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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

9.00. – 10.00. – заїзд та реєстрація учасників конференції 

                          МФ КНУКіМ, вул. Декабристів, 17 

10.00. - 12.30. – урочисте відкриття  

                           та пленарне засідання  конференції  

       (Актова зала) 

12.30. – 13.00. – брейк-кава (аудиторія № 17) 

13.00. – 15.00. – робота в секціях: 
 
СЕКЦІЯ № 1: 
«ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНО-
РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ» 
(Актова зала) 
 
СЕКЦІЯ № 2: 
«КУЛЬТУРНІ ПРОЕКТИ ЯК ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС» 
(Аудиторія № 23) 
 
СЕКЦІЯ № 3: 
«ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЮ В НАУКОВИХ 
РОЗВІДКАХ СТУДЕНТІВ» 
(Аудиторія № 45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВІДКРИТТЯ ТА ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сучасні тенденції розвитку туризму» 
 (05 листопада 2015 р., м. Миколаїв) 

 
Місце 
проведення: 

Актова зала ВП «МФ КНУКіМ»,  
вул. Декабристів, 17 
 

Час 
проведення: 

10.00. – 12.30. 
 

 
Модератор: 

 
Шуляк С.О., декан факультету менеджменту і 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ», кандидат педагогічних 
наук, доцент 
 

Секретар: Єфімова Ю. Ю., старший лаборант кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 
 

Регламент: Привітання до 5 хв. 
 Доповіді до 15 хв. 

 Відповіді на питання до 5 хв. 
 

 
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ 

Привітання: 
 
 
Федотова Наталія Вікторівна, директор ВП «МФ КНУКіМ», 
Заслужений працівник культури України, доцент 
 

Каськова Ганна Леонідівна, заступник директора департаменту 
освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної 
адміністрації 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Доповіді: 
 

 
Основні пріоритети та напрямки розвитку туризму Півдня України  

Волчецький Р.В., заступник начальника відділу з питань 
економіки природокористування та туризму Департаменту 
економічного розвитку, торгівлі та туризму Миколаївської 
облдержадміністрації, м. Миколаїв 

 
Волинець Т.Г., директор Департаменту 
зовнішньоекономічної діяльності, туризму та курортів 
Херсонської облдержадміністрації, начальник відділу 
розвитку туристичної діяльності управління туризму та 
курортів Департаменту, м. Херсон  

 
 
Роль національних та регіональних парків у розвитку рекреаційно-
туристичного потенціалу області 

Чичкалюк Т.О., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економіки і землекористування Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили, Почесний 
працівник туризму України, м. Миколаїв  

 
Рекреаційно-туристські ресурси Миколаївської області в таблицях 
Шульте  

Бейдик О.О., доктор географічних наук, професор кафедри 
країнознавства та туризму Київського національного 
університету ім. Т.Шевченка, м. Київ 
 

Розвиток зеленого туризму на селі 
Волошин В.В., директор агротуристичного комплексу 
«Кременівський страус», м. Миколаїв 
 

 



СЕКЦІЯ № 1. 
«ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНО -

РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 
Місце 
проведення: 

Актова зала ВП «МФ КНУКіМ», 
вул. Декабристів, 17 
 

Час 
проведення: 

13.00. – 15.00. 
 

 
Модератор: 

 
Обозна А.О., кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри менеджменту ВП «МФ 
КНУКіМ» 
 

Секретар: Єфімова Ю.Ю., старший лаборант кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 
 

Регламент: Доповіді до 10 хв. 
 Відповіді на питання до 5 хв. 

 
Доповіді: 

 
 
Стратегія розвитку туристично-рекреаційного потенціалу на 
регіональному рівні 

Ляшенко В.В., ст.викладач, заст.зав.кафедри економіки та 
підприємства Миколаївського міжрегіонального 
інституту розвитку людини вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна», м. Миколаїв 

 
Конкурентоспроможність країн у туризмі та її визначення  

Смирнов І.Г., доктор географічних наук, професор кафедри 
країнознавства та туризму Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка», м. Київ 

 



Сучасні тенденції міжнародного туризму та їх вплив на розвиток 
курортно-рекреаційної сфери 

Гуменюк В.В., кандидат економічних наук, доцент, 
докторант кафедри економічної теорії та конкурентної 
політики Київського національного торговельно-
економічний університету, м. Київ 

