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Від укладачів 

 

Генеральна Асамблея ООН проголосила 2017 рік Міжнародним роком 

сталого розвитку туризму. У резолюції з цього приводу визнається важливість 

міжнародного туризму, а також висловлюється надія, що це сприятиме 

кращому взаєморозумінню між народами в усьому світі, внаслідок чого буде 

підвищено поінформованість про велику спадщину різних цивілізацій та краще 

розуміння цінностей, притаманних різним культурам. 

Четвертий випуск серії «Знаменні дати КНУКіМ», заснованої у 2012 році, 

підготовлено до відзначення ювілею кафедри міжнародного туризму. 

Бібліографічний покажчик «З Україною в серці відкриваємо світ» має на 

меті систематизувати відомості про історію та сьогодення кафедри; наукову, 

проектну, просвітницьку діяльність; публікації викладачів за 20 років 

діяльності (1997–2017).  

Місія кафедри міжнародного туризму Факультету готельно-ресторанного 

і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і 

мистецтв полягає у підготовці високопрофесійних, конкурентоспроможних 

фахівців зі спеціальності «Туризм». 

Науково-педагогічні працівники кафедри спільними зусиллями заклали 

підвалини формування національної туристичної сфери України, забезпечують 

реалізацію комплексної маркетингової стратегії популяризації України в світі. 

До бібліографічного покажчика увійшли описи окремих видань, 

публікацій у періодичних, продовжуваних виданнях, збірках, матеріалах 

наукових конференцій тощо (всього 520 записів). 

Відбір матеріалу закінчено у жовтні 2017 р. При підготовці покажчика 

використаний електронний каталог Наукової бібліотеки КНУКіМ та архіви 

окремих авторів. Принцип упорядкування відібраних матеріалів – тематично-

хронологічний. Бібліографічні описи подано у хронологічному порядку – за 

роками видання, у межах року – в алфавіті назв публікацій. Бібліографічні 

описи мають наскрізну нумерацію. 

Покажчик складається із 4 розділів, довідкового апарату, додатків.  

До першого розділу «Історія та сьогодення» увійшли нариси та спогади 

викладачів про історичні етапи розвитку кафедри та її досягнення.  



 

 

У другому розділі «Проектна діяльність» вперше зібрано та 

систематизовано інформацію про всі проекти кафедри, направлені на 

маркетингові дослідження туристичних ринків світу, позиціонування 

туристичного іміджу України, формування практичних навичок розробки 

маршрутів подорожей, реалізацію культурно-просвітнього потенціалу туризму 

в організації дозвілля. 

Третій розділ «Друковані праці викладачів» містить біографічну довідку 

та перелік основних праць науково-педагогічних працівників кафедри. До 

розділу включено довідкову інформацію про науковців, які працювали на 

кафедрі у минулі роки, стояли біля витоків її створення, закладали основи 

навчальної, наукової роботи. 

Четвертий розділ «Публікації про діяльність кафедри» містить перелік 

публікацій та вебліографію про наукові, просвітницькі заходи і події. 

У додатках зібрані світлини з життя кафедри. 

Для зручності користування бібліографічний покажчик має довідковий 

апарат, що включає: передмову «Від укладачів», «Іменний покажчик», 

«Покажчик проектів», «Список скорочень періодичних видань», «Список 

скорочень назв установ та організацій», зміст. 

Бібліографічний опис здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання», ДСТУ 3582–13 «Інформація та документація. Бібліографічний 

опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги 

та правила» та ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила». 

Покажчик рекомендовано науково-педагогічним та бібліотечним 

працівникам, аспірантам, студентам, усім, кого цікавить діяльність кафедри 

міжнародного туризму Київського національного університету культури і 

мистецтв. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Історія та сьогодення 
 

Подорож довжиною в тисячі миль  

починається з першого кроку  

 

Лао Цзи 
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В. С. Антоненко, 

доктор географічних наук, професор, 

завідуючий кафедрою міжнародного туризму  

 

Вітаю з ювілеєм рідну кафедру! 

 

Ювілей – це гарний привід підбити підсумки попередньої діяльності та 

заявити про амбітні плани на майбутнє.  

20 років для людини – це вік юнацтва, для кафедри – це вік зрілості, коли 

можна звітувати про досягнуте. За 20 навчальних років випускова кафедра 

міжнародного туризму здійснила 17 випусків бакалаврів з туризму, трохи 

менше випусків спеціалістів та магістрів, а це майже п’ять тисяч фахівців з 

туризму. На жаль, не всі з них працюють у сфері туризму, і з кожним роком цей 

відсоток стає все менше. Але ми можемо пишатися нашими випускниками, які 

працюють у туристичній галузі або знайшли себе в інших сферах діяльності, 

стали успішними підприємцями. 

Сьогодні в Україні фахівців з туризму готують у 107 вищих навчальних 

закладах. За підсумками минулої вступної компанії, за кількістю заяв 

спеціальність «туризм» увійшла до десятки найбільш бажаних для абітурієнтів. 

А 20 років назад лише 5 навчальних закладів готували фахівців з туризму.  

Велику підтримку в організації навчального процесу кафедра 

міжнародного туризму отримала від викладачів кафедри туризму та 

країнознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Вони допомагали готувати навчальні програми та плани, читали лекції, 

проводили семінарські та практичні заняття. Ще 10 років назад більше 

половини професійних навчальних дисциплін забезпечували викладачі 

дружнього університету. Це завідувач кафедри, доктор географічних наук, 

професор Ольга Олександрівна Любіцева; професори, доктори географічних 

наук Ігор Георгійович Смірнов, Олександр Юрійович Дмитрук, Олександр 

Олексійович Бейдик; доценти Валентин Іванович Стафійчук, Оксана Юріївна 

Малиновська, Оксана Василівна Аріон та інші. Тому ми можемо сказати, що 

якісний склад викладачів кафедри був не гірший, ніж у брендовому 

університеті.  

Серед перших з перших викладачів у складі кафедри – кандидат 

географічних наук, доцент Алла Яківна Короткова, кандидат педагогічних наук, 
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доцент Леся Миколаївна Устименко, кандидат культурології Галина Георгіївна 

Вишневська, кандидати наук Злата Петрівна Сапєлкіна, Світлана Вікторівна 

Дмитрук, викладачі Анна Баздирєва, Наталія Булгакова.  

Ми із вдячністю згадуємо першого завідувача кафедри – кандидата 

історичних наук, доцента Євгенію Вікторівну Панкову, яка до 2006 року 

очолювала кафедру. 

На сьогодні кафедра має власний потужний, достатньо молодий, 

креативний науково-педагогічний колектив: один доктор наук, професор; 

дев’ять кандидатів наук, доцентів; три викладачі та асистенти. Колектив, якому 

може позаздрити будь-яка кафедра туризму в Україні. Достатньо амбітні, 

націлені на досягнення найвищих наукових та педагогічних висот у підготовці 

фахівців туристичної галузі. І на це є всі підстави.  

Майже три роки поспіль студенти кафедри під науковим керівництвом 

доцентів Гаврилюк Алли Михайлівни, Ткаченко Тетяни Іванівни та Устименко 

Лесі Миколаївни стають переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт «Майбутнє туристичної галузі», який проводить упродовж 

п’яти років відомий туристичний оператор TPG. І це кращий аргумент якісної 

освіти та творчої наукової підготовки, яку отримують студенти.  

Викладачами кафедри виконуються три науково-дослідних теми, що 

мають державну реєстрацію. Вони спрямовані на дослідження 

трансформаційних процесів у міжнародному туризмі в умовах глобалізації, 

дослідження туристичного ресурсу нематеріальної культурної спадщини 

ЮНЕСКО, збереження культурної своєрідності туристичних дестинацій в 

умовах глобалізації. Троє викладачів кафедри, а саме: Антоненко Володимир 

Степанович, Гаврилюк Алла Михайлівна та Плецан Христина Василівна 

входять до Наукової ради з туризму Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, що свідчить про визнання внеску викладачів у розбудову 

туристичної галузі держави та освітній процес підготовки фахівців сфери 

туризму. 

На кафедрі започатковано і реалізовано низку творчих та наукових 

проектів, які висвітлено у цьому ювілейному виданні. Останній проект – 

міжнародний, проводиться в рамках програми ЮНЕСКО зі збереження та 

популяризації нематеріальної культурної спадщини.  



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

Кафедрою міжнародного туризму спільно з Центром культурних 

досліджень Міністерства культури України засновано щорічну Міжнародну 

науково-практичну конференцію – фестиваль «Нематеріальна культурна 

спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації», 

перший форум якої успішно пройшов 25–26 жовтня 2017 р. на базі Київського 

національного університету культури і мистецтв та Київського університету 

культури.  

Пріоритетними напрямами роботи кафедри є національно-патріотичне 

виховання студентів шляхом залучення їх до програм розвитку внутрішнього 

етнічного туризму.  

В умовах трансформаційних процесів, що відбуваються в міжнародному 

туризмі, стрімкому поширенні самостійних подорожей та впровадженні 

інноваційних комп’ютерних та мережевих технологій, Кафедра міжнародного 

туризму перебуває у постійному пошуку та реалізації перспективних напрямів і 

програм підготовки фахівців сфери туризму.  

У 2012 році кафедрою була розроблена та впроваджена в освітній процес 

програма підготовки менеджерів готельно-ресторанного та туристичного 

сервісу за напрямом підготовки «Менеджмент соціокультурної діяльності», яка 

успішно реалізується на кафедрі готельно-ресторанного бізнесу університету. 

Підготовка бакалаврів з туризму здійснюється таким чином, що після 

кожного навчального року студент отримує практичні навички і вміння, які 

дозволяють йому реалізувати професійні компетентності, працюючи під час 

проходження практики на підприємствах туристичної сфери влітку вдома або 

за кордоном. Так, протягом першого курсу студенти опановують знання з 

анімаційної діяльності, на другому курсі – з екскурсійної діяльності, що 

дозволяє вже влітку під час практики працювати гідом або екскурсоводом. 

Отримані на третьому курсі знання, уміння і навички з організації 

туроператорської діяльності (туроперейтингу) та маркетингу в туризмі, навички 

з самостійної розробки та просування туристичного продукту, можуть бути 

успішно реалізовані студентами при розробці інноваційних туристичних 

подорожей країною під час проходження виробничої практики в туристичному 

підприємстві.  

