
 



 



 



В січні 2021 року були проведені он-лайн засідання студентського 

наукового гуртка«Tourist universe» кафедри туризму факультету 

природничо-географічної освіти та екології Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 

 
https://us05web.zoom.us/j/83043547059?pwd=b1hYWnhHRUxHOERiV25uanQ4RTRyQT09 (25.01.2021); 

https://us05web.zoom.us/j/84370133112?pwd=alJNcHRYWVFiaGtsNXExWlV5VXRnUT09 (27.01.2021). 

 

Тема: «Що таке студентський науковий гурток в он-лайн режимі?». 

Мета: навчальна - ознайомлення студентів кафедри туризму з новим форматом 
роботи СНГ в он-лайн режимі під гаслом: «Єдність навчання і наукових 

досліджень – головний принцип університету»; 

виховна - виховання мотивів навчання (пізнавальні потреби, інтерес та 
активність, відношення до безперервної освіти та науки як до важливого та 

необхідного як для особистості так і для суспільства). 

 

План заняття 

 

Студентський науковий гурток кафедри туризму (БЕЗКОШТОВНИЙ) 
До наукової діяльності в межах студентського наукового гуртка кафедри туризму залучаються 

здобувачі вищої освіти галузі знань 242 «Туризм» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 
рівня вищої освіти, які мають спільні наукові інтереси, займаються науково-дослідною роботою у 
позанавчальний час та розробляють індивідуальні науково-дослідні роботи згідно пріоритетних напрямків 

досліджень кафедри. 
 

Керівники студентського наукового гуртка: Смирнов Ігор Георгійович, професор, 

економіко-географ, геологіст, країнознавець, доктор географічних наук кафедри туризму; Борисова 
Оксана Володимирівна, доцент, кандидат географічних наук кафедри туризму; Романенко Олександр 
Володимирович, доцент, кандидат педагогічних наук кафедри туризму; Бойко Володимир Володимирович 
кандидат економічних наук кафедри туризму. Загальне керівництво - Кравченко Алла Володимирівна, 
доцент, кандидат економічних наук кафедри туризму; 
 

Староста гуртка: Зражевська Дар'я Анатоліївна 
 

Метою функціонування студентського наукового гуртка є: 
 дослідження теоретичних та практичних особливостей туристичної галузі в сучасних умовах 

господарювання для успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації і туризму; 
 формування вмінь і навичок, які дадуть змогу майбутнім фахівцям туризму здійснювати управлінську, 

організаційно-методичну, діагностичну та інноваційну діяльність, розв'язувати науково-прикладні 
проблеми у сфері туризму. 

 

Основними завданнями студентського наукового гуртка є: 
 залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи; 

 організація науково-дослідної роботи студентів; 
 поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни; 
 обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед гуртківців; 
 поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів; 
 набуття навичок наукової роботи; 
 забезпечення активної участі студентів у діяльності науково-дослідної лабораторії туризму та 

краєзнавства кафедри туризму. 

Студенти, котрі відвідують засідання студентського наукового гуртка мають можливість: 

https://us05web.zoom.us/j/83043547059?pwd=b1hYWnhHRUxHOERiV25uanQ4RTRyQT09
https://us05web.zoom.us/j/84370133112?pwd=alJNcHRYWVFiaGtsNXExWlV5VXRnUT09


 ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи; 

 приймати участь в науковому житті факультету (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що 
публікуються в різних наукових виданнях; 

 розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених 
дослідженню найактуальніших питань розвитку міжкультурної взаємодії в сфері міжнародної туристичної 
освіти та професійної діяльності; 

 брати участь в проведенні «круглих столів», вебінарів, дебатів, де обговорюються актуальні проблеми 
сучасної практики міжнародного досвіду туристичної діяльності; 

 застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання. 
Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти підсилює активні, творчі начала в навчальному 

процесі, слугує потужним засобом відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження й 
відновлення наукових шкіл. Фахівці, котрі мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш 
оригінальне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй професійній діяльності. 

День, аудиторія, час проведення засідань: один раз в місяць, ауд. 71 науково-дослідна 
лабораторія туризму та краєзнавства кафедри туризму (або в ZOOM), 14 год. 00 хв.  

 
Інформація: новини, звіти: на навчальній платформі Moodle НПУ ім. М.П.Драгоманова ФПГОЕ. 

Акронім від Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment — модульне об'єктно-орієнтоване 
динамічне навчальне середовище, призначена для об'єднання педагогів, адміністраторів і студентів в одну 
надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища. 

Moodle — це безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління навчанням. Вона реалізує 
філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії 
між викладачами та студентами. 

 

Підведення підсумків, запитання/відповіді 