  
Влияние туризма и рекреации на региональное развитие 

Обозна А.О., кандидат економічних наук, завідувач кафедри 
менеджменту ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 
м.Миколаїв 

 
Туризм як соціокультурний феномен  

Бондарчук-Чугіна І.Ю., кандидат історичних наук, доцент 
кафедри менеджменту ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 
м. Миколаїв 

 
Економічні аспекти розвитку туризму в Миколаївській області 

Огієнко М.М., кандидат технічних наук кафедри 
менеджменту ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 
м.Миколаїв 

 
Щодо підвищення економічної ефективності організаційного забезпечення 
функції моніторингу в системі регулювання регіональної структури та 
територіальної організації агропродовольчої сфери 

Ткаченко С. А, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
обліку і аудиту, в. о. ректора Вищого навчального закладу 
Міжнародного технологічного університету «Миколаївська 
політехніка», м. Миколаїв 

 
Відносно основних принципів покладених в основу системи національної 
економічної політики держави 

Потишняк О.М., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту, Національний університет 
кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв 

 
Формування маршрутів екологічного туризму регіонального 
ландшафтного парку «Кінбурська Коса» 

Кузьменко О.Б. доктор економічних наук, професор 
кафедри економіки підприємства та землеустрою 
Чорноморсього державного університету імені Петра 
Могили, м. Миколаїв 
  



 
Екотуристичний потенціал Національного природного парку 
«Білобережжя Святослава» 

Козловський Ю.І., директор НПП «Білобережжя 
Святослава», м. Миколаїв 

 
Перспективи розвитку орнітологічного туризму на Кінбурнській косі 

Форманюк І.В., провідний фахівець з екоосвіти 
Регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса», м. 
Очаків 

 
Кінбурнська Коса – унікальний півострів-заповідник 

Ушаков Є.Ю., актор Миколаївського Академічного 
Художнього російського драматичного театру, м. Миколаїв 
 

Досвід інтерпретації природоохоронних територій Миколаївщини 
Деркач О.М., завідувач наукового відділу РЛП 
«Тилігульський», м. Миколаїв 
 

Перспективи та розвиток сільського зеленого туризму в Миколаївський 
області на прикладі Спортивно-розважального  центру «Істоки», центру 
сільського зеленого туризму в Миколаївському районі Миколаївської 
області 

Семенков Є.А., директор Спортивно-розважального центру 
«Істоки», м. Миколаїв  

 
Пам’ятки доби Галицько-Волинського князівства у державних історико-
культурних заповідниках Заходу України: туристично-рекреаційний 
потенціал 

Омельчук Б.А., кандидат історичних наук, асистент 
кафедри туризму Національного університету «Львівська 
політехніка» 

 
Місце та роль соціального туризму в сучасній Україні 

Гарбар Г.А., доктор філософських наук, професор кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін ВП «Миколаївська філія 
КНУКіМ», м. Миколаїв 
 

Мотивація в туризмі  
Сидоренко І.О., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки підприємства і менеджменту Академія праці, 
соціальних відносин і туризму, м. Київ 

 
 



Характеристика принципів менеджменту в туристській індустрії 
Рощін І.Г., к.ф.і.с., доцент кафедри менеджменту ВП 
«Миколаївська філія КНУКіМ», м. Миколаїв; 
Рощіна С.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
ТООПС Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова, м. Миколаїв  
 

Тенденции развития кейтеринга в Украине 
Пінчук А.С., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», м.Миколаїв 
 

Самостоятельные путешествия – интересно и недорого  
Єрмолаєв І.В., член Національного союзу фотохудожників 
України, член Міжнародного союзу IFG, м. Миколаїв 
 

Екотуризм як дидактична основа екологічної освіти  
Уліганець С.І., кандидат географічних наук, доцент кафедри 
географії України географічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ; 
Мельник Л.В., кандидат географічних наук, молодший 
науковий співробітник лабораторії «Регіональних проблем 
економіки і політики» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ 

 
Сучасні моделі професійної підготовки фахівців сфери туризму (з досвіду 
роботи ВП «Миколаївська філія Київського національного університету 
культури і мистецтв) 

Шуляк С.О., декан факультету менеджменту і бізнесу, 
кандидат педагогічних наук, доцент ВП «Миколаївська 
філія КНУКіМ», м. Миколаїв  

 
Сучасний стан підвищення кваліфікації кадрів індустрії гостинності в 
Україні  

Бабушко С.Р., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української та іноземних мов Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, м. Київ 

 
Використання мультимедійних технологій під час викладання дисципліни 
«Етнічні кухні» 

Стиценко  О.В., асистент кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи Миколаївського міжрегіонального 
інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», 
м. Миколаїв 

 
 



СЕКЦІЯ № 2. 
 