Необхідні для успішної діяльності в сфері туризму знання та уміння, 

фахові компетентності формуються у студентів бакалаврату в процесі вивчення 
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таких професійних дисциплін, як туристичне краєзнавство, основи 

туризмознавства, організація туристичних подорожей, організація готельної та 

ресторанної справи, спеціалізовані види туризму, український етнічний туризм, 

рекреалогія, туристичне країнознавство, менеджмент, маркетинг в туризмі, 

інноваційні технології в туризмі, державне регулювання туристичної діяльності 

та інші. 

Програма підготовки магістрів з туризму спрямована на підготовку 

майбутнього керівника туристичного бізнесу, державного службовця у сфері 

туристичної діяльності. Формуванню необхідних для успішної кар’єри 

компетентностей дають знання та навички, що отримують студенти в процесі 

вивчення професійних дисциплін: управління проектами в туризмі, управління 

регіональним розвитком туризму, управління ризиками в туризмі, інноваційні 

технології в туризмі, кадровий менеджмент в туризмі, організаційний 

менеджмент в туризмі, туристичні ринки світу, туризмологія, сервісологія, 

стратегічний маркетинг та стратегічний менеджмент. 

На кафедрі міжнародного туризму з 2015 року впроваджено інноваційну 

програму підготовки фахівців з туризму, яка буде презентована широкому колу 

освітян України у рамках круглого столу, присвяченого ювілею кафедри. 

Вперше до навчальної програми підготовки бакалаврів введено нові 

дисципліни, що формують у студентів так звані «компетентності майбутнього 

десятиліття», які визначено на Давоському економічному форумі 2016 року. 

Зокрема, навчальна дисципліна «Технології лідерства та успішності» формує у 

студентів численні компетентності, що забезпечують становлення 

конкурентоспроможного фахівця на ринку праці, у тому числі і такі 

компетентності як: «критичне мислення» (Critical thinking), «креативність» 

(Creativity), «вміння управляти людьми» (People management), «емоційний 

інтелект» (Emotional intelligence), «формування власних суджень та прийняття 

рішень» (Judgment and decision-making), «вміння вести переговори» 

(Negotiation), «гнучкість розуму» (Cognitive flexibility).  

У свою чергу, навчальна дисципліна «Тайм-менеджмент» формує таку 

компетентність як «комплексне багаторівневе вирішення проблем» (Complex 

problem solving) та інші компетентності щодо вміння ефективно організовувати 

свій професійний і особистісний час. Дисципліна «Соціально-психологічні 

основи професійної діяльності» також забезпечує чимало компетентностей 
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формування конкурентоспроможного фахівця індустрії гостинності, серед яких 

формування і таких компетентностей як «взаємодія з людьми» (Coordinating 

with others), «клієнтоорієнтованість» (Service orientation). 

У нинишніх умовах стрімкого поширення у світі самостійного туризму, 

коли більшість подорожуючих здійснюють свої подорожі та відпочинок 

самостійно, користуючись сучасними комунікаційними технологіями, виникає 

питання щодо перспективності та доцільності підготовки менеджерів 

туристичного бізнесу, яку здійснювала кафедра протягом останнього 

десятиліття. Починаючи з 2017 року кафедра міжнародного туризму 

започатковує пілотний проект з підготовки нових фахівців туристичної сфери – 

туристичних брокерів. До програми підготовки бакалаврів з туризму, 

туристичних брокерів включено, крім зазначених вище дисциплін, що 

забезпечують компетентності майбутнього, навчальні дисципліни, які 

формують знання, вміння та навички туристичного брокера – суб’єкта 

підприємницької діяльності, консультанта з організації туристичних подорожей 

(самостійних та за допомогою туристичних підприємств), який здатний не 

тільки надавати кваліфіковану консультацію, допомогу, а й представляти та 

захищати інтереси клієнта у різних організаціях сфери туризму та офіційних 

інстанціях.  

Компетентності туристичного брокера, крім традиційних професійних 

туристичних дисциплін, формують навчальні дисципліни, що вже включено до 

навчального плану сьогоднішніх першокурсників: туристичний брокерідж, 

маркетинг в соціальних мережах, основи претензійно-позовної роботи, 

електронна комерція, страхування, логістика в туризмі, ринки фінансових 

послуг, комунікативний менеджмент тощо. У процесі розробки та напрацювань 

кафедри – стандарт професійної діяльності туристичного брокера. 

Питому вагу в навчальному процесі (30% освітніх кредитів, що відведено 

на підготовку бакалаврів з туризму) займає практика студентів. Навчальна, 

виробнича та переддипломна практика здійснюється з метою оволодіння 

студентами сучасними методами, формами організації та засобами роботи в 

туристичній сфері, формування у них на базі одержаних в університеті знань, 

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи 

в реальних ринкових і виробничих умовах, уміння проводити наукові 

дослідження та творчо застосовувати отриманні результати в практичній 
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діяльності. В останні роки більшість студентів кафедри проходить практику в 

Туреччині та Болгарії, працюючи аніматорами, трансферменами, гідами в 

першокласних готелях морських та гірськолижних курортів. 

Я впевнений, що сьогоднішні першокурсники кафедри вже через декілька 

років самі зможуть переконатися в своїй конкурентоспроможності на ринку 

праці завдяки інноваційному освітньому процесу, що реалізується в Київському 

національному університеті культури і мистецтв. І це буде кращим подарунком 

їхнім вчителям! 

Аналізуючи пройдений кафедрою шлях та її досягнення, не можна не 

згадати з вдячністю викладачів інших навчальних закладів і всіх тих, хто 

працював на кафедрі в минулі роки. Велика пошана всім, хто допомагав 

здійснювати освітній процес, ділився фаховим досвідом зі студентами. Серед 

них назвемо: Поповича Сергія Івановича, Фокіна Сергія Павловича, Польового 

Анатолія Миколайовича, Бойченко Світлану Григорівну, Корягіна Юрія 

Олеговича, Манова Михайла Аркадійовича, Миску Віктора Григоровича, 

Шевченко Наталію Олександрівну, Воскрес Анну Анатоліївну, а також Юлію 

та Антоніну Цегельник.  

Користуючись нагодою, хочу висловити щиру подяку викладачам 

кафедри: Вишневській Галині Георгіївні, Козловському Євгену Вікторовичу, 

Гаврилюк Аллі Михайлівні, Плецан Христині Василівні, Ткаченко Тетяні 

Іванівні, Устименко Лесі Миколаївні, Григорчаку Ігору Михайловичу, 

Зараховському Олександру Євгеновичу, Голубець Ірині Миколаївні, Булгаковій 

Наталії Валеріївні, Крупі Інні Петрівні, які докладають багато зусиль, серце і 

душу в підготовку фахівців туристичної галузі, справжніх патріотів своєї 

країни. 

Успіхів всім вам і творчого натхнення!  
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кандидат географічних наук,  

доцент кафедри міжнародного туризму  

Київського національного університету культури і мистецтв 

 

На зламі років: науково-просвітницька робота  

кафедри міжнародного туризму 

 

Україна має значний потенціал для формування та зростання 

національно-професійної індустрії туризму. Процес української євроінтеграції – 

це не лише укладання договору про асоціацію з ЄС і отримання безвізового 

режиму, а й, насамперед, довгий, складний поступово-логічний перехід 

перетворення мислення і способу життя, відмова від старої моделі життя та 

поведінки соціуму, пошук нових варіантних можливостей.  

Суттєво та визначально, що має бути зроблено окремий акцент на 

вивчення потенціалу національних туристичних ресурсів країни. Однак, 

відкритим лишається питання науково-прикладного характеру щодо вивчення 

та встановлення оцінки потенціалу всіх видів, типів, форм та категорій 

національних туристичних ресурсів України. 

Кафедра міжнародного туризму вивчає теоретичні, науково-практичні і 

методичні проблеми в галузі національного туризму, в сфері прикладних 

соціальних комунікацій, займається подальшим розширенням зв’язків з 

науковими установами та закладами туристичної індустрії.  

У відповідності до вищезазначеного, Кафедра міжнародного туризму 

проводить науково-дослідну роботу за наступними напрямами: 

 методологія дослідження потенціалу історико-культурних 

туристичних ресурсів України; 

 методологія дослідження потенціалу природно-кліматичних 

туристичних ресурсів України; 

 правове регулювання туристичної діяльності; 

 реалізація культурного потенціалу туризму в Україні; 

 маркетингові інструменти промоції українського етнічного туризму; 

 сучасні туристичні артефакти – інноваційні об’єкти внутрішнього 

туризму в Україні; 

 анімаційні програми в сучасній індустрії туризму. 
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Тема наукового дослідження кафедри міжнародного туризму – 

«Дослідження потенціалу туристичних ресурсів України». Відповідно до мети 

було окреслено наступні завдання: 

 проаналізувати й узагальнити теоретико-методологічні засади 

системного дослідження потенціалу туристичних ресурсів як важливої 

складової розвитку національного туризму; 

 встановити та дослідити категоріально-понятійний апарат 

проблематики та надати наукового обґрунтування наступним категоріям 

понять: «потенціал», «туристичні ресурси», «реалізація потенціалу 

туристичних ресурсів» тощо; 

 дослідити стан і основні проблеми щодо потенціалу туристичних 

ресурсів України; 

 детально вивчити пріоритетні види туризму, які максимально 

комплексно реалізують потенціал національних туристичних ресурсів; 

 обґрунтувати умови реалізації потенціалу основних видів 

туристичних ресурсів; 

 розробити структурно-функціональну модель реалізації потенціалу 

туристичних ресурсів України. 

Першочергового значення набуває розробка методики суспільно-

географічного дослідження потенціалу туристичних ресурсів України, що є 

досить складним. Потенціал є системою природних, історико-культурних 

об’єктів та їхніх властивостей, які використовують (або можуть 

використовувати) у рекреаційній діяльності, функціональною основою 

рекреації і в певному розумінні її складовою частиною. Важливою проблемою 

забезпечення ефективного функціонування туристичної сфери є достовірність і 

цілісність оцінки туристично-ресурсного потенціалу України. Формування 

систем визначається рекреаційними потребами людини і суспільства в цілому, а 

їх територіальна локалізація, прив’язана значною мірою наявністю ресурсів, які 

й формують потенціал.  

