.  Організація та проведення 

іміджевого професійного заходу:   

Всеукраїнський фестиваль блогерів 

«Smart Blog» 

Вересень- 

листопад 

Масімова Л. Г.,  

Єжижанська Т. С. 

14.  Дослідження освітніх програм за 

напрямом «Журналістика»  другого 

(магістерського) рівня вищої освіти в 

провідних вищих навчальних 

закладах України  та світу. 

Обговорення презентації з 

пропозиціями, щодо удосконалення 

ОП «Видавнича справа та 

редагування» 

Листопад Вернигора Н. М. 

15.  Обговорення результатів річної 

роботи: досягнень студентів-

науковців і перспектив наукових 

пошуків 

Грудень  Вернигора Н. М.,  

Масімова Л. Г. 

 

 
 

Керівники гуртка                                             Масімова Л. Г., канд. наук із соц.комунік., доц., 

                                                                     

         Вернигора Н. М., канд. наук із сокомунік. 

 

 

 