«КУЛЬТУРНІ ПРОЕКТИ ЯК ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС» 
 

Місце 
проведення: 

Аудиторія № 23 ВП «МФ КНУКіМ»,  
вул. Декабристів, 17 
 
 

Час 
проведення: 

13.00. – 15.00. 
 

 
Модератор: 

 
Орлова О.В., кандидат культурології, доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП 
«Миколаївська філія КНУКіМ» 
 

Секретар: Винокурова С. П., старший лаборант кафедри 
культурно-дозвілевої діяльності ВП «МФ 
КНУКіМ» 
 

Регламент: Доповіді до 10 хв. 
 Відповіді на питання до 5 хв. 
 
 
Доповіді: 
 
Індустрія дозвілля як складова сфери туризму 

Калініна Л.А., кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності ВП 
«Миколаївська філія КНУКіМ»,м. Миколаїв  

 
Подієвий туризм як інноваційна форма організації дозвілля туристів 

Цуркан І. М., к.філол.н., доцент кафедри соціально-
економічної географії Херсонського державного 
університету, директор ТА «Join UP! Admiral», м. 
Херсон   

 
 



Розвиток соціально-культурної сфери України в умовах ринкових 
відносин 

Богатирьов К.О. доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри ТООПС НУК ім. адмірала Макарова 
м. Миколаїв 
 

Тенденції розвитку культурного туризму в Україні  
Орлова О.В., кандидат культурології, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін ВП «Миколаївська 
філія КНУКіМ», м. Миколаїв 
 

Объекты «темного» туризма и их культурно-историческое значение 
Петрина Н. В., кандидат географічних наук, доцент 
географічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ  

 
Малі музеї як ресурс розвитку культурно-пізнавального туризму 
Київської області 

Фастовець О.О., кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри туризму Національного університету фізичного 
виховання і спорту України, м. Київ 

 
Потенціал музейної експозиції при розробці та впровадженні 
туристичних маршрутів 

Михайлов В. А., директор Миколаївського обласного 
краєзнавчого музею, м. Миколаїв; 
Чернявський В. В., кандидат історичних наук, заступник 
директора з наукової роботи Миколаївського обласного 
краєзнавчого музею, м. Миколаїв 

 
Краєзнавчі квести та соціалізація школярів 

Краєва Р.В. методист позашкільної освіти ОЦДЮТ 
«Самоцвіт»,  м. Одеса 
 

Актуалізація пізнавальної функції екскурсій на сучасному етапі  
 

Попович C.І.,  кандидат історичних наук, завідувач 
кафедри, Національного університету фізичного 
виховання і спорту України, м. Київ 
 

Квест «Гривня-тур» як засіб активізації туристичної діяльності молоді  
Гаврилова О.В., кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП 
«Миколаївська філія КНУКіМ», м. Миколаїв 



 
Бібліотеки як складова розвитку пізнавального туризму в м. 
Миколаєві 

Черніченко С. М., завідувач відділу бібліотечного 
маркетингу та менеджменту Центральної міської 
бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького, м. Миколаїв 

Бібліотечний туризм, як новий напрям у сфері туризму 
Зайко С.А., провідний бібліограф інформаційно-
бібліографічного відділу Центральної бібліотеки ім. 
М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих, м. Миколаїв 

PR-підтримка та інформаційно-документальне забезпечення 
туристичної діяльності бібліотеками Миколаївщини 

Картузов К.М., заступник директора Науково-
педагогічної бібліотеки, м. Миколаїв 

 
«Туристична Миколаївщина запрошує!» - краєзнавство як джерело 
освіти читачів в дитячій бібліотеці 

Жайворонок Т.А., директор бібліотеки Миколаївської 
обласної бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна, м. Миколаїв 
 

Ресурси ОУНБ ім. О.Гмирьова на допомогу розвитку туризму в 
Миколаївському регіоні 

Жевнер В.М., завідувач відділом документів і наукових 
розвідок з питань краєзнавства ОУНБ ім. О.Гмирьова,             
м. Миколаїв 
 

