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Посвідчення про реєстрацію №642 від 24 жовтня 2016 року 

видане Українським інститутом науково-технічної  
експертизи та інформації 





ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

9.00. – 10.00. – заїзд та реєстрація учасників конференції 

                          МФ КНУКіМ, вул. Декабристів, 17 

10.00. - 12.00. – урочисте відкриття  

                           та пленарне засідання  конференції  

       (аудиторія №23) 

12.00. – 13.00. – юшка-брейк (внутрішній дворик ВП «МФ            

                            КНУКіМ») 

13.00. – 15.00. – робота в секціях: 

 
СЕКЦІЯ № 1: 
«ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ: ДОСВІД 
ТА ІННОВАЦІЇ»  
(Аудиторія №14) 
 
СЕКЦІЯ № 2: 
«ДІАЛОГ ПРАКТИК КУЛЬТУР В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 
ТУРИЗМУ»  
(Аудиторія №14 ) 
 
СЕКЦІЯ № 3: 
«ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИЗМУ СЕРЕД МОЛОДІ В 
СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ «#м_тур»»   
(Аудиторія №23 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВІДКРИТТЯ ТА ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Сучасні тенденції розвитку туризму» 

 (10 листопада 2016 р., м. Миколаїв) 
 

Місце 
проведення: 

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

Час 
проведення: 

10.00. – 12.00. 
 

 
Модератор: 

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

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

 
Регламент: 

 
Привітання до 5 хв. 

 Доповіді до 10 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 
Шикеринець Василь Васильович, кандидат наук з державного 
управління, доцент, завідувач кафедри організації туризму та 
управління соціокультурною діяльністю Інституту туризму 
Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника (он-лайн включення) 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Доповіді: 

 
Тенденції розвитку туризму в Миколаївській області  

Волчецький Р.В., в.о. начальника управління з питань молоді 
та туризму Миколаївської облдержадміністрації,  
м. Миколаїв 

 
Стратегічні імперативи сталого розвитку туризму на Херсонщині 

Таранова Т.В., заступник начальника управління туризму 
та курортів,  начальник відділу рекреаційно-курортних 
територій Департаменту інвестиційної, туристично-
курортної діяльності та промислової політики 
Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон 
 

Шляхи реалізації угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, що  стосуються питань захисту довкілля 

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

Інвестиційна привабливість міста Очакова як історико-культурного 
центру Чорноморського узбережжя 

Білов Г.О., заступник міської голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Очаківської міської ради, кандидат 
економічних наук, м.Очаків 

 
Шляхами Івана Франка на Прикарпатті 

Маланюк Т.З., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
організації туризму та управління соціокультурною 
діяльністю факультету туризму  ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»,      
м.Івано-Франківськ 

 
Створення та функціонування об’єкту сільського зеленого туризму 

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

 
Проект велотраса «Миколаїв-Ольвія-Очаків» 

Шполянська Д.М., громадський діяч, м.Миколаїв 
 



 
Меню «Миколаївська кухня» як частина бренда «Миколаїв туристичний»  

Любаров Ю.Й., директор культурно-ігрового комплексу 
«Дитяче містечко «Казка»», м.Миколаїв 
Макушин В.Ю., член Національної спілки художників 
України, м.Миколаїв 
  

 Розвиток вуличного харчування та тенденції його розвитку  
Лайко С.В., директор комплексу «Брячина», м.Миколаїв   

 



СЕКЦІЯ № 1. 
«ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ:  

ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ» 
 

Місце 
проведення: 

ВП «МФ КНУКіМ» 
Аудиторія № 14 
вул. Декабристів, 17 
 

Час 
проведення: 

13.00. – 15.00. 
 

 
Модератор: 

 
Огієнко М.М., кандидат технічних наук,  
доцент кафедри менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Секретар: 

 
Кравченко О.М. 

 
Регламент: 

 
Доповіді до 10 хв. 

 Відповіді на питання до 5 хв. 
 

