ШАНОВНІ УЧНІ 9-11 КЛАСІВ!

«Я В КУРСІ
ПРОФЕСІЙНОГО
МАЙБУТНЬОГО»

Запрошуємо Вас взяти участь у Літній школі «Я в
курсі
професійного
майбутнього»,
яку
організовує
економічний
факультет
Запорізького національного університету
з
12 червня 2019 року по 21 червня 2019 року.
• МЕТОЮ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ є поглиблене
професійно орієнтоване ознайомлення учнів
основної та старшої школи з вищою
економічною освітою, формування й розвиток
життєво необхідних загальних та професійних
компетентностей школярів через проектну,
творчу та ігрову діяльність на базі
економічного факультету ЗНУ.
• ФОРМИ
ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ:
професійно орієнтовані лекції та міні-лекції;
тренінги, майстер-класи; дебати, квести,
інтелектуальні турніри; спортивні заходи:
змагання, турніри, ігри.
• Навчання в школі є БЕЗКОШТОВНИМ.

12-21 червня 2019 року

ПРОГРАМА ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ
12.06.2019 р.
з 9 00 до 10 00 – реєстрація учасників за адресою
вул. Гоголя, 62 (3 навчальний корпус ЗНУ, І поверх);
з 10 00 до 12 00 – відкриття літньої школи,
(3 навчальний корпус ЗНУ, аудиторія 307);
13.06.2019 р. – 20.06.2019 р.
з 9 00 до 12 00 – лекційні та практичні заняття;
з 12 00 до 15 00 – спортивні та культурно-масові
заходи.
21.06.2019 р.
з 10 00 до 1200 – закриття літньої школи,
(3 навчальний корпус ЗНУ, аудиторія 307).

Запоріжжя, 2019

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVJYgFL03c
d70gjIoYkPxanUyd8ebEUB2rpUNEWQfG7jLiw/viewform

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЛІТНЯ ШКОЛА
економічного
факультету ЗНУ

ФОРМА ЗАЯВКИ:

Останній термін подання заявок
05 ЧЕРВНЯ 2019 Р. (ВКЛЮЧНО)

Детальна інформація про участь розміщена на
сайті економічного факультету ЗНУ в розділі
«Анонси
подій»
за
посиланням:
https://econom.znu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ
(061) 228 76 13 – декан економічного факультету
ЗНУ Череп Алла Василівна.
+38 (097) 667 79 47 – заступник декана з наукової
роботи економічного факультету ЗНУ Худолєй
Ліна Володимирівна.
+38 (099) 94 999 04 – відповідальна особа за
проведення Літньої школи – Венгерська Наталя
Сергіївна.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Фролов М.О., д.і.н., професор, ректор ЗНУ, голова
оргкомітету.
Череп А.В., д.е.н., професор, декан економічного
факультету, заступник голови оргкомітету.
Венгерська Н.С., доцент кафедри міжнародної
економіки, природних ресурсів і економіки
міжнародного туризму.
Члени оргкомітету:
Худолєй Л.В., к.е.н., заступник декана з наукової
роботи економічного факультету;
Бабміндра Д.І., д.е.н., професор, завідувач
кафедри міжнародної економіки, природних
ресурсів і економіки міжнародного туризму;
Іванов М.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри
управління персоналом і маркетингу;
Кущик А.П., к.е.н., доцент, завідувач кафедри
фінансів, банківської справи та страхування;
Лепьохін О.В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри
управління фінансово-економічною безпекою і
проектами;
Максишко Н.К., д.е.н., професор, завідувач
кафедри економічної кібернетики;
Шмиголь Н.М., д.е.н., професор, завідувач
кафедри обліку та оподаткування.

В організації та проведенні
Літньої школи «Я в курсі професійного
майбутнього» беруть участь
СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
ФАКУЛЬТЕТУ:
✓ Кафедра
міжнародної
економіки,
природних
ресурсів
та
економіки
міжнародного туризму
✓ Кафедра обліку і оподаткування
✓ Кафедра фінансів, банківської справи та
страхування
✓ Кафедра маркетингу та управління
персоналом
✓ Кафедра економічної кібернетики
✓ Кафедра фінансово-економічної безпеки
✓ Студентська
рада
економічного
факультету
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ
✓ Профорієнтаційний
✓ Навчально-професійний
✓ Комунікативного розвитку
✓ Інформаційно-технологічний
✓ Спортивно-оздоровчий
ФОРМИ ЗАНЯТЬ
ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ
✓ професійно орієнтовані лекції та мінілекції
✓ тренінги
✓ майстер-класи
✓ дебати
✓ квести
✓ інтелектуальні турніри
✓ спортивні заходи: змагання, турніри, ігри.

ПРОГРАМА ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ
Дата
День 1
«Відкриття»
12.06.19
День 2
«Я в курсі:
міжнародна
економіка – це
престижно!»
13.06.19

Форма заняття та тема
Відкриття Літньої школи
Знайомство з ЗНУ

Дебатний турнір «Чи не
придушить альтернативна
енергетика зелений туризм?
Рольова командна гра «Як
на острові почати
міжнародний бізнес?»
Інтелектуально-спортивне
змагання
День 3
Лекція «Основи
«Я в курсі: облік бухгалтерського обліку»
та
Ділова гра «Мистецтво
оподаткування – бюджетування»
це вигідно!
Інтелектуально-спортивне
14.06.19
змагання
День 4
Тренінгове заняття
«Я в курсі:
«Фінанси сім’ї та держав»
фінанси – це
Міні-лекція «Сучасний
перспективно!» банкінг в Україні»
17.06.19
Інтелектуально-спортивне
змагання
День 5
Інтерактивна лекція
«Я в курсі:
«Маркетолог – це модно і
маркетинг – це сучасно!»
модно!»
Інтерактивна лекція
18.06.19
«Сучасний управлінець»
Інтелектуально-спортивне
змагання
День 6
Інтерактивна лекція
«Я в курсі:
«Економічні та соціальні
економічна
парадокси»
кібернетика – це Майстер-клас «Бюджет
круто!»
родини: як отримати нові
19.06.19
гаджети!»
Інтелектуально-спортивне
змагання

День 7
«Я в курсі:
фінансовоекономічна
безпека – це
надійно!»
20.06.19
День 8
«Закриття»
21.06.19

Міні-лекція «Економічна
безпека у повсякденному
житті»
Ділова командна гра
«Розробка систем захисту
суб’єктів господарювання»
Інтелектуально-спортивне
змагання
Закриття Літньої школи
Нагородження учасників

Витрати, пов’язані з проїздом та
харчуванням
учасників Літньої школи
забезпечуються
учасниками
школи
самостійно.

Проїзд до університету
Тролейбусами і маршрутними таксі до
зупинки «пл. Університетська»:
– від залізничного вокзалу Запоріжжя І –
тролейбус № 3, трамвай № 1, № 3; маршрутні таксі
у напрямку площі Університетської (№ 62, № 81,
№ 88, № 14, № 74, № 99);
– від автовокзалу – маршрутні таксі у
напрямку площі Університетської (№ 62, № 81,
№ 88, № 80, № 43, № 14, № 74, № 99, № 63).

Сподіваємося на Вашу участь у Літній
школі! З повагою, оргкомітет