В межах реалізації наукової тематики на кафедрі щорічно проводяться 

методичні семінари з актуальних питань, круглі столи, майстер-класи, тренінги, 

Всеукраїнські науково-практичні конференції, Всеукраїнські наукові конкурси 

студентських робіт, зустрічі з провідними фахівцями в галузі туризму, 
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друкуються публікації професорсько-викладацького складу у співавторстві зі 

студентською молоддю. 

У 2000 році з’явилось перше видання журналу «Гостиничный и 

ресторанный бизнес». Співпраця кафедри і, особисто Вишневської Г. Г. з 

редакцією та головним редактором Самарцевим Є. В. була ефективною. 

Студенти кафедри із захопленням брали участь в анкетуванні гостей готелів для 

спеціального дослідження: «Готельний ринок України: вчора, сьогодні і 

завтра», збирали статистичні матеріали для прикладної частини конференції: 

менеджмент персоналу, ефективне управління тощо. Величезним досвідом для 

студентів кафедри була участь у семінарах, які проводились Асоціацією 

готельних об’єднань і готелів міст України та Ради з питань туризму і курортів.  

У 2012 р. кафедрою було організовано та проведено конференцію на 

тему: «Інтеграція туристичної та дозвіллєвої індустрії напередодні проведення 

ЄВРО – 2012», яка відбулася у рамках Всеукраїнської наукової конференції 

«Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції». На конференції виступили 

10 викладачів, 3 аспіранти та 1 здобувач.  

У квітні 2013 р., під час проведення «Днів науки у КНУКіМ», відбулася 

науково-практична конференція «Дослідження потенціалу туристичних 

ресурсів України: стан і перспективи розвитку спеціалізованих видів туризму», 

організована кафедрою міжнародного туризму за участі викладачів та студентів 

Інституту готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ. Порядок 

денний конференції передбачав презентації наукових доповідей із подальшим 

обговоренням дискусійних питань. Модератор конференції, доктор 

географічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного туризму 

Антоненко Володимир Степанович, наголосив на важливості наукового 

дослідження спеціалізованих видів туризму, що формують потенціал 

туристичних ресурсів України.  

Гаврилюк А. М. доцент, кандидат наук з державного управління, 

започаткувала на кафедрі практичну реалізацію проектного менеджменту через 

організацію науково-дослідницьких робіт. 

Під керівництвом викладачів кафедри: Гаврилюк А. М., доцента, 

кандидата наук з державного управління та Устименко Л. М., доцента, кандидата 

педагогічних наук, було підготовлено найкращі студентські роботи серед 

учасників стипендіальної програми «Майбутнє туристичної галузі», 
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організованої провідним туристичним оператором України «Travel Professional 

Group». 

У 2014 р. на кафедрі міжнародного туризму було проведено  

І Міжнародну науково-практичну конференцію: «Гостинність, сервіс, туризм: 

досвід, проблеми, інновації», з наступними секціями:  

1. Теорія і практика розвитку індустрії гостинності.  

2. Перспективи розвитку готельно-ресторанного і туристичного сервісу. 

3. Соціально-економічні особливості розвитку сфери послуг.  

4. Інноваційний потенціал туризму.  

5. Економіка сталого розвитку (підприємство, регіон, країна).  

6. Сучасні проблеми та перспективи розвитку менеджменту.  

7. Інноватика – проблеми теорії та практики.  

ІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Гостинність, 

сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» була проведена у 2015 р. 

Важливими її складовими компонентами стали три майстер-класи та один 

соціально-психологічний тренінг.  

У 2016 р. на кафедрі відбулась вже ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція, п’ять майстер-класів. У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт, що організовано провідним туристичним 

оператором України «Travel Professional Group», «Майбутнє туристичної 

галузі» виборола 1 місце та отримала Сертифікат переможця, студентка IV 

курсу ФГРіТБ Мегей Руслана, науковий керівник – доцент кафедри 

міжнародного туризму, канд. геогр. наук – Ткаченко Т. І.  

Отже, за звітній період, науковою школою кафедри було відвідано 

близько 110 науково-практичних конференцій, проведено три Міжнародні 

науково-практичні конференції на ФГРіТБ КНУКІМ, видано один навчальний 

підручник та чотири навчальних посібники, проведено вісім майстер-класів, 

один соціально-психологічний тренінг. Крім того, студенти кафедри 

виборювали призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт. Все це сприяло підвищенню фахового та наукового рівня професорсько-

викладацького складу Кафедри міжнародного туризму Факультету готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу. 
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Л. М. Устименко, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри міжнародного туризму 

Київського національного університету культури і мистецтв 
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історія подорожей кафедри міжнародного туризму 

Київського національного університету культури і мистецтв 

 

Подорожі до провідних туристичних центрів і регіонів України, рекламні 

тури за кордон, походи та екскурсії стали не тільки традицією на кафедрі 

міжнародного туризму, – цей напрям роботи є важливою складовою практичної 

підготовки фахівців з організації туризму. 

Від часу створення кафедри до сьогоднішнього дня було здійснено 

декілька десятків подорожей до найважливіших туристичних центрів України 

та за кордон. В цьому огляді згадаємо найяскравіші сторінки. 

Історія подорожей кафедри міжнародного туризму веде відлік від травня 

1998 року, коли студенти 1 курсу групи МТ-17 разом куратором 

Л. М. Устименко здійснили подорож до дендропарку «Софіївка», що поблизу 

Умані. Вже тоді студенти на практиці зрозуміли як об’єднують мандрівки… 

Серед подорожей 2000-х років слід згадати екскурсійну поїздку до 

Чернігова, туристичних центрів Криму та Західної України. У травні 2002 року, 

в межах краєзнавчої та спортивно-оздоровчої практики, було сформовано два 

туристичних маршрути та відповідно дві групи. Одна, з керівниками 

Вишневською Г. Г. та Сапєлкіною З. П. відправилась до Криму, щоб 

ознайомитися зі знаменитими кримськими туристичними центрами та 

об’єктами: містами Севастополем, Херсонесом, Балаклавою та Форосом. 

Друга група під керівництвом Устименко Л. М. вирушила у західному 

напрямку до Кам’янця-Подільського. Під час подорожі студенти відвідали 

Хотинський замок, Національний історико-архітектурний заповідник 

«Кам'янець», здійснили похід по каньйону річки Смотрич. Але найбільше всім 

запам’яталася подорож до «Атлантиди», однієї із найвідоміших печер Поділля, 

яку дуже цінують спелеотуристи, екстремали та всі, хто прагне нових вражень 

та відчуттів. Саме в печері «Атлантида» студенти були посвячені в 

спелеотуристи. Дві години тривав похід студентів по підземним пустотам, 

лабіринтам та лійкам, де неофіти набували нового досвіду орієнтування та 
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подорожування підземеллям. Враження були неймовірними, адже вийшовши з 

печери на галявину кожен змінився, отримавши новий досвід та неповторні 

емоції. 

Особливо цікавими були комбіновані тури (походи та екскурсії), які 

передбачали фізичне загартування та розширення світогляду, знайомство з 

історико-культурною спадщиною регіону. Друга подорож до Криму відбулась у 

2004 році. Її організатором став один із перших випускників кафедри 

міжнародного туризму Віталій Дикий, який нині очолює туристичну фірму 

«Дикий ТУР», що спеціалізується на екстремальному туризмі. Велика група 

(близько 50 учасників) вирушила до Бахчисараю. Тур став частиною 

краєзнавчої та спортивно-оздоровчої практики, яку студенти проходили на 2-му 

курсі. Розмістившись на туристичній базі «Привал» група здійснювала 

радіальні маршрути по південно-західній частині Криму. Серед найкращих 

маршрутів назвемо – екскурсію до печерного міста Ескі-Кермен, руїн 

Херсонесу, фортеці Інкерман та похід по Великому Кримському каньйону. 

Третя подорож до Криму передбачала знайомство з туристичними 

перлинами Південного берегу. Дві великі групи студентів під керівництвом 

Вишневської Г. Г., Устименко Л. М., Сапєлкіної З. П. та Пантелейчук І. В. 

відвідали Червону печеру, Ластівчине гніздо, Масандрівський, Лівадійський та 

Воронцовський палаци, Кримський ботанічний сад, міста Ялту та Севастополь. 

У 2007 році велика група (до 45 осіб) під керівництвом Устименко Л. М. 

та Булгакової Н. В. відправилась у подорож по замках та відомих туристичних 

центрах Західної України. Туристичний маршрут почався у Кам’янці-

Подільському та пролягав через великі міста – Чернівці, Тернопіль і 

закінчувався у Львові. На шляху слідування студенти відвідали найвідоміші 

туристичні центри та об’єкти регіону: Збараж, Бучач, Кременець, Підгорецький 

замок, Почаївську Лавру, Зарваницю тощо. 

2010–2013 роки ознаменувалися зимовими подорожами до Закарпаття.  

У поїздках студенти кафедри (керівниками в різні роки були: Антоненко В. С., 

Козловський Є. В., Вишневська Г. Г., Устименко Л. М., Ткаченко Т. І., 

Булгакова Н. В., Крупа І. П., Цегельник Ю. О. та інші) відвідали туристичні 

перлини Закарпаття – міста Ужгород, Мукачеве, Олеський замок, озеро 

Синевир та опанували гірськолижний туризм… 
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Однією з кращих подорожей Київщиною була поїздка до Переяслав-

Хмельницького у вересні 2012 року. Майже весь професорсько-викладацький 

склад кафедри (Антоненко В. С., Козловський Є. В., Короткова  

А. Я., Устименко Л. М., Гаврилюк А. М., Ткаченко Т. І., Булгакова Н. В., Крупа 

І. П., Цегельник Ю. О.) разом зі студентами завітав до музею Української 

архітектури та побуту не лише заради знайомства з однією із кращих 

туристичних атракцій, але і з метою посвяти першокурсників кафедри у 

«туристи». Традиційно посвята студентів на кафедрі відбувається у вересні, 

коли відзначається Всесвітній день туризму. 

