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ЕМБЛЕМА 

СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА 

«УКРАЇНА  І СВІТ» 

 
СКЛАД УЧАСНИКІВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА 

«УКРАЇНА  І СВІТ» 

Факультет е к о н о м і к и  і  п р и р о д о к о р и с т у в а н н я  

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 2020- 2021 н.р. 
 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я та по-батькові 

студента 

 
Курс, група 

 
Посада в СНГ 

1.  Ракоча Христина Ек-11Б Староста гуртка 

2.  Галушко Людмила О-11Б Заступник старости 

3.  Мищишин Марія Тр-11Ск Секретар 

4.  Коваль Андрій Тр-11 Б  

5.  Пришляк Уляна Ек-11Б  

6. Лужна Діана Мн-11Б  

7.  Романів Катерина Мн-11Б  

8.  Юськів Руслан Ек-11Б  

9.  Суховій Люба О-11Б  

10.  Гаврилишин Михайло Тр-11СК  

11. Грибовський Максим Тр-11Б  

12. Мартусяк Юлія Тр-11Ск  

13. Лещишин Галина Ек-51М  

 

Керівник студентського наукового гуртка____________/ Герасимів З.М./ 

 

Завідувач кафедри __________________/Гурська І.С./ 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Провідний фахівець з наукової 

роботи студентів відділу 

навчально-науково- інноваційної 

діяльності 
 

  к.т.н., доц. І.В. Фльонц 

 

План роботи студентського наукового гуртка 

«УКРАЇНА І СВІТ» 

 

Факультет е к о н о м і к и  і  п р и р о д о к о р и с т у в а н н я  

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 2020- 2021 н.р. 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу  

Відповідальні 

за виконання 

і виконавці  

 

Період 

виконання 

 

Спосіб 

виконання 

Матеріальне  

і технічне 

забезпечення 

1 

Організаційне засідання 

студентського наукового 

гуртка «Україна і світ» 

Герасимів 

З.М, 

к.геогр.н., 

доцент, 

гуртківці 

 

Жовтень Планування 

роботи, 

бесіда 

Мультимедій

ний проектор, 

ПК 

2 

Проблеми розвитку 

туристичної індустрії 

Герасимів 

З.М, 

к.геогр.н., 

доцент, 

Гурська І.С., 

к.е.н., доцент, 

гуртківці 

 

Жовтень Круглий стіл 

(бесіда, 

доповіді, 

презентації) 

Мультимедій

ний проектор, 

ПК 

3 

Туризм – рушійна сила 

економіки 

Герасимів 

З.М, 

к.геогр.н., 

доцент, 

гуртківці 

 

Листопад Диспут 

(бесіда, 

доповіді) 

Мультимедій

ний проектор, 

ПК, робота в 

zoom, google 

meet, skype 

4 

Особливості економіки 

України 

Герасимів 

З.М, 

к.геогр.н., 

доцент, 

гуртківці 

 

Грудень Круглий стіл 

(бесіда, 

доповіді, 

презентації) 

Мультимедій

ний проектор, 

ПК, робота в 

zoom, google 

meet, skype 

5 

Завдання в галузі туризму 

для територіальних громад  
Герасимів 

З.М, 

к.геогр.н., 

доцент, 

Луговий Б.В., 

Березень Відео 

семінар-

практикум  

Мультимедій

ний проектор, 

ПК, робота в 

zoom, google 

meet, skype 



к.іст.н., 

доцент, 

гуртківці 

6 

Музейний туризм в 

Україні 

Герасимів 

З.М, 

к.геогр.н., 

доцент, 

Замора О.І., 

к.е.н., доцент, 

гуртківці 

 

Березень Навчальний 

семінар 

(бесіда, 

доповіді) 

Мультимедій

ний проектор 

7 

Розвиток туризму в 

Україні 

Герасимів 

З.М, 

к.геогр.н., 

доцент,  

гуртківці 

 

Квітень Круглий стіл 

(бесіда, 

доповіді, 

презентації) 

Мультимедій

ний проектор, 

ПК, робота в 

zoom, google 

meet, skype 

8 

Економічна складова 

соціального захисту 

населення 

Герасимів 

З.М, 

к.геогр.н., 

доцент, 

Замора О.І., 

к.е.н., доцент, 

гуртківці 

Квітень Навчально-

інформаційн

ий семінар 

(бесіда, 

доповіді) 

Мультимедій

ний проектор, 

ПК 

9 

Участь студентів-

гуртківців в міжнародній 

та студентській науково- 

практичній конференції 

НПП кафедри 

економіки 

підприємства, 

гуртківці 

Протягом 

навчальног

о     року 

Тези, статті, 

доповіді 

Мультимедій

ний проектор, 

ПК, робота в 

zoom, google 

meet, skype 

10 

Зустрічі з фахівцями 

практиками, 

роботодавцями, 

провідними спеціалістами 

НПП кафедри 

економіки 

підприємства 

Протягом 

навчальног

о     року 

Наукові 

семінари, 

круглі столи 

 (бесіда, 

доповіді) 

Мультимедій

ний проектор, 

ПК, робота в 

zoom, google 

meet, skype 

11 

Перспективи розвитку 

туризму в Україні і світі 

Герасимів 

З.М, 

к.геогр.н., 

доцент,  

гуртківці 

 

Травень Круглий стіл 

(бесіда, 

доповіді) 

Мультимедій

ний проектор, 

ПК, робота в 

zoom, google 

meet, skype 

12 

Наукова діяльність 

студентів – запорука  

підготовки успішних 

фахівців 

Герасимів 

З.М, 

к.геогр.н., 

доцент,  

Гурська І.С., 

к.е.н., доцент 

 гуртківці 

Травень Семінар 

(бесіда) 

Мультимедій

ний проектор, 

ПК 

 

Керівник студентського наукового гуртка______к.геогр.н., доц. Герасимів З.М. 

 

 

Завідувач кафедри __________________ к.е.н., доц. Гурська І.С.  



Відокремленого підрозділу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Бережанський 

агротехнічний інститут» 

Протокол № 1 

засідання студентського наукового гуртка 

«Сучасний економіст» 

 

Факультет економіки і природокористування 

Кафедра економіки підприємства 

 

від « 09» жовтня 2020 року 

 
УСЬОГО учасників гуртка – 13 осіб, 

присутніх - 11 осіб 

 
 

ПРИСУТНІ: Герасимів Зоряна, Ракоча Христина, Галушко Людмила, Мищишин Марія, 

Коваль Андрій, Пришляк Уляна, Лужна Діана, Суховій Люба, Юськів Руслан, Гаврилишин 

Михайло, Лещишин Галина 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1.Розгляд і затвердження плану роботи студентського наукового гуртка. 

2.Аналіз літератури з досліджуваної проблеми. 

 
По першому питанню 

СЛУХАЛИ: 

Керівника студентського наукового гуртка Герасимів З.М. з 

інформацією про планування роботи студентського наукового гуртка. 

Герасимів З.М. запропонувала перелік можливих заходів плану 

роботи наукового студентського гуртка «Україна і світ» при кафедрі 

економіки підприємства на 2020-2021 навчальний рік. Присутні наукового 

студентського гуртка внесли в план роботи деякі виправлення і 

доповнення. 

План роботи наукового студентського гуртка додається. 

 

 

Керівник студентського  

наукового гуртка                               ________       к.геогр.н., доц. Герасимів З.М. 

 

 

 

Староста студентського наукового гуртка _____ ________      Ракоча Х.Р. 
 