Розвиток дитячо-юнацького туризму  в позашкільному закладі 
Горбова Т.О., директор, Заслужений працівник народної 
освіти України, Почесний працівник  туризму України 
Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства 
та екскурсій учнівської молоді, м. Миколаїв  
 

Мистецькими стежками  Миколаївщини 
Запорожченко Г.М., методист, керівник краєзнавчих 
гуртків Миколаївського обласного Центру туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, м. Миколаїв 
 

Форми та методи проведення Дня туризму в навчальних закладах 
області 

Мартинова Д.Б., методист туристського відділу 
Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства 
та екскурсій учнівської молоді, м. Миколаїв 



СЕКЦІЯ № 3. 
 

«ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЮ В НАУКОВИХ 
РОЗВІДКАХ СТУДЕНТІВ» 

 
Місце 
проведення: 

Аудиторія № 45 ВП «МФ КНУКіМ»,  
вул. Декабристів, 36 
 
 

Час 
проведення: 

13.00. – 15.00. 
 

 
Модератор: 

 
Гаврилова О.В., кандидат педагогічних наук,     
доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін ВП «МФ КНУКіМ»; 
 
Пінчук А.С., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту ВП «Миколаївська філія 
КНУКіМ» 
 

Секретар: Петренко О.Ю., старший лаборант кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін ВП «МФ 
КНУКіМ» 
 

Регламент: Доповіді до 10 хв. 
 Відповіді на питання до 5 хв. 

 
Доповіді:  
 
 
Перспективи розвитку готельного бізнесу, ресторанної справи та 
туризму в Україні 

Сопенко В.О., студентка 5 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Огієнко М.М., доцент кафедри 
менеджменту факультету менеджменту та бізнесу ВП 
«МФ КНУКіМ» 



 
Сучасний стан та перспективи економіки туризму  

Клімова М.В., студентка 2 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Богатирьов К.О., д.е.н., професор, 
завідувач кафедри ТООПС НУК ім. адмірала Макарова 

 
Аналіз етапів формування теорії туризму 

Сіжук М.О., студентка 2 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Карпенко К.О., студентка 2 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Борко Т.М., к.п.н., доцент, завідувач 
кафедри документознавства та інформаційних систем 
ВП «МФ КНУКіМ» 
 

Проблеми та перспективи розвитку туризму 
Асадова О.Р., студентка 2 курсу факультету 
менеджменту і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Рощін І.Г., доцент кафедри 
менеджменту факультету менеджменту та бізнесу ВП 
«МФ КНУКіМ» 

 
Розвиток соціально-культурної сфери України в умовах ринкових 
відносин 

Сенета Т.В., студентка 2 курсу факультету 
менеджменту і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Богатирьов К.О., д.е.н., професор, 
завідувач кафедри ТООПС НУК ім. адмірала Макарова 
 

Економічні можливості України та бюджетне фінансування закладів 
культури 

Бондюченко Ю.В., студентка 2 курсу факультету 
менеджменту і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Рощін І.Г., доцент кафедри 
менеджменту факультету менеджменту та бізнесу ВП 
«МФ КНУКіМ» 

 
Тенденції розвитку туристичного бізнесу до 2020 року  

Лісогорська М.В., студентка 5 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Огієнко М.М., доцент кафедри 
менеджменту факультету менеджменту та бізнесу ВП 
«МФ КНУКіМ» 



Теоретико-методологічні основи дослідження процесу формування 
стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства 

Лук’яненко Ю. М., студентка 6 курсу, Миколаївського 
міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ 
«Університет «Україна»; 
Науковий керівник: Стиценко О.В., асистент кафедри 
туризму та готельно-ресторанної справи 
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку 
людини ВНЗ «Університет «Україна» 
 

Туристична галузь Миколаївщини: сучасний стан та перспективи 
розвитку 

Мазурок М.Ю., студентка 5 курсу факультету            
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Огієнко М.М., доцент кафедри 
менеджменту факультету менеджменту та бізнесу ВП 
«МФ КНУКіМ» 

 
Туризм в Миколаївській області 

Самойлюк О.А., студент Миколаївського національного 
університету ім. В.О. Сухомлинського;  
Науковий керівник: Огієнко А.В., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту ЗЕД Миколаївського національного 
університету ім. В.О. Сухомлинського 