Подорож до зимового Львова була здійснена у січні 2013 р. Як велика 

родина, професорсько-викладацький склад кафедри (Гаврилюк А. М., 

Вишневська Г. Г., Булгакова Н. В., Крупа І. П., Цегельник Ю. О.) разом зі 

студентством знайомились із народними традиціями відзначення зимових свят і 

туристичними ресурсами міста Лева. 

Вивчаючи туристичні ресурси України, студенти та викладачі (Антоненко 

В. С., Вишневська Г. Г., Козловський Є. В., Гаврилюк А. М., Ткаченко Т. І., 

Плецан Х. В., Григорчак І. М., Крупа І. П. та Цегельник Ю. О.) відвідали у 2015 

році Тернопілля, Тростянець та Сокиринці.  

Очевидно, що майбутнім фахівцям міжнародного туризму потрібно 

розширювати географію подорожей, виїжджати за межі Батьківщини, бажано 

вже не в якості туристів. Упродовж 2013–2015 років кафедра міжнародного 

туризму разом з туристичною фірмою «I@J TRAVEL», директором якої є 

випускниця кафедри Яна Бербеничук, організовували рекламні тури 

(орієнтовані на зимовий та літній сезони) до Болгарії з метою знайомства з 

туристичними ресурсами цієї країни. Подорожі здійснювались під 

керівництвом Антоненка В. С., Вишневської Г. Г., Козловського Є. В., 

Ткаченко Т. І., Устименко Л. М., Цегельник Ю. О., Цегельник А. О. Найкращою 

та найчисленнішою за кількістю учасників (54 особи) стала подорож, маршрут 

якої, крім Болгарії, передбачав ще й відвідання Румунії. 

Під час перебування в Румунії мандрівники відвідали загадковий замок 

Бран, чарівний Брашів, що входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 

колишню літню резиденцію королів Румунії – палац Пелеш, який на сьогодні є 

одним із найбільш видатних і неповторних музеїв Європи, що знаходиться на 

території елітного гірськолижного курорту Румунії – Сіная.  
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Програма туру по Болгарії передбачала знайомство з готельною базою та 

інфраструктурою курортів Банско та Боровець, які позиціонуються як найбільш 

перспективні гірськолижні курорти країни. Серед відвіданих історико-

культурних туристичних пам’яток варто назвати Рильський монастир – колиску 

болгарської духовності та національної самосвідомості, що входить до Списку 

світової спадщини ЮНЕСКО. Болгарія у багатьох туристів асоціюється з 

відомою провидицею Вангою, яка прожила останні роки в Рупіте, неподалік 

міста Петрич. Там знаходиться її будинок та могила. Ця місцевість відома 

своїми термальними джерелами та цілющою енергетикою. Неймовірна 

подорож принесла багато позитивних емоцій, наповнила студентів глибокими 

знаннями про туристичну галузь Румунії та Болгарії. Кожен учасник отримав 

сертифікат про здійснення екскурсійно-інформаційного туру «Румунія–

Болгарія-2015».  

Саме так кафедра міжнародного туризму КНУКіМ поступово розширює 

туристичні горизонти України та Європи. 

Представлений до уваги огляд подорожей кафедри висвітлив ті, що 

найбільше запам’ятались та мали вагоме значення в якості доповнення до 

фахової освіти.  
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О. О. Любіцева, 

доктор географічних наук, професор, 

завідувач кафедри країнознавства та туризму 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

До 20-річчя кафедри міжнародного туризму КНУКіМ 

 

Чи восени, чи весною 1997 р. до нас, на кафедру країнознавства та 

туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

звернулась Євгенія Вікторівна Панкова (випускниця історичного факультету 

нашого університету, кандидат історичних наук, доцент), яку призначили 

завідувати кафедрою міжнародного туризму в Київському державному 

університеті культури і мистецтв. На той час, в середині 90-х років минулого 

сторіччя, до кафедри зверталось по допомогу чи поради багато ВНЗ, які 

відкривали або планували відкрити нову спеціальність – туризм. Кафедра 

країнознавства та туризму Київського національного університету була 

заснована 1990 р. і доволі тривалий час була ледь не єдиною в країні, де 

готувались кадри з вищою освітою для сфери туризму. В подальшому 

становлення туристичної освіти в Україні і в Києві зокрема, відбувалось часто 

за безпосередньої участі професорсько-викладацького складу кафедри, оскільки 

ми вже мали значний досвід підготовки таких фахівців (з середини 1970-х років 

географічний факультет випускав у сферу туризму спеціалістів із записом 

«методист-організатор туристсько-екскурсійної справи», що було рівнозначно 

за виконуваними професійними роботами «менеджеру туризму»). Вже були 

напрацьовані нові навчальні плани і програми, які б відповідали новому етапу 

розвитку туризму – ринковому, коли країна «відкрилась» для міжнародного 

туризму і почала перебудовувати цю сферу за європейськими/міжнародними 

стандартами. Ми радо ділились досвідом з усіма, хто бажав його перейняти, 

щоб спільними зусиллями розвивати вітчизняний туризм, забезпечуючи його 

кадрами «нової генерації».  

Туризм настільки багатогранне і багатоаспектне явище, що всім (я маю на 

увазі ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців з туризму) там вистачить місця і 

кожен ВНЗ має в цій системі освіти виявити своє власне «обличчя», специфіку 

підготовки задля забезпечення певного сегменту туризму, чим і сприятиме 
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розвиткові туризму в Україні загалом. На той час тільки в Києві ми 

співробітничали з новоствореним на базі технікуму готельного господарства 

Київським університетом туризму, економіки і права, Київським торговельно-

економічним університетом, іншими ВНЗ. До того ж спілкування з колегами, 

обмін поглядами завжди є корисним і сприяє як власному розвиткові, так і має 

йти на користь спільній справі: формуванню системи фахової туристичної 

освіти. 

Оскільки кафедру міжнародного туризму Київського державного 

університету культури і мистецтв очолила історик за фахом Є. В. Панкова, до 

навчального плану було введено більше дисциплін історичного блоку: до 

«Історії туризму» додалась «Історія Європи» як дисципліна туристично-

країнознавчого «підстилаючого» циклу, де надавались відомості про основні 

історичні віхи розвитку європейських країн (а саме європейські країни на той 

час, та й зараз, є країнами, до яких найбільше подорожують українці), що 

надавало додаткові знання майбутнім менеджерам туризму при формуванні 

туристичного продукту і його наповненні.  

Розвиваючи ресурсний напрямок, ми разом з Є. В. Панковою і доцентом 

кафедри країнознавства та туризму В. І. Стафійчуком видали навчальний 

посібник «Туристичні ресурси України» (2007). За сприяння керівництва 

Київського національного університету культури і мистецтв вийшов друком 

мій навчальний посібник «Методика розробки турів» (2003, 2008). 

Кафедра країнознавства та туризму Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, завідувачем якої на той час був проф. 

Б. П. Яценко, не тільки поділилась своїми напрацюваннями (навчальним 

планом, навчальними програмами, певним досвідом організації навчального 

процесу), але й «допомогла матеріально» – багатьох викладачів було запрошено 

до викладання на новостворену кафедру міжнародного туризму до КНУКіМу. 

Так, з 1997 р. я почала співпрацювати з колективом кафедри міжнародного 

туризму, викладаючи в різні роки різні курси: «Організація туризму», 

«Організація обслуговування туристів в готелях і готельних комплексах», 

«Організація турів», а в останні роки (до 2014 р.) для магістрів – курси «Ринок 

туристичних послуг» та «Туризмологія». 

Кафедра починалась з невеликого колективу ентузіастів, які опановували 

новий для себе освітній напрямок, але швидко розвивалась. Кандидатські 

дисертації захистили Л. Устименко, Г. Вишневська, З. Сапєлкіна, С. Дмитрук.  

Зростали набори студентів як денної, так і заочної форм навчання. Слід 

зауважити, що на кафедрі завжди приділяли значну увагу студентам. 
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Спілкування з ними ніколи не було формальним, завжди мало дружній характер 

і ставлення студентів до викладачів також можна було назвати не тільки 

шанобливим, а й партнерським. Тому випускники не забували кафедру і, 

працюючи в туристичному бізнесі, пропонували місця проходження практик, 

інші форми співробітництва.  

Задля справедливості варто зауважити, що все ж основне навчальне 

навантаження несли на собі не стільки штатні працівники, скільки запрошені, 

чисельність яких зростала пропорційно збільшенню наборів студентів. Така 

ситуація «ставила під удар» діяльність кафедри і не могла не викликати 

занепокоєння керівництва університету. Тому з часом відбулася зміна 

керівництва кафедрою і на її чолі став доктор географічних наук, професор  

В. С. Антоненко. Колектив кафедри поповнився новими викладачами: 

економістами, фахівцями з державного управління, культурологами та ін., 

науковий профіль яких дозволяє забезпечити в межах навчального процесу 

єдність погляду на туризм як в теоретичному, так і в практичному сенсі. Туризм 

є синтетичним об’єктом, комплексною за змістом практичною діяльністю, тому 

об’єднання на одній кафедрі «різнопрофільних» викладачів є позитивним і 

відображає той напрямок, яким мають рухатись всі кафедри, які готують кадри 

для туризму. 

Діяльність кафедри завжди підтримувалась ректором університету  

М. М. Поплавським: виділялись нові приміщення як для кафедри, так і для 

лабораторій, лабораторії оснащувались новітнім обладнанням, забезпечувались 

виїзні практики тощо. Кадрова політика ректора була спрямована також на 

розвиток власного кадрового забезпечення, тому створювались всі умови для 

підвищення кваліфікації, у т. ч. через захист дисертацій. 

Сьогодні колектив кафедри міжнародного туризму є досить молодим, 

креативним, спрямованим на інноваційні види і форми діяльності як в 

навчальному процесі, так і в туристичній практиці. Трансформації 

викладацького складу позитивно позначились на діяльності кафедри. Сьогодні 

можна говорити, що колектив кафедри є сформованим, вирізняється власним 

«обличчям» серед інших ВНЗ. Бажаю колективу кафедри міжнародного 

туризму довгих плідних років подальшої діяльності з підготовки кадрів для 

туризму, на благо розвитку вітчизняного туризму! 
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В. І. Стафійчук, 

кандидат географічних наук,  

доцент кафедри країнознавства і туризму 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

 

Кафедрі міжнародного туризму виповнилося 20 років! 