Доповіді: 
 

 
Економічне обґрунтування туристичних маршрутів на об’єктах природно-
заповідного фонду  

Кузьменко О.Б., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економіки підприємства Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили, м.Миколаїв 

 
Маркетингові стратегічні напрями сталого розвитку регіональних 
туристично-рекреаційних систем  

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

 
Показники реформування сфери туризму у конструюванні комплексного 
індикатору регіонального розвитку у викладанні курсу регіоналістики 

Коробов В.К., кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 
соціально-економічної географії Херсонського державного 
університету, м.Херсон 

 



 
Перспективи розвитку історико-культурних туристичних  ресурсів та їх 
вплив на іміджеву привабливість Півдня України 

 Федотов І.А., аспірант Київського національного 
університету культури і мистецтв, м. Київ 

 
Гастрономічний туризму як перспективний напрямок розвитку ринку 
туристичних послуг в Україні 

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

 
Заочна участь: 
 
Роль інтелектуального капіталу для туристичної галузі 

Габа М.І., кандидат економічних наук, асистент кафедри 
туризму, ІЕПТ НУ «Львівська політехніка», м.Львів 

 
Особливості впливу туристичної сфери на соціально-економічний 
розвиток держави  

Волчецький Р.В.,  аспірант кафедри державної політики та 
менеджменту Чорноморського державного університету 
імені Петра Могили, м.Миколаїв  

 
Особливості впливу туризму на культуру та соціально-економічний стан 
місцевих громад 

Коробейникова Я.С., кандидат геологічних наук, доцент 
кафедри туризму Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ 

 
Міжнародний ринок туристичних послуг в Україні: реалії та перспективи 
розвитку  

Ворошилова Г.О., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського 
національного університету культури і мистецтв,  м.Київ  

 
Дослідження впливу нестабільності економічного середовища на стан 
туристично-рекреаційного бізнесу України 

Пінчук А.С., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту ВП «Миколаївська філія Київського 
національного університету культури і мистецтв», 
м.Миколаїв 

 



 
 
Не використаний туристично-економічний ресурс України: артефакти 
трипільської й скіфської культур 

Пронь Т.М., доктор  історичних наук,  професор, завідувач 
кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін ВП 
«Миколаївська філія Київського національного університету 
культури і мистецтв», м.Миколаїв 

 
Туристичні інвестиції та розвиток туристичної галузі – основа зайнятості 
населення (на прикладі Чернівецької області) 

Лопушняк Л. В.,  асистент кафедри соціальної географії та 
рекреаційного природокористування Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича,  
м. Чернівці 

 
Фінансові аспекти функціонування галузі туризму 

Колеватова А.В., кандидат економічних наук, старший 
викладач кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування факультету економіки Миколаївського 
національного університету ім. В.О. Сухомлинського 

 
Механізми економічного управління туристичним бізнесом 

Обозна А.,О кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту ВП «Миколаївська філія Київського 
національного університету культури і мистецтв», 
м.Миколаїв 
 

Економічне обґрунтування стратегії державного регулювання розвитку 
курортів і туризму Миколаївської області  

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

Особливості туристичної галузі Причорноморського регіону України  
Богатирьов  К.О., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри ТООПС Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м.Миколаїв 
 

Аналіз факторів туристичної привабливості РЛП «Гранітно-степове 
Побужжя» 

Коваленко Т.Л., кандидат економічних наук, головний 
бухгалтер РЛП «Гранітно-степове Побужжя»  

 



 
СЕКЦІЯ № 2. 

 
«ДІАЛОГ ПРАКТИК КУЛЬТУР В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ» 
 

Місце 
проведення: 

ВП «МФ КНУКіМ»,  
Аудиторія № 14  
вул. Декабристів, 17 
 
 

Час 
проведення: 

13.00. – 15.00. 
 

 
Модератор: 

 
Бондарчук-Чугіна І.Ю., кандидат історичних 
наук, доцент кафедри менеджменту  
ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Секретар: 

 
Кравченко О.М. 

 
Регламент: 

 
Доповіді до 10 хв. 