 
Інвестиційний розвиток туризму в Миколаївській області 

Корбан О.Р., магістрант факультету економіки 
Миколаївського національного університету ім. 
В.О.Сухомлинського; 
Науковий керівник  Огієнко А.В., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту ЗЕД  Миколаївського національного 
університету ім. В.О. Сухомлинського 

  
Стан та перспективи розвитку туризму в Миколаївському регіоні 

Кравчук Н.О., студентка  5 курсу факультету економіки 
Миколаївського національного університету ім. 
В.О.Сухомлинського; 
Науковий керівник: Огієнко А.В., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту ЗЕД Миколаївського національного 
університету ім. В.О. Сухомлинського 



Місто як соціокультурний феномен  
Слободян К.Р., студентка 2 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;  
Яковлєва Н.С., студентка 2 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник:Калініна Л.А., доцент кафедри КДД 
факультету менеджменту та бізнесу ВП «МФ 
КНУКіМ»  
 

Інвестиційний розвиток зеленого туризму 
Райлян М.М., студентка 5 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;  
Науковий керівник: Огієнко М.М., к.т.н., доцент кафедри 
менеджменту факультету менеджменту та бізнесу ВП 
«МФ КНУКіМ» 

 
Зелений туризм на півдні України 

Гарбуз Б.О., студент 3 курсу факультету менеджменту 
та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;  
Короленко К.С., студентка 3 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;  
Науковий керівник: Гаврилова О.В., к.п.н., доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП «МФ 
КНУКіМ» 
 

Перспективи розвитку сільського зеленого  туризму на Миколаївщині: 
інноваційний турпроект «В село за спогадами» 

Козаченко Т.І., студентка 4 курсу факультету 
менеджменту і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;  
Науковий керівник: Орлова О.В., кандидат культурології, 
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП 
«МФ КНУКіМ» 
 

Розвиток активного туризму в Україні 
Деребчинська А. В., студентка 3 курсу Миколаївського 
міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ 
«Університет «Україна»;  
Науковий керівник: Стиценко О.В., асистент кафедри 
туризму та готельно-ресторанної справи 
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку 
людини ВНЗ «Університет «Україна» 

 



Сравнительная характеристика гостиниц Херсона и Николаева 
Буглак О.О., студентка 4 курсу факультету 
менеджменту і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ» 
Науковий керівник: Пінчук А.С, кандидат економічних 
наук, доцент кафедри менеджменту ВП «МФ КНУКіМ»  
 

Сучасні тенденції розвитку туризму Миколаївської та Кіровоградської 
області 

Фалько В.Г., студент 3 курсу факультету менеджменту 
і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Обозна А.О., кандидат економічних 
наук, завідувач кафедри менеджменту ВП «Миколаївська 
філія КНУКіМ» 

 
Соціально-культурна анімація як вид дозвілля 

Челоусова В.О., студентка 2 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник  - Калініна Л.А., доцент кафедри КДД 
факультету менеджменту та бізнесу ВП «МФ 
КНУКіМ» 

 
Туризм як фактор розвитку здоров’я людського капіталу  

Ткаченко О.В., студентка 5 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник - Огієнко М.М., доцент кафедри 
менеджменту факультету менеджменту та бізнесу ВП 
«МФ КНУКіМ» 

 
Скаутинг як засіб активізації туристичної діяльності молоді 

Полковнікова О., студентка 2 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Гаврилова О.В., к.п.н., доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП «МФ 
КНУКіМ» 
 

Психологічний туризм як засіб реабілітації воїнів АТО 
Чабан М.М., студент 2 курсу факультету мистецтв ВП 
«МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник:  Гаврилова О.В., к.п.н., доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП «МФ 
КНУКіМ» 

 



Миколаївський зоопарк як туристична ланка області 
Філіпова А.О., студентка 4 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Пінчук А.С., кандидат економічних 
наук, доцент кафедри менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Інноваційно-інтерактивно-туристичний маршрут «Володар 
Миколаївських стихій» 

Антонюк М.О., студентка5 курсу факультету 
менеджменту і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Орлова О.В., кандидат культурології, 
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП 
«МФ КНУКіМ» 
  

Загадкове та неопізнане городище Миколаєва 
Захарченко Н.А., студентка 3 курсу факультету 
менеджменту і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;  
Науковий керівник: Обозна А.О., кандидат економічних 
наук, завідувач кафедри менеджменту ВП «МФ 
КНУКіМ» 
 