Як завжди, час лине швидко і безповоротно, проте стосовно кафедри 

міжнародного туризму не все так однозначно. Так, плин часу не зупинити, але 

чим більше минає днів, тим більше стає доль, пов’язаних з кафедрою та між 

собою і тим частіше він [час] повертається приємними спогадами.  

Тут і надалі я називатиму кафедру НАШОЮ, хоча вже декілька років не є 

її викладачем. Проте саме з нашою кафедрою пов’язані 15 чудових років 

викладацької діяльності.  

Кінець 90-х років ХХ ст. важко назвати благополучним періодом. 

Економічна криза боляче вдарила по вітчизняній освіті і водночас змусила 

шукати нові шляхи виживання. Запит суспільства на висококваліфікованих 

фахівців з організації туризму був позитивно сприйнятий у Київському 

національному університеті культури і мистецтв, де зусиллями Євгенії 

Вікторівни Панкової, Лесі Миколаївни Устименко, Галини Георгіївни 

Вишневської та Злати Петрівни Сапєлкіної, за підтримки керівництва, було 

створено кафедру міжнародного туризму. Саме завдяки їхній наполегливості, 

ентузіазму та нервовій системі кафедра і пройшла етап становлення. При 

цьому, будучи однією з найбільших у КНУКіМ за чисельністю студентів, 

кафедра міжнародного туризму тривалий період тулилася в невеличких 

кімнатках спочатку на вул. Чигоріна, потім у головному корпусі на вул. Щорса. 

Але, як говориться, труднощі, які нас не вбивають, роблять нас сильнішими! 

На першому етапі свого існування кафедра для забезпечення навчального 

процесу змушена була користуватися послугами професорсько-викладацького 

складу інших вищих навчальних закладів Києва. Важливу «селекційну» роботу 

провела Короткова А. Я., завдяки якій у різні роки на кафедрі працювало багато 

викладачів географічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, серед яких був і я.  

Паралельно на кафедрі велася активна робота з підвищення кваліфікації 

власних кадрів: захистили кандидатські дисертації Устименко Л. М., Сапєлкіна 
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З. П., Вишневська Г. Г., Дмитрук С. В. Після навчання в аспірантурі 

поверталися на кафедру її колишні випускники, зокрема викладацький склад 

поповнили Зараховський О. Є та Булгакова Н. В. Політика, яка була спрямована 

на забезпечення власним якісним професорсько-викладацьким складом, 

привела до появи на кафедрі Козловського Є. В., Ткаченко Т. І., Гаврилюк  

А. М., Плецан Х. В. 

З 2006 року колектив кафедри працює під керівництвом доктора 

географічних наук, професора Антоненка Володимира Степановича. 

На сьогодні кафедра міжнародного туризму – це 11 висококласних 

професорів, доцентів і асистентів. Навчально-методичну роботу кафедри 

виконує і є її душею вже тривалий період часу Крупа І. П. 

Кафедра міжнародного туризму здійснює якісну підготовку фахівців 

напряму «туризм» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та 

«магістр». 

Сфера наукових досліджень викладачів, аспірантів та студентів кафедри 

містить багато складових. Серед них: маркетингові дослідження туристичних 

ринків України та зарубіжних держав, оцінка рекреаційних ресурсів та 

туристичних можливостей регіонів України, реалізація культурно-освітнього 

потенціалу туризму в організації дозвілля, сучасні інформаційні технології в 

сфері гостинності, вивчення зарубіжного досвіду підготовки фахівців та 

розвиток вітчизняного кадрового потенціалу індустрії туризму. Викладачі та 

аспіранти кафедри міжнародного туризму беруть активну участь у програмах 

по стажуванню і підвищенню свого освітньо-професійного рівня. 

Професорсько-викладацький склад та студенти кафедри є активними 

учасниками міжнародного наукового клубу «GALILEI». 

Нині у науковому доробку кафедри десятки навчальних посібників і 

навчально-методичних розробок, сотні наукових статей. Серед освітян і 

студентів України відомі та користуються популярністю навчальні посібники 

авторства колишніх і нинішніх викладачів кафедри: «Екотуризм» (О. Дмитрук, 

С. Дмитрук), «Екскурсознавство і музеєзнавство» (В. Бабарицька,  

А. Короткова, О. Малиновська), «Історія Європи» (Є. Панкова), «Історія 

туризму» (Л. Устименко, І. Афанасьєв), «Основи туризмознавства»  

(Л. Устименко), «Рекреалогія» (В. Стафійчук), «Релігійний туризм»  

(З. Сапєлкіна), «Туристичне краєзнавство» (Є. Панкова), «Туристичне 
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країнознавство» (В. Стафійчук, О. Малиновська), «Туристичні ресурси 

України» (О. Любіцева, Є. Панкова, В. Стафійчук) тощо. 

Кафедра міжнародного туризму активно співпрацює з університетами 

Польщі, Словаччини, Македонії, Китаю, Банґладеш та інших держав. Викладачі 

кафедри докладають зусиль для інформаційної відкритості та посилення 

співробітництва з профільними навчальними закладами України, беручи 

активну участь у різного роду конференціях, симпозіумах, колоквіумах.  

І все ж, головне досягнення кафедри – це студенти, їхні знання та успіхи. 

За роки існування кафедра підготувала близько двох тисяч професіоналів у 

галузі туризму і що особливо приємно – більшість випускників працюють за 

фахом і не поривають контактів з кафедрою. Колишні випускники із 

задоволенням допомагають влаштувати нинішніх студентів на практики, 

стажування, роботу.  

Незабутні роки навчання на кафедрі супроводжуються екскурсіями до 

Львова, Чернівців, Умані, Кременця, Одеси, Чернігова тощо; рекламними 

турами в Чехію, Туреччину, Болгарію, Словаччину, Румунію; практикою в 

провідних туристичних агентствах, престижних готелях і ресторанах України 

та зарубіжних країн; участю в яскравих культурно-масових заходах.  

Професорсько-викладацький колектив та навчально-допоміжний 

персонал кафедри міжнародного туризму докладає всіх зусиль для виконання 

свого найважливішого завдання –виховання високопрофесійних фахівців у 

галузі туризму. Студенти відчувають це і відповідають повагою і любов’ю. 

Я також дуже люблю НАШУ кафедру і щиро бажаю їй БУТИ!  
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С. Я. Ольговський, 

кандидат історичних наук, 

професор кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства  

Київського національного університету культури і мистецтв 

 

20 років кафедрі. Це багато чи мало? 

 

90-ті роки ХХ століття були ознаменовані кардинальними, що би не 

сказати революційними, змінами в діяльності університету культури і мистецтв. 

Насамперед – це присвоєння статусу «університет» колишньому Київському 

інституту культури імені О. Є. Корнійчука (1997), потім – присвоєння 

університету статусу «національний» (1998), що було пов’язано вже із 

діяльністю нового ректора Михайла Михайловича Поплавського. Якщо раніше 

інститут культури можна було назвати, за тим же самим О. Є. Корнійчуком, у 

його відомій п’єсі «тихе життя», то з приходом М. М. Поплавського це життя 

завирувало.  

До 1993 року в інституті культури було лише два факультети – 

бібліотечний і культосвітньої роботи, а протягом десятиліття були відкриті 

випускаючі кафедри – юридична, економічна, соціології, PR, дизайну, 

модельного бізнесу, естрадного співу і, в тому числі, кафедру міжнародного 

туризму. Це при тому, що в київських вузах такі спеціальності існували давно і, 

на перший погляд, щойно затверджений національний університет не міг 

витримати з ними конкуренції. Та авантюризм (в кращому розумінні цього 

слова) М. М. Поплавського, в який, чесно говорячи, мало хто із старих 

працівників вірив, цілком виправдався. І відбулось це завдяки ставці, яку  

М. М. Поплавський зробив на молодь. 

Сталося так, що завідувачкою новоствореної кафедри туризму була 

призначена Євгенія Вікторівна Панкова, з якою я працював ще на 

загальноінститутській кафедрі історії, а потім на кафедрі музеєзнавства, 

створеній у 1992 році. Пам’ятаю, що Є. В. Панкова запровадила на цій кафедрі 

цікаву традицію, запозичену нею ще у Київському державному університеті 

імені Тараса Шевченка, який вона закінчила: кафедра для студентів – рідна 

хата, куди вони можуть заходити в будь-який час і обговорювати свої 

проблеми. Потрібно їх привітати, пригостити чаєм тощо.  
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Після призначення Є. В. Панкової завідувачкою кафедри міжнародного 

туризму мені було запропоновано викладати на цій спеціальності курси історії 

України і етнографії України. Аудиторія завжди була повна, а це, щонайменше, 

80 допитливих студентів, і саме ці 80 поціновувачів історії декілька разів 

проводжали мене після лекції оплесками. Чесно кажучи, вийшовши із 

аудиторії, я, розчулений, потай втирав скупу чоловічу сльозу.  

У той час в головному корпусі університету вже була проблема – де 

провести вільний час між лекціями, роздягнутись і лишити верхній одяг, врешті 

випити чашку кави. На кафедрі міжнародного туризму такої проблеми не 

існувало. Я завжди був бажаним гостем, і це не тільки через дружні стосунки із 

Є. В. Панковою.  

На кафедрі панувала тепла, домашня атмосфера, постійно заходили 

студенти, вирішувались питання, викладачі із студентами по кутках тихенько 

розмовляли, а я сидів з чашкою кави і спостерігав за цим спілкуванням. Цьому 

відповідав і певний антураж – студенти, виправдовуючи специфіку кафедри, з 

кожної туристичної поїздки привозили сувеніри, які розставлялись на поличках 

і створювали неповторну атмосферу.  

До цього ж потрібно додати, що і деякі викладачі кафедри  

(Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова) були випускниками університету, яким я 

викладав історію України. 

20 років кафедрі. Це багато чи мало? З однієї сторони, це навіть не 

термін, але це і 15 випусків кваліфікованих спеціалістів. Кафедра довела 

доцільність свого існування і на сьогоднішній день є однією із провідних, і в 

університеті, і в державі.  