 Відповіді на питання до 5 хв. 
Доповіді: 
 
Формування зон стаціонарної рекреації НПП «Білобережжя Святослава» 
відповідно до сучасних тенденцій розвитку туризму 

Чаус В.Б., начальник відділу науки НПП «Білобережжя 
Святослава» 

 
Розвиток туризму в рекреаційній НПП «Білобережжя Святослава» 

Марчинська О.О., магістр геології, старший науковий 
співробітник НПП «Білобережжя Святослава» 

 
Принципові зрушення в туристичних перевагах учасників 
внутрішнього туризму в Україні: ризики, очікування, можливості 

Семенков А.В., голова Спілки сприяння розвитку зеленого 
туризму, м. Миколаїв  

 
 



Cultural Tourism as Modern Means of Education 
 Орлова О.В., кандидат культурології,  старший викладач 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП 
«Миколаївська філія Київського національного 
університету культури і мистецтв», м. Миколаїв 

 
Застосування інтерактивних методів роботи у екскурсійній практиці 

Гаврилова О.В., кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП 
«Миколаївська філія Київського національного 
університету культури і мистецтв», м.Миколаїв 

 
Туристична  мандрівка  літературними  стежками  Миколаївщини  

Кулакова С.М., провідний бібліотекар відділу 
обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1-4 
класів, Миколаївська обласна бібліотека для дітей 
ім. В.О. Лягіна, м.Миколаїв 

 
Молодіжна бібліотека і краєзнавчий туризм: з досвіду роботи 
Миколаївської ОБЮ  

Криловська О.А., бібліотекар І категорії відділу 
краєзнавства та соціокультурної діяльності 
Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва, 
м.Миколаїв 

 
Літературно-краєзнавчий фестиваль «Спаський трамвай» 

Сквірська О.Є., керівник арт-проекту «Спаський 
трамвай», м. Миколаїв 

Заочна участь: 
 
Адаптивний туризм: предмет-об’єктна сутність, класифікація, моделі, 
видатні особистості  

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

 
Тенденції розвитку агротуризму в Україні 

Гарбар Г.А., доктор філософських наук, професор 
кафедри соціально-гуманітарних наук ВП «Миколаївська 
філія Київського національного університету культури і 
мистецтв», м.Миколаїв 
 

 
 



Особливості створення туристичного продукту на територіях та об’єктах 
природно-заповідного фонду  

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

 
Музеї університету як елемент науково-пізнавального туризму  

Дунаєвська О.Ф.,  кандидат біологічних наук,  доцент 
кафедри туризму факультету економіки та 
менеджменту Житомирського національного 
агроекологічного університету, м.Житомир 

 
Журнал «NATIONAL GEOGRAPHIC УКРАЇНА» (2013-2015 рр.): 
жанрово-тематична своєрідність  

Орлова Н.В., кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри соціальних комунікацій Херсонського 
державного університету, м.Херсон 

 
Історико-культурні туристичні ресурси містечок Львівської області  

Дністрянська Н.І., кандидат географічних наук, 
асистент кафедри туризму ІЕПТ НУ «Львівська 
Політехніка», м.Львів   

Сучасний стан та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого 
туризму Львівської області 

Ільницька-Гикавчук Г.Я., кандидат економічних наук, 
доцент ІЕПТ НУ «Львівська Політехніка», м.Львів  

 
Функціональні зміни міського простору Луцька 

Уліганець С.І., кандидат географічних наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, м.Київ  
Мельник Л.В., кандидат географічних наук, науковий 
співробітник, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, НДС «Регіональних проблем економіки 
та політики, м.Київ 
Батиченко С.П.,  кандидат географічних наук, молодший 
науковий співробітник, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, НДС «Регіональних 
проблем економіки та політики», м.Київ 

 
 
 



Методичні підходи до вивчення рекреаційно-туристичного 
природокористування (на прикладі території Карпато-Подільського 
регіону України) 

Кілінська К.Й., доктор географічних наук, професор, 
завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного 
природокористування Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці 

 
Водний туризм в Карпатах, як перспективний напрямок розвитку 
регіону 

Качала С. В., асистент кафедри туризму Івано-
Франківського національного технічного університету 
нафти і газу, м. Івано-Франківськ 

 
Екологічні ризики в Карпатському регіоні 

Пендерецький О.В., доцент кафедри туризму Івано-
Франківського національного університету нафти і газу, 
м. Івано-Франківськ 

 
Національно-патріотична спрямованість у професійній освіті (на 
прикладі викладання туристичних та логістичних дисциплін у контексті 
ЗЕД) 

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

Проблеми формування туристичного права України  
Опанасюк Н.А., кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри туризму Національного університету фізичного 
виховання і спорту України, м. Київ 

 
Розвиток анімації у туристичній сфері в Україні 

Недзвецька О.В., ст. викладач кафедри туризму ІЕПТ НУ 
«Львівська Політехніка», м. Львів 

 
 



СЕКЦІЯ № 3. 
 

«ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИЗМУ СЕРЕД МОЛОДІ В 
СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ «#м_тур»» 

 
Місце 
проведення: 

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

Час 
проведення: 

13.00. – 15.00. 
 

 
Модератор: 

Пінчук А.С., кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 
 
 

Секретар: Зюляєв Д.Д. 
 
Регламент: 

 
Доповіді до 10 хв. 

 Відповіді на питання до 5 хв. 
 

Доповіді:  
 
 
Вплив інформаційно-віртуальних туристичних ресурсів на 
туристичну сферу України  

Ляшко Ю.О., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Єрмолаєва Г.А., к.п.н., доцент 
кафедри документознавства та інформаційних систем 
ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Розвиток винного туризму у Південному регіоні України 

Деребчинська А.В, студентка факультету менеджменту 
та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Стиценко О.В., асистент кафедри 
туризму та готельно-ресторанної справи, Миколаївський 
міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ 
«Університет «Україна» 



Туристичні ресурси Миколаївської області 
Коваленко М.Є., студентка факультету менеджменту 
та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Обозна А.О., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Суспільно-географічна характеристика бюджетного туризму в 
Європейському туристичному макрорегіоні 

Гоцуляк О.М., студент факультету біології, географії і 
екології, кафедра соціально–економічної географії, 
Херсонський державний університет 

 
Соціальні мережі як рекламний ресурс туристичного бізнесу 

Катцина О.Д., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Шуляк С.О., к.п.н., професор з/н 
кафедри документознавства та інформаційних систем, 
декан факультету менеджменту і бізнесу ВП «МФ 
КНУКіМ» 

 
Перспектива розвитку туризму в Миколаївській області  

Місюкевич С.М., студентка 1 курсу факультету 
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;  
Науковий керівник: Гаврилова О.В., к.п.н., доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП «МФ 
КНУКіМ» 

 
Сучасні інформаційні технології в управлінні готелями міста 
Миколаєва 

Баришникова В.П., студентка факультету            
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;  
Науковий керівник: Огієнко М.М., к.т..н.,доцент кафедри 
менеджменту  ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Формування туристичного іміджу України 

Ткачук К.П., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Сидоренко А.І., к.п.н., доцент кафедри 
документознавства та інформаційних систем ВП «МФ 
КНУКіМ» 
 



Формування кадрового потенціалу фахівців у сфері туризму 
Тіхонова А.В., Щедромирська Д.Д., студентки 
факультету менеджменту та бізнесу ВП «МФ 
КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Борко Т.М., к.п.н., доцент кафедри 
документознавства та інформаційних систем ВП «МФ 
КНУКіМ» 

 
Міжнародний туризм. Вибір молоді  

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

Спічрайтерство невід’ємна складова в контексті розвитку 
туризму 

Cенета Т.В., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;  
Науковий керівник: Борко Т.М., к.п.н., доцент кафедри 
документознавства та інформаційних систем ВП «МФ 
КНУКіМ» 

 
Ресурсний потенціал для іноземних туристів  в Миколаєві 

Рагуліна Ю.Г., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Обозна А.О., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Популяризація рибальства, як одного з видів відпочинку на 
території міста Миколаєва та його околицях в рамках проекту 
«#м_тур» 

Рєзников В.С., студент факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Тацоха В.В., студент факультету мистецтва  ВП «МФ 
КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Фанта А.М., викладач кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 



Інноваційні види послуг у ресторанному бізнесі 
Крилова Є.І., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;  
Науковий керівник: Гарбар Г. А., д.філ.н., професор 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП «МФ 
КНУКіМ» 

 
Традиції Миколаївської страви 

Ємельяненко А.А., студентка факультету менеджменту 
та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;  
Науковий керівник: Шабельник Н.М., викладач кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Студентський харч нашого університету 

Ощєпкова В., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Шабельник Н.М., викладач кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Інновації в екскурсійній діяльності 