Використання водного потенціалу Миколаївщини в сфері рекреаційного 
туризму 

Семенова Я.В., студентка 2 курсу факультету 
менеджменту і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Гарбар Г.А., доктор філософських 
наук, професор кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін ВП «МФ КНУКіМ» 

 

Розвиток рекреаційних зон Миколаївської області через залучення 
іноземних туристів 

Непомняща А.В., студентка 5 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Огієнко М.М., доцент кафедри 
менеджменту факультету менеджменту та бізнесу ВП 
«МФ КНУКіМ» 

 
История яхт-клуба из прошлого в настоящее 

Тищенко Ю.О., студентка 5 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Бондарчук-Чугіна І.Ю., доцент 
кафедри менеджменту факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ» 

 



 
Активний  та дикий відпочинок в Актовському каньйоні 

Рагуліна Ю.Г. студентка 3 курсу факультету 
менеджменту і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Обозна А.О., кандидат економічних 
наук, завідувач кафедри менеджменту ВП «МФ 
КНУКіМ» 

 
Рекреаційно-туристичний потенціал регіонального ландшафтного парку 
«Кінбурнська коса» 

Марченко О.В., студент 2 курсу факультету 
менеджменту і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;  
Науковий керівник: Рощін І.Г., к.ф.і.с., доцент кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Літературна подорож Первомайщиною: життєві стежки 
М.Вінграновського 

Ощєпкова В.Р., студентка 1 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Доній В.С., викладач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Особливості кавового туризму у Львові 

Безверхня А.В., студентка 2 курсу факультету 
менеджменту і бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Доній В.С., викладач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Туристсько-ресурсний потенціал Миколаївської області 

Павлюк В.Е., студент Національного університету 
харчових технологій; 
Науковий керівник: Корецька І.Л., кандидат технічних 
наук, доцент НУХТ) 

 
Актуальні проблеми професійної освіти в індустрії туризму 

Проценко О.А., студентка Національного університету 
харчових технологій; 
Науковий керівник – Кравчук Н.М., к.т.н., доцент 
Національного університету харчових технологій  

 



Перспективні напрями розвитку екологічного туризму в Херсонській 
області 

Заїка О.І., магістрантка Львівського державного 
університету фізичної культури; 
Науковий керівник: Голод А.П., кандидат географічних 
наук, доцент кафедри туризму Львівського державного 
університету фізичної культури 
 

Особливості функціонування інтерактивних музейних закладів в 
Україні 

Ярмолюк О.А., студентка Львівського державного 
університету фізичної культури; 
Науковий керівник: Феленчак Ю. Б., кандидат 
економічних наук, старший викладач кафедри 
спортивного туризму Львівського державного 
університету фізичної культури 
 

Волонтерський туризм: проблеми, пошуки, перспективи 
Миронець Д.Л., студент факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Гаврилова О.В., к.п.н., доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП «МФ 
КНУКіМ» 

 
Сучасний стан туризму на Чернігівщині 

Пахтусов Б.І., студент 2 курсу Національного 
університету фізичного виховання і спорту України; 
Науковий керівник: Попович С.І., завідувач кафедри 
туризму, канд. іст. наук Національного університету 
фізичного виховання і спорту України 

 
Виставка «1000 років української печатки» як туристичний ресурс міста 
Києва 

Сивенко А.В., студент Національного університету 
фізичного виховання і спорту України; 
Науковий керівник: Попович С.І., завідувач кафедри 
туризму, кандидат історичних наук Національного 
університету фізичного виховання і спорту України 
 



Тенденції розвитку культурно-пізнавального туризму на Івано-
Франківщині. 

