СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК
«Актуальні проблеми розвитку туризму»
Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості
підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного,
організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових
досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.
Для виконання цих заходів у закладах вищої освіти створюються студентські наукові гуртки,
проблемні групи та наукові лабораторії.
З метою розвитку творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої
організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у
процесі навчання знань та поглиблення наукових досліджень студентів кафедрою туризму
було створено студентський науковий гурток «Актуальні проблеми розвитку туризму».
Основною метою діяльності студентського наукового гуртка є формування у студентів
інтересу й потреби до наукової творчості та сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки
студентів – майбутніх фахівців туризму .
Завданнями студентського наукового гуртка є:







заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання самостійної
наукової та навчально-дослідницької роботи студентів;
закріплення у студентів теоретичних та практичних знань, розвитку творчого
мислення та досягнення поглибленого освоєння навчальних дисциплін;
сприяння під керівництвом викладачів кафедри туризму вирішенню конкретних
практичних проблем макроекономічного розвитку туристичної галузі та діяльності
окремих суб'єктів господарювання;
підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт
студентів;
набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових
дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом залучення
студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної наукової роботи.

Напрями діяльності студентського наукового гуртка:
 виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень кафедри
туризму;
 налагодження співпраці з науковими гуртками інших кафедр університету,
навчальними та науково-дослідними закладами, а також громадськими і державними
організаціями України та інших країн для виконання поставлених завдань;
 участь студентів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;
 виступи студентів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та
всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах
тощо;
 підготовка до публікації наукових статей з проблемних питань теорії та практики
туризму;
 робота студентів з викладачами кафедри щодо підготовки та оприлюднення наукових
доповідей, рефератів, повідомлень на засіданнях наукового студентського гуртка,
семінарах, круглих столах тощо.
Загальне керівництво студентським науковим гуртком кафедри туризму здійснює к.е.н.,
доцент Кравченко А.В. Викладачі кафедри туризму активно беруть участь в роботі
студентського наукового гуртка працюючи зі студентами в проблемних групах відповідно до
свого наукового напряму.