Вітаючи викладачів і студентів кафедри міжнародного туризму із 

ювілеєм, хочеться побажати їм творчого натхнення і успіхів у складній, але 

цікавій і дуже потрібній справі. 
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УСПІШНІ ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

 

 Підсумовуючи двадцятирічний відрізок діяльності кафедри міжнародного 

туризму Київського національного університету культури, варто наголосити, 

що головне надбання кафедри – це студенти, які є не лише майбутнім 

вітчизняного туризму, а й майбутнім нашої держави. За роки існування кафедра 

підготувала близько трьох тисяч професіоналів у галузі туризму. Більшість 

випускників працюють за фахом і не поривають контактів із кафедрою, 

допомагаючи влаштовувати нинішніх студентів на практику, стажування та 

роботу. Гарною традицією стало проведення випускниками-професіоналами 

майстер-класів, де вони розкривають практичні складові сучасного 

туристичного бізнесу нинішнім студентам. 

Випуск 2004 року 

1. Болічевський Євген   – Туристична компанія «Coral Travel». 

2. Дикий Віталій    – Туристична фірма «Дикий Тур». 

Випуск 2005 року 

3. Монастирьова Юлія   – Туристична компанія «International 

    Travel Group». 

4. Балачкова Ірина   – Туристична компанія «Go2holiday».  

5. Голуб Юлія    – Туристична компанія «Go2holiday». 

6. Труфанова Наталія  – Туристична компанія  

        «Anywayanyday.com». 

7. Кравчун Ганна   – Туристична компанія «L-tour». 

8. Вінник Мілана   – Туристична компанія «Бутик свадебных 

   путешествий». 

9. Шпичка Неля    – Туристична компанія «Azure Marine». 

10. Голюк Яна   – Туристична компанія «Good trip». 

11.  Залеська Ірина   – Туристична компанія «American Travel 

   Service». 

12.  Наконечна Олена  – Туристична компанія «TEZ TOUR». 

Випуск 2006 року 

13. Кравченко Андрій   – Туристичний оператор «ТUI». 

14. Фурта Антон   – Туристичний оператор «Join up». 

15. Шуст Світлана   – Туристичний оператор «Кандагар Тревел». 

Випуск 2008 року 

16.  Шумейко Ганна  – Туристична компанія «Almatur Opole». 
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Випуск 2010 року 

17. Бербеничук Яна   – Туристична фірма «I@J TRAVEL». 

18. Карась Вікторія   – Туристична компанія «Anex tour». 

19. Молчан Віктор   – Туристична компанія «Альф». 

20. Момот Надія   – Туристична компанія «Travel Mag». 

21. Терещенко Євгенія  – Туристична компанія «Sightseening tours 

   in Kiev». 

22. Цегельник Юлія  – Туристична компанія «АКОРД-тур». 

23.  Шабуніна Аліна  – Туристична компанія «Xclusive Travel». 

Випуск 2015 року 

24. Антонович Ірина  – Туристична компанія «Поехали с нами». 
25. Власенко Ганна   – Туристичний оператор «Мouzеnidis Тravеl». 

26. Кузнєцова Олена   – Туристичний оператор «Trevel Professional 

   group». 

Випуск 2016 року 

27.  Лапшина Анна   – Туристична компанія «TUI Метрополіс». 

Випуск 2017 року 

28.  Синельніков Дмитро  – Туристичний оператор «ANEX tour». 
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Зрозуміло, що не всі випускники працюють у туристичних компаніях, але 

знайшли і реалізовують себе в інших сферах діяльності, тих, що 

опосередковано пов’язані з туризмом. Наприклад, Ольга Савенко працює в 

авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», Наталія Булгакова – викладач 

кафедри міжнародного туризму КНУКіМ, В’ячеслав Сай – фахівець 

міжнародної готельної мережі «Radison SAS», Ганна Полтавець – менеджер 

«The White Haven hotel», Андрій Котік – адміністратор CityHotel. Тетяна 

Горобченко працює у Федерації футболу України. Антоніна Цегельник – бармен 

одного з найпопулярніших столичних коктейль-барів (Boutiquebar Biancoro), 

входить у ТОП-10 кращих барменів міста Києва. 

Є серед наших випускників і зірки: ведуча телебачення Яна Габріела 

Масанга та дві «Міс Україна Всесвіт»: Інна Цимбалюк – «Міс Україна Всесвіт-

2006» (увійшла в Топ-20) та Ганна Пославська – «Міс Україна Всесвіт-2010» 

(увійшла в Топ-5).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Проектна діяльність 
 

 

Глибокі річки нечутно течуть 

Харукі Муракамі 
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Г. Г. Вишневська,  
кандидат культурології, доцент кафедри міжнародного туризму  

Київського національного університету культури і мистецтв  

 

Науково-творчий доробок кафедри міжнародного туризму:  

короткий нарис 

 

Від початку заснування кафедри актуальну наукову і творчу роботу 

очолила завідувач – Євгенія Вікторівна Панкова. У рамках краєзнавчого 

проекту «Туристичними маршрутами Києва», було розроблено перелік 

краєзнавчо-тематичних маршрутів для студентів, на яких працювали: Панкова 

Є. В. – «Загадкове Китаєве», «М. Булгаков у Києві»; З. П Сопілкина – «Сонце 

української музики», «Літературний Київ»; Г. Г. Вишневська – «Давній Київ», 

«Художники ХIX століття у Києві» тощо. 

У 2000 році в індустрії гостинності України відбулась неординарна подія 

– з’явилось перше, по-справжньому професійне, наукове, креативне, 

періодичне видання – журнал «Гостиничный и ресторанный бизнес». 

Долучилися до цієї події і науковці Кафедри міжнародного туризму Київського 

національного університету культури і мистецтв у рамках освітнього проекту 

«Туризм на порозі третього тисячоліття». 

Співпраця кафедри, зокрема Г. Г. Вишневської з редакцією і головним 

редактором (по-справжньому талановитою та креативною людиною)  

Є. В. Самарцевим, була ефективною, цікавою і захоплюючою. Це були і наші 

статті в журналі, і відвідування професійних готельних виставок, і 

найголовніше, активна участь студентів у підготовці і проведенні практично 

щорічних міжнародних Форумів готельєрів на базі: Українського дому, 

українських готелів «Днепр», «Русь», «Premier Palace Hotel» тощо. 

Студенти кафедри із захопленням приймали участь в анкетуванні гостей 

готелів для спеціального дослідження: «Готельний ринок України: вчора, 

сьогодні і завтра», збирали статистичні матеріали для прикладної частини 

конференції: менеджмент персоналу, ефективне управління тощо. Величезним 

досвідом для студентів кафедри була участь у семінарах, що проводились 

Асоціацією готельних об’єднань і готелів міст України та Ради з питань 

туризму і курортів. Із захопленням та задоволенням згадую їх – найкращих 

студентів: Баздиреву Ганну, Скорину Олену, Глушко Наталю, Яковлеву Ольгу, 

Артюшенко Володимира та інших, а ще дуже сумую, що пішов від нас Євген 

Вікторович Самарцев – світла людина, яка не робила кар’єри і штучних 

посмішок, а була справжньою великою Людиною та фахівцем.  
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А. М. Гаврилюк, 
кандидат наук з державного управління, 

доцент кафедри міжнародного туризму 

Київського національного університету культури і мистецтв 

 

Інноваційні проекти кафедри міжнародного туризму 

 

«Календар подієвого етнотуризму в Україні» 

Упродовж останніх років стрімко підвищився інтерес громадян України 

та зарубіжних гостей до самобутніх етнічних традицій українців. Тому 

суспільство запропонувало ряд інноваційних підходів, спрямованих на 

задоволення такого культурно-мистецького попиту, який проявився в 

організації та проведенні різноманітних подієвих заходів. Україною 

поширилась практика фестивалізації та локалізації культури, й відповідно, 

активізувалися туристичні потоки до міст проведення етнокультурних заходів. 

Враховуючи сучасні мистецькі тенденції розвитку туризму кафедра 

міжнародного туризму, починаючи з 2012 року, започаткувала новий напрям 

науково-освітньої роботи зі студентством, який проявився в застосуванні засад 

проектної науково-творчої та пошукової діяльності.  

Першим проектом, що згуртував студентську молодь, «розворушив», у 

буквальному розумінні, їх нереалізовані творчі здібності, стала робота над 

розробкою і створенням інноваційного проекту «Календар подієвого 

етнотуризму в Україні» (далі – Календар), що мав на меті популяризувати 

самобутні етнографічні традиції, звичаї, обряди, народні ремесла, національну 

моду, кухню, духовну та історико-культурну спадщину українців на основі 

вивчення, узагальнення та систематизації інформації про вітчизняні 

етнотуристичні події.  

Ідея створення Календаря виникла через відсутність узагальненої та 

систематизованої інформаційної бази про заходи подієвого туризму в Україні, 

які б вирізнялися з-поміж інших видів туризму своєю українською автентикою. 

Такий вид науково-дослідницької роботи вимагав активних творчих зусиль 

цілого колективу, який було створено зі складу талановитих студентів: 

Качинської Дар’ї, Крупеник Віти, Кузнєцової Катерини, Левченка Олександра, 

Раткіної Олени, Решетько Світлани, Соколової Ольги, Солодкої Каріни, Фіц 

Олени, Шпаренко Марини та Якименко Інни під керівництвом доцента 
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кафедри, кандидата наук з державного управління, доцента Алли Михайлівни 

Гаврилюк.  

Започаткований проект став складовою формування позитивного іміджу 

України в світі та збагачення і популяризації національної культурної 

спадщини українського народу. Він реалізовувався як складова науково-

дослідних робіт кафедри за напрямом «Дослідження потенціалу туристичних 

ресурсів в Україні» й гармонійно вписувався у загальноуніверситетську 

концепцію КНУКІМ під назвою «Тримай українську хвилю!».  

Для представлення систематизованої інформації про події українського 

етнічного туризму було обрано формат електронного календаря на 2013 рік, 

який презентовано як інтерактивний ресурс та бренд-продукт, що був 

доступний в мережі Інтернет широкому загалу і демонстрував чіткі маркери 

привабливості української території, виконував функцію туристичного 

«обличчя місцевості».  