Лопата Д.М., студентка 2 курсу кафедри туризму 
Національного університету фізичного виховання та 
спорту України 
 

Перспективи розвитку етнічного туризму в Україні 
Мисяк О. М., студентка 2 курсу Львівського державного 
університету фізичної культури; 
Науковий керівник: Голод А.П., кандидат географічних 
наук, доцент кафедри туризму Львівського державного 
університету фізичної культури 

 
Перспективи розвитку оздоровчого туризму у Львівській області 

Мороз С.Р., магістранта Львівського державного 
університету фізичної культури; 
Науковий керівник: Голод А.П., кандидат географічних 
наук, доцент кафедри туризму Львівського державного 
університету фізичної культури 

 
Структурні особливості закладів розміщення курорту Східниця   

Прохира М.М., студентка Львівського державного 
університету фізичної культури; 
Науковий керівник: Феленчак Ю. Б., кандидат 
економічних наук, старший викладач кафедри 
спортивного туризму Львівського державного 
університету фізичної культури 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект 
 

РЕЗОЛЮЦІЯ 
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 «Сучасні тенденції розвитку туризму» 
 
 

м. Миколаїв, 
ВП «Миколаївська філія  

Київського національного університету  
культури і мистецтв» 

 
05 листопада 2015 року 

 
 
05 листопада 2015 року на базі ВП «Миколаївська філія 

Київського національного університету культури і мистецтв» 
проходила ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Сучасні тенденції розвитку туризму». 

Мета конференції: узагальнення теоретичних досліджень 
розвитку туризму та рекреаційної діяльності Миколаївщини та 
Північного Причорномор’я, визначення сучасних тенденцій та 
трансформаційних процесів рекреаційного руху у туристичному 
бізнесі, дослідження культурологічних аспектів туризму у 
суспільстві, окреслення шляхів оптимізації процесу професійної 
підготовки фахівців туризму. 

Організаторами конференції виступили ВП «Миколаївська 
філія Київського національного університету культури і мистецтв» 
та Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму 
Миколаївської облдержадміністрації.  

В роботі конференції прийняли участь:  
науковці: доктори наук, доценти, аспіранти, студенти 

провідних вузів України (Київського національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка, Київського національного торговельно-
економічний університету, Національного університету фізичного 
виховання та спорту України, Національного університету 
харчових технологій, Академії праці, соціальних відносин і 
туризму, Львівського державного університету фізичної культури, 
Херсонського державного університету, Національного 



університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 
Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 
Миколаївського національного університету ім. В.О. 
Сухомлинського, Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», Міжнародного 
технологічного університету «Миколаївська політехніка»),  

представники органів державної влади,  
представники туристичного бізнесу, 
туроператори,  
директори національних природних та ландшафтних парків 

(Регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса», 
Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», 
агропромислового комплексу «Кременівський страус», Спортивно-
розважального центру «Істоки»),  

працівники музеїв та бібліотек.  
 
Під час роботи конференції було розглянуто комплекс 

проблем, що стосуються пріоритетних напрямків розвитку туризму 
Південного регіону України, туристично-рекреаційних ресурсів 
Миколаївської області, інвестиційного потенціалу та останніх 
тенденцій туристичного бізнесу, розвитку сучасних видів туризму 
(зеленого, соціального, етнічного, оздоровчого, подієвого, 
екотуризму), проблеми професійної підготовки фахівців сфери 
туризму, інформаційно-документаційного забезпечення 
туристичної діяльності бібліотеками Миколаївщини. 

Обговоривши комплекс вищезазначених питань, учасники 
конференції наголошують на необхідності створення, розробки та 
підтримки нових туристичних проектів, підвищення якості освіти 
та введення нових інноваційних освітянських програм у сфері 
туризму, інтеграції зусиль учасників конференції для реалізації 
креативних туристичних ініціатив.  

З огляду на вищевикладене, вважаємо пріоритетним:  
 Розвивати та укріплювати партнерські зв’язки з 

національними природними парками України; 
 Використовувати інноваційні результати туристичної 

галузі в навчальному процесі ВП «МФ КНУКіМ»; 
 Запровадити практику проведення тематичних семінарів, 

круглих столів, дискусій, дебатів з проблем функціонування та 
розвитку природних парків Південного регіону України; 



 Ініціювати залучення практиків туристичної індустрії до 
роботи над розробкою практичної частини освітніх модулів з 
фахових дисциплін для студентів спеціальності «Туризм», 
розвивати спільне партнерство з метою підготовки 
проактикозорієнтованого фахівця туристичної сфери. 
 

 

Пропозиції до тексту  
Проекту резолюції  
приймаються до 15.11.2015 р. 
на адресу конференції: 
E-mail: mfknukim.konf.tur@ukr.net. 
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АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

ВП «Миколаївська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв» 

вул. Декабристів, 17 

м. Миколаїв, 54017 

 

E-mail: mfknukim.konf.tur@ukr.net. 

Контактний телефон: (066) 286-37-46 
 




