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Кафедра е к о н о м і к и  п і д п р и є м с т в а  
Тема гуртка: « Сучасні тенденції розвитку туризму»  

 

на 2019- 2020 н.р. 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу  

Відповідальні 

за виконання і 

виконавці  

 

Період 

виконання 

 

Спосіб 

виконання 

Матеріальне  

і технічне 

забезпечення 

1 

Сучасний розвиток  

економіки України  

Герасимів З.М, 

к.геогр.н., 

доцент, 

гуртківці 

 

Вересень  Планування 

роботи, бесіда 

Мультимедійний 

проектор, ПК 

2 

Видатні наукові та 

культурні діячі 

України 

Герасимів З.М, 

к.геогр.н., 

доцент, доцент, 

гуртківці 

 

Жовтень  Навчально-

пізнавальна 

екскурсія 

Мультимедійний 

проектор, ПК 

3 

Проблеми  мотивації 

праці та 

працевлаштування 

молоді 

Герасимів З.М, 

к.геогр.н., 

доцент, Замора 

О.І., к.е.н., 

доцент, 

гуртківці 

 

Листопад Круглий стіл 

(бесіда, 

доповіді) 

Мультимедійний 

проектор, ПК 

4 

Зарубіжний досвід 

ведення органічного 

землеробства 

Герасимів З.М, 

к.геогр.н., 

доцент, 

Христенко 

Г.М., к.е.н., 

доцент 

гуртківці 

 

Грудень  Науковий 

семінар 

(бесіда, 

доповіді, 

презентації) 

Мультимедійний 

проектор, ПК 

5 

Проблеми і 

перспективи розвитку 

туристичної сфери 

Герасимів З.М, 

к.геогр.н., 

доцент, 

Гурська І.С., 

к.е.н., доцент, 

гуртківці 

Січень  Навчально-

інформаційни

й семінар 

(бесіда, 

доповіді) 

Мультимедійний 

проектор, ПК 



6 

Сталий розвиток 

сільського 

господарства та 

сільських територій 

Герасимів З.М, 

к.геогр.н., 

доцент, Замора 

О.І., к.е.н., 

доцент, 

гуртківці 

 

Лютий  Круглий стіл 

(бесіда, 

доповіді, 

презентації) 

Мультимедійний 

проектор, ПК 

7 

Економіка країн та 

регіонів 

Герасимів З.М, 

к.геогр.н., 

доцент,  

Федуняк І.О., 

к.е.н., доцент,  

гуртківці 

 

Березень  Круглий стіл 

(бесіда, 

доповіді, 

презентації) 

Мультимедійний 

проектор, ПК 

8 

Екологічні аспекти 

раціонального 

природокористування 

Герасимів З.М, 

к.геогр.н., 

доцент,  

гуртківці 

Квітень  Диспут 

(бесіда, 

доповіді) 

Мультимедійний 

проектор, ПК 

9 

Сучасні аспекти 

міжнародної 

туристичної 

діяльності 

Герасимів З.М, 

к.геогр.н., 

доцент,  

гуртківці 

Травень  Навчальний 

семінар 

(бесіда, 

доповіді, 

презентації) 

Мультимедійний 

проектор, ПК 

10 

Особливості наукової 

діяльності студентів 

Герасимів З.М, 

к.геогр.н., 

доцент,  

гуртківці 

Травень  Науковий 

семінар, 

(бесіда, 

доповіді) 

Мультимедійний 

проектор, ПК 
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