«Календар подієвого етнотуризму в Україні» – унікальний ресурс за 

декількома ознаками: знайомив з невичерпною історико-культурною, 

етнографічною, пісенною спадщиною, усною народною творчістю, 

багатогранним декоративно-прикладним та ужитковим мистецтвом, народними 

промислами, самобутніми традиціями українського фольклору, кухні, 

релігійно-обрядових свят, мальовничим колоритом вишуканого національного 

вбрання і дозволяв обирати місце майбутньої подорожі Україною у залежності 

від вподобань, інтересів; слугував корисним інформаційним навігатором 

змістовного дозвілля на цілий рік.  

ТРИМАЙ УКРАЇНСЬКУ ХВИЛЮ – ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ 

УКРАЇНСЬКУ  УКРАЇНУ !!!  
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Апробація розробленого інформаційно-просвітницького продукту 

відбувалася у ході проведення міжнародних (м. Барселона, Іспанія) та 

вітчизняних (м. Київ, м. Львів) науково-практичних конференцій, круглих 

столів, туристичних салонів тощо. Результати анонсованих виступів показали, 

що донині, такої науково-практичної розробки в Україні не існувало, а тому є 

потреба в її подальшій презентації та практичному застосуванні. На сторінках 

Календаря на 2013 рік було анонсовано близько 250 подій етнотуристичного 

спрямування! Це був перший в Україні такого виду унікальний проект!  

Календар – це не лише унікальна розробка, а й результат активного 

публічно-приватного партнерства з місцевими органами виконавчої влади, які 

надавали інформацію про проведення етнокультурних заходів у своїх регіонах. 

Активізувався інтерес до ресурсів Календаря й збоку громадських організацій, 

туристичних підприємств, що надавали інформаційні та туристичні послуги 

учасникам етнофестивальних подій.  

Результати наукової розробки та практичного застосування Календаря 

були визнані в конкурсі наукових робіт «Стипендіальна програма – майбутнє 

туристичної галузі України», організованого компанією «Travel Professional 

Group» серед студентів вищих навчальних закладів м. Києва, які здійснюють 

підготовку фахівців за напрямом «Туризм» як найкраща науково-практична 

робота 2012–2013 навчального року. 

 

«Сучасні туристичні артефакти – інноваційні об’єкти  

територіального брендингу» 

 

Сучасний розвиток вітчизняного туризму відбувається на засадах 

інноватики та постійного творчого пошуку нових підходів до організації 

туристичних подорожей, відпочинку та розваг. Подорожуючи Україною, багато 

хто з нас зустрічав біля туристичних локацій та атракцій інноваційні туристичні 

об’єкти – артефакти, які в особливій гумористично-естетичній формі передають 

колорит та ментальність кожного регіону. Артефакти допомагають туристу 

краще ознайомитися з культурою, традиціями, цінностями, історією 

туристичної дестинації та сформувати уявлення про Україну як унікальну 

туристичну атракцію із присмаком гумору, дотепності та креативності. 

Артефакти давнини і сучасності відрізняються тим, що перші потребують 

додаткових зусиль на їх пошук, збереження, реставрацію, а до сучасних належать 
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об’єкти, які створюються руками майстрів та встановлюються у місцях активного 

відпочинку. Важливо відсікти всілякі дискусійні моменти, пов’язані з розумінням 

дефініцій «пам’ятник» та «артефакт». Пам’ятниками прийнято вважати твори 

мистецтва, створені для увіковічнення пам’яті про людей і події, що об’єднує 

скульптурні групи, статуї, бюсти, меморіальні дошки, тріумфальні арки, колони 

та обеліски. На противагу пам’ятникам, під сучасними туристичні артефакти 

України розуміють створені людиною предмети та об’єкти, які характеризують 

певну територію через виражені в символах та знаках ментальні звичаї, традиції, 

особливості поведінки населення, їх культурно-мистецькі та духовні надбання. 

Прийнято вважати, що пам’ятник вважається артефактом, якщо відповідає 

наступним критеріям: унікальність, сучасність, нестандартність, рукотворність, 

експериментальність, символічність, інноваційність.  

Робота над створенням ресурсної бази сучасних українських туристичних 

артефактів була розпочата ще в 2013 році. Проведені дослідження дозволили 

систематизувати велику кількість артефактів і виокремити їх за напрямами: 

гастрономія, казкові герої, персонажі, тварини, професії.  

До прикладу, «Гастрономія» демонструє надзвичайну гостинність українців 

та їх вміння використовувати дари природи для приготування унікальних 

національних страв. Саме тому цій тематиці присвячено більшість скульптур-

артефактів проекту. Наприклад, пам’ятники: галушкам, варенику, деруну, 

помідору, кавуну, огірку та багатьом іншим. 

 

З великої групи регіональних артефактів було виокремлено такі, що 

можуть претендувати на статус неофіційного бренда території, бути маркером 

туристичної привабливості та об’єктом територіального брендингу.  

За результатами проведеної пошуково-дослідницької роботи було 

встановлено, що на кінець 2013 року в Україні нараховувалося близько 700 

артефактів і їх кількість постійно зростає. Віднайдені унікальні об’єкти 
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промоції території виокремлюють основні критерії артефактності: унікальність, 

сучасність, нестандартність, рукотворність, експериментальність, символізм, 

інноваційність.  

Результати проведеного дослідження було апробовано в 2013 р. під час 

проведення «Дня Інституту готельно-ресторанного і туристичного бізнесу» 

КНУКіМ та в конкурсі наукових робіт «Стипендіальна програма – майбутнє 

туристичної галузі України», організованого компанією «Travel Professional 

Group» серед вищих навчальних закладів м. Києва, які здійснюють підготовку 

фахівців за напрямом «Туризм». Це засвідчує зв'язок науки і практики та вказує 

на перспективність і нагальність проведення подальших наукових розвідок із 

зазначеної тематики. 

Пошукова робота слідами сучасних українських туристичних артефактів 

настільки захопила молодь, що ми не могли зупинитися на досягнутому. 

Зусиллями ініціативних студентів продовжується робота над формуванням 

інформаційної бази артефактів, яка значно розширює їх кількість і 

класифікацію. 

 

Вінниця – місто творчих професій, оскільки тут можна

зустріти Скрипаля, Поета, Саксофоніста та Художника.  

Волинь – земля духовності, яку представляють Святий

Миколай, Янголи та скульптура Хрестителя. 

Дніпропетровщина – урбанізована магія кохання, 

виражена в парі Закоханих колобків, Сімейній лавці та

Містку закоханих.

Донецьк – місто кованих троянд. Найяскравіші об’єкти: 

Корзинка з трояндами, Троянди, Підкова, Гривня, 

Гранітний м’яч та Коваль-прибулець.  

Житомирщина – багатство смаків, виражене в

Житомирському морозиві, Дерунах та Бердичівському

пиві. 

Закарпаття – осередок традицій, закарбованих в

скульптурах: Весільний рушник, Шовдарь, Яфинова

гілка, Леквар та інші. 

Запоріжжя – земля козацької звитяги представлена

брендовим артефактом «Козаки пишуть листа

турецькому султану». 

Івано-Франківщина – край натхнення з Великоднім

сонечком, Деревом щастя, Букетом майстрів.

Київщина – магічно-почуттєва втілена в образах: 

«Янголи», «Обійми», «Почуття», «Кохання» та ін.  

Кіровоградщина – поєднання неможливого. Наявні

артефакти тяжко згрупувати за однією темою, адже це: 

«Янгол охоронець України», «Лев», «Залізна бабка», 

«Двірник»,  «Наталка Полтавка» та «Студенти».
 

Бренд-артефакти областей України 

Важливим напрямом нового етапу проектної діяльності стало виявлення 

територіальних бренд-артефактів. Встановлення сучасних туристичних 

артефактів – це явище, яке характерне для всіх областей України з одною лише 
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відмінністю – кількість об`єктів та їх тематикою. Проведені дослідження та їх 

детальний аналіз дали змогу виявити бренд-артефакти на території кожної з 

областей нашої держави і прослідкувати певні закономірності тематичного 

розташування у залежності від регіону. Такий підхід дозволив краще пізнати 

культуру, ментальність та традиції, притаманні людям певної місцевості. 

Артефактні скульптури втілюють в собі історичні моменти, географічні 

особливості, культурні аспекти, регіональне харчування, народну обрядовість, 

побут, гумор, оптимізм тощо. 

 

 

Артефакти покликані не лише допомогти туристу ознайомитися з 

культурою, традиціями, цінностями, історією туристичної дестинації, але й 

сприяють формуванню позитивного уявлення про Україну як про унікальну 

туристичну атракцію з дотепним гумором, побутовим оптимізмом та 

креативністю. Туристичні артефакти набувають все більшої популярності серед 

туристів і є символами та оберегами міст, окремих людей, професій, що можна 

вдало використовувати в територіальному брендингу. 
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Зусиллями випускниць кафедри 2017 року Ольги Лесенко та Валерії 

Двадненко створено сайт «Сучасні туристичні артефакти України» як 

інноваційний ресурс планування подорожей маршрутами українських 

артефактів. 

 

«25 перемог України на туристичній мапі країни!» 

Суспільно-політичні зміни, що відбуваються в країні, не можуть не 

позначитися на виборі концептуальних підходів до підготовки фахівців-

туризмознавців в КНУКіМ. Стратегічним завданням всієї системи підготовки 

кадрів є формування фахової патріотичної компетентності. Саме тому, 

важливим залишається залучення студентства до проектної діяльності як 

важливого виховного ресурсу.  

На нову проектну роботу нас наштовхнула книга «25 перемог України» 

відомого українського історика, публіциста Олександра Палія та події, 

присвячені 25-річчю Незалежності України. У книзі в доступній формі 

викладено інформацію про історичні події минулих років, пов'язані з Україною, 

що справили найбільший вплив на світову, європейську та українську історію. 

За основу взято перелічені в книзі факти, що визнані й підтверджені 

академічною наукою. 