Циснецька Н.М., студентка факультету менеджменту 
та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Обозна А.О., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту ВП « МФ КНУКіМ» 

 

Інформаційне забезпечення туристичної діяльності 
бібліотеками України 

Росінська А.В., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Сидоренко Т.В., ст.викладач кафедри 
документознавства та інформаційних систем ВП «МФ 
КНУКіМ» 

 
Інформаційний моніторинг вітчизняних та західних  
періодичних видань з туризму 

Карпенко К.О., студентка факультету            
менеджменту та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Єрмолаєва Г.А., к.п.н., доцент 
кафедри документознавства та інформаційних систем 
ВП «МФ КНУКіМ» 



 
Концепт кави в сучасній українській прозі та туризмі   

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

 
Кава і книга: новий формат 

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

 
Практики подієвого туризму 

Бем Є.І., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;  
Науковий керівник: Орлова О.В., к.п.н., доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Замковий туризм як один із чинників активізації внутрішнього 
туризму України 

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

 
Аналіз проблеми екстремального туризму в Україні 

Васильєва Ж.В. студентка факультету менеджменту 
та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Борко Т.М., к.п.н., доцент кафедри 
документознавства та інформаційних систем ВП «МФ 
КНУКіМ» 

 
Розвиток інноваційного екстримального (повітряного) туризму 
на Півдні України 

Кравченко Є.І., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Гарбар Г.А, д.філ.н., професор 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП «МФ 
КНУКіМ» 

 



Популяризація муралів як мистецького явища в Україні та 
вплив на розвиток туризму Миколаївщини 

Семенова Я.В., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Бондарчук-Чугіна І.Ю., к.іст.н., 
доцент кафедри менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Проект Шуховська башня та Астрономічна обсерваторія 

Клімова М.В., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Бондарчук-Чугіна І.Ю, к.іст.н., 
доцент кафедри менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Аркасівськими місцями Миколаєва 

Литвиненко О.Є., студентка факультету менеджменту 
та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Дьяченко А.В., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Доній В.С., викладач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Сучасний стан та проблематика регіонального ландшафтного 
парку Кінбурнська коса 

Марченко О.В., студент факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;   
Науковий керівник: Обозна А.О., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Кінбурнська коса - перлина Миколаївщини  

Нодьянош К., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
факультету менеджменту та бізнесу ВП «МФ 
КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Пінчук А.С., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Приінгульський регіональний ландшафтний парк 

Гордійчук І.С., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Пінчук А.С., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 
  



 
Стежками Скаржинського 

Чистякова К.Б., студентка факультету менеджменту 
та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Андрієвська А.О., студентка факультету менеджменту 
та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»;   
Науковий керівник: Обозна А.О., к.е.н.,доцент кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 
 

«Долина Диявола» 
Невесела А., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник:Пінчук А.С., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Туристичний потенціал Кінбурнської коси 

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

 
Миколаївські катакомби. «Підземне місто» 

Залужна Є.А., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Пінчук А.С., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
«Турецький фонтан» - містичне місце Миколаєва 

Зуб Я.Ю., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Пінчук А.С., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Флотський бульвар 

Скринька В.О., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Пінчук А.С., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
 
 



Гастрономічний туризм Південного Причорномор’я 
Клімова М.В., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Гарбар Г.А, д.філ.н., професор 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП «МФ 
КНУКіМ» 

 
Тур нічними клубами Миколаєва 

Корнєва О., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Боднар А., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Мойсеєнко М.М., викладач кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
«Сталевий солдат» як історично-туристична пам’ятка м. Нова 
Одеса 

Маркелова М.О., студентка факультету менеджменту 
та бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Пінчук А.С., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Заочна участь: 
 
Популяризація розважального туризму серед молоді України 

Кобиф Т.Г.,студентка факультету торгівлі, готельно-
ресторанного та туристичного бізнесу «ХТЕІ КНТЕУ»;  
Науковий керівник: Китченко А.С., асистент кафедри 
сучасних європейських мов «ХТЕІ КНТЕУ» 