Мета проекту полягає у віднайденні на території України та поза її 

межами історичних місць/місцевостей, де відбувалися події світового значення, 

що вплинули на подальший хід історії, та їх туристична промоція.  
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Особливістю представлення презентаційних матеріалів у мережі Інтернет 

є інтерактивна карта, при ознайомленні з якою, користувач дізнається про 

локальне місце, де відбулася одна з 25-ти історичних перемог України, і 

отримує додаткову інформацію про наявні сучасні туристичні атракції 

(пам’ятні знаки, музеї тощо), які їй присвячені. 

Проект носить глибоко патріотичний, виховний, ціннісний характер, 

слугує підґрунтям для утвердження засад національної ідентичності, гідності, 

фахової обізнаності та обов’язку знати ті події історичної минувшини України, 

які замовчувалися, викривлялися і не були в центрі уваги мандрівників. 

 

Культурологічна студія «Автентика» 

У січні 2017 року кафедра міжнародного туризму, спільно з Науковою 

бібліотекою КНУКіМ, започаткувала діяльність Культурологічної студії 

«Автентика» (далі – Студія) на базі Київського міського будинку вчителя.  

Метою діяльності Студії обрано популяризацію 

українського автентичного народного ремесла та 

прикладного-декоративного мистецтва.  

Упродовж року у рамках Студії відбулися показові 

майстер-класи, творчі зустрічі, виставки, презентації 

тощо (див. Додатки). 

Актуалізація досліджень та популяризація 

нематеріальної культурної спадщини України у рамках діяльності 

Культурологічної студії Автентика сприяло розвитку інформаційної культури 

особистості майбутніх фахівців культурно-мистецької галузі загалом та 

формування професійних компетенцій сучасних фахівців туристичної сфери, 

зокрема. 

Всі інноваційні проекти використовуються в навчальному процесі під час 

викладання дисциплін: «Український етнічний туризм», «Маркетинг, реклама 

та PR-технології в туризмі», «Інноваційні технології в туризмі», «Атрактивні 

ресурси нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО» та ін. 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

Т. І. Ткаченко, 
 

кандидат географічних наук, доцент кафедри міжнародного туризму 

Київського національного університету культури і мистецтв 

 

Інтерактивний науковий проект «Створення національного 

туристичного продукту «Буки: розвиток через туризм» 

 

Локація. На Факультеті готельно-ресторанного і туристичного бізнесу 

КНУКІМ, за сприяння кафедри міжнародного туризму, реалізовано 

інтерактивний студентський науковий проект «Створення національного 

туристичного продукту «Буки: розвиток через туризм». 

Метою проекту є бачення представників громадського суспільства щодо 

розробки конкурентоспроможного національного туристичного продукту 

«Буки: розвиток через туризм» крізь призму створення медіа-ресурсного 

потенціалу, заради реалізації перетворення селища міського типу Буки на 

конкурентоспроможний державний туристично-екскурсійний центр. 

Розглянуто питання: 

 визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень у сфері 

національного туроперейтингу та проведення науково-дослідних робіт у 

відповідній сфері;  

 встановлення теоретико–методологічних засад створення 

інкамінгового національного туристичного продукту; 

 використання можливостей та «больового шоку» розвитку туризму в 

Маньківському районі Черкаської області для залучення диференційованих 

груп відвідувачів-екскурсантів. 

Основні досягнення проекту: 

 розроблено пропозиції на перспективу щодо створення та 

просування туристично-екскурсійного продукту НТР крізь призму створення 

медіа-ресурсного потенціалу; 

 визначено перспективні напрями співробітництва та можливий 

супровід їх впровадження; 

 виконано маркетинговий супровід розвитку туризму в смт. Буки; 

 видано монографію та 3 статті в науково-фахових виданнях. 

Прикладне значення проекту. Обраний напрямок має практичне 

застосування. Матеріали роботи використовуються під час проведення науково-
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практичних занять із навчальних дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки: «Організація туризму. Туроперейтинг» та «Організація 

екскурсійної діяльності», а також під час проведення авторських автобусних 

виїзних тематичних екскурсій на тему: «Мала Українська Швейцарія», 

«Букський каньйон – початок геологічної епохи Людства», «Черкаські Карпати. 

Букський каньйон». 

Координатор проекту: Тетяна Ткаченко, доцент кафедри міжнародного 

туризму, кандидат географічних наук, ФГРіТБ.  

Термін реалізації: 2016–2017 рр. 
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Л. М. Устименко, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри міжнародного туризму 

Київського національного університету культури і мистецтв 

 

Внесок кафедри міжнародного туризму КНУКІМ в туризмознавство та 

підготовку фахівців туристичної індустрії України 

 

Становлення національного туризму в незалежній Україні слід віднести 

до 90-х років ХХ століття. Туризм перебудовувався із так званого «радянського 

зразка» на комерційний, відповідний вимогам часу, світовий стандарт. Варто 

зазначити, що тодішня українська влада досить активно підтримувала 

становлення та розвиток туризму. Підтвердженням цьому є той історичний 

факт, що у 1995 році Україна першою із колишніх радянських республік 

прийняла закон України «Про туризм».  

Якщо робити екскурс в історію підготовки кадрів для туризму, то 

необхідно наголосити, що в Радянському Союзі існувала досить унікальна 

система туристичної діяльності та підготовки кадрів для неї. По-перше, туризм 

в Радянському Союзі не розглядався як бізнес, економіка була плановою, 

централізованою та дуже бюрократичною. По-друге, туризм був політизований 

і розглядався як одна із форм ідеологічної роботи. Відповідно до цього 

готувались і кадри. 

Варто наголосити, що підготовку фахівців для сфери подорожей із 

зазначенням спеціальності «туризм» не здійснювали. Хоча був один виняток: в 

інститутах фізкультури отримували кваліфікацію «інструкторів з туризму», 

тобто організаторів аматорських туристичних клубів (спелеотуристів, 

альпіністів, вело-, мототуристів та клубів пішохідного туризму, яких в країні 

було найбільше, адже цей вид туризму був найдешевший та розглядався як 

одна із форм фізичного виховання населення). Що ж стосувалось гідів-

перекладачів, екскурсоводів, то їх, як правило, навчали на базі вже отриманої 

відповідної вищої освіти (іноземна філологія, мистецтвознавство, історія, 

географія тощо) в інститутах перепідготовки та підвищення кваліфікації, а 

менеджери та маркетологи туризму радянській країні були не потрібні. Хоча і 

тут були поодинокі винятки (із середини 1970-х років географічний факультет 

Київського університету випускав у сферу туризму спеціалістів із записом 

«методист-організатор туристсько-екскурсійної справи», що було рівнозначно 
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за виконуваними професійними роботами «менеджеру туризму»). Відповідно 

до потреб часу та «радянської концепції розвитку туризму», випускалась 

література, вона була не стільки навчальною, скільки ідеологічною. 

Наприкінці 90-х років ХХ століття в Україні почала з’являтися перша 

туристична література. Як правило, це були брошури перекладеного та 

адаптованого до тодішніх умов зарубіжного матеріалу, але це не був 

відповідний вищій школі освітній рівень. Навчальним закладам, які отримали 

ліцензію на підготовку кадрів для вітчизняної туристичної індустрії необхідна 

була навчальна література з відповідним вимогам часу та світовим стандартам 

контентом. 

Метою цієї публікації є аналіз та характеристика внеску кафедри 

міжнародного туризму Київського національного університету культури і 

мистецтв в туризмознавство, та в цілому в підготовку кадрів для туристичної 

сфери.  

У 1997 році, з ініціативи ректора, професора М. М. Поплавського була 

заснована кафедра міжнародного туризму Київського державного університету 

культури і мистецтв, який у 1999 році отримав статус національного та назву 

Київський національний університет культури і мистецтв.  

Перший набір студентів на спеціальність «менеджер міжнародного 

туризму» кафедра міжнародного туризму здійснила у 1997 році, а КДУКіМ став 

одним із перших вузів, який здійснював підготовку кадрів для туризму. 

За час існування кафедри міжнародного туризму навчання студентів з 

фахових дисциплін здійснювало понад 40 викладачів, з них 5 докторів наук та 

38 кандидатів, якими було написано понад 20 підручників та навчальних 

посібників з дисциплін спеціалізації. 

Першим завідувачем кафедри була кандидат історичних наук  

Є. В. Панкова. Серед основного складу штатних викладачів кафедри слід 

назвати кандидата географічних наук А. Я. Короткову, кандидата педагогічних 

наук Л. М. Устименко, кандидата культурології Г. Г. Вишневську. 

На першому етапі роботи кафедри були встановлені контакти з 

провідними фахівцями інших вузів. Зокрема, докторами географічних наук  

О. О. Любіцевою, О. Ю. Дмитруком, О. О. Бейдиком, І. Г. Смирновим 

(географічний факультет Київського національного університету імені  

Тараса Шевченка) та іншими. Було розроблено та узгоджено відповідні 
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навчальні плани та програмне забезпечення курсів, що викладалися, але в країні 

зовсім не було підручників та навчальних посібників, щоб повноцінно навчати 

майбутніх фахівців для національної туристичної індустрії нової незалежної 

держави, яка тільки формувалась, як, власне і сама галузь. 

Нагальною потребою часу та навчальної діяльності постало питання щодо 

написання та видання навчальних посібників, підручників та навчально-

методичної літератури. 

У 2002 році та у наступні роки кафедрою міжнародного туризму на чолі з 

Є. В. Панковою, – спільно з керівником видавництва «Альтерпрес»  

П. М. Хазіним було започатковано перший, такий необхідний галузі та вищій 

школі, проект – випуск підручників та навчальних посібників з фахових 

дисциплін у серії «Бібліотека професійного менеджера». 

Одним із перших навчальних посібників цієї серії став 

«Ринок туристичних послуг» доктора географічних наук  

О. О. Любіцевої (працювала сумісником на кафедрі 

міжнародного туризму). У даному виданні розглядаються 

теорія, методологія та методика дослідження геопросторових 

аспектів розвитку ринку туристичних послуг, механізм і 

закономірності його функціонування та територіальної 

організації на різних ієрархічних рівнях. 

У 2003 році побачив світ навчальний посібник 

«Туристичне краєзнавство», автором якого була завідувач 

кафедри, кандидат історичних наук Є. В. Панкова. У ньому 

розкривалися основні поняття, простежувався