 
Підходи до оцінки етнотуристичного потенціалу території  

Мисяк О.М., студентка факультету туризму Львівського 
державного університету фізичної культури;  
Науковий керівник: Голод А.П., к.геогр.н., доцент 
кафедри туризму Львівського державного університету 
фізичної культури 



 
Інноваційний продукт у сфері шоп-туризму 

Шулякова Є.С., студентка факультету торгівлі, 
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. 
Науковий керівник: Китченко А.С., асистент  кафедри 
сучасних європейских мов «ХТЕІ КНТЕУ» 

 
Вплив міжнародного туризму на економіко-соціальний 
розвиток Африканської країни Туніс  

Салига Н.М.,  магістр спеціальності «Туризм», Івано-
Франківський  національний   
технічний університет нафти і газу; 
Науковий керівник: Архипова Л.М., д.т.н., проф., 
завідувач кафедри туризму, Івано-Франківський  
національний  технічний університет нафти і газу 

 
Геопросторовий аналіз туристичних ресурсів Таврійського 
туристичного кластеру 

Подберезня І.В. – магістр Херсонського державного 
університету; 
Науковий керівник: Машкова О.В.,доцент кафедри 
соціально-економічної географії Херсонського 
державного університету, м.Херсон 

 
Сучасний стан і тенденції розвитку туристичної сфери в 
Південній Америці 

Хрептик О.В., магістр 1 курсу спеціальності «Туризм»; 
Науковий керівник: Архипова Л.М.,д.т.н., проф., завідувач 
кафедри туризму, Івано-Франківський  національний  
технічний університет нафти і газу 
 

Тенденції розвитку міжнародного туризму Іспанії 
Юрчишин А.О., магістр 1 курсу спеціальності «Туризм»; 
Науковий керівник: Архипова Л.М., д.т.н., проф., 
завідувач кафедри туризму, Івано-Франківський  
національний  технічний університет нафти і газу 

 



Популяризація освітнього туризму серед молоді в сучасному 
інформаційному просторі 

Бачинська.К.Г, студентка факультету торгівлі, 
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу «ХТЕІ 
КНТЕУ»;  
Науковий керівник: Китченко А.С., асистент кафедри 
сучасних європейських мов «ХТЕІ КНТЕУ» 

 
Розвиток ринку туристичних послуг в Україні в умовах 
сьогодення   

Носик О.Р., студентка 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 і перспективи розвитку туристичного 
потенціалу м. Києва 

Сивенко А.В., студент факультету туризм; 
Науковий керівник: Попович С.І., канд. іст. наук, зав. 
кафедри туризму НУФВСУ 

 
Гостинність у розвитку гастрономічного туризму (на прикладі  
м. Львів) 

Мельник О.В., студентка кафедри туризму; 
Науковий керівник: Недзвецька О.В., старший викладач, 
Національний університет «Львівська політехніка», 
Інститут екології, природоохоронної діяльності та 
туризму ім. В.Чорновола 

 
Розвиток рекреаційно-туристичної сфери Миколаївської 
області: проблеми та перспективи  

Руденок О.П., студентка Миколаївського 
міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ 
«Університет «Україна» 

 
Діалог культур і національна ідея в сфері екскурсійних послуг 

Чорненька Л. Я., студентка напряму «Туризм»; 
Науковий керівник: Чорненька  Н.В., к.геогр.н.,доцент  
кафедри туризму, НУ «Львівська політехніка» 



 
Он-лайн доступ до турфірм міста Миколаєва  

Носик О.Р., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник:Огієнко М.М., к.т.н.,доцент кафедри 
менеджменту  ВП «МФ КНУКіМ» 

 
Сучасна бібліотека для дітей як інформаційний вектор у  
системі туризму 

Ракша А.Б., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Бородіна Г.Г., к. і. н., доцент кафедри 
документознавства та інформаційних систем ВП «МФ 
КНУКіМ» 

 
Сучасні проекти Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара 
націлені на популяризацію туризму в регіоні   

Руденко Л. В., студентка факультету менеджменту та 
бізнесу ВП «МФ КНУКіМ»; 
Науковий керівник: Бородіна Г.Г., к. і. н., доцент кафедри 
документознавства та інформаційних систем ВП «МФ 
КНУКіМ» 
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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 
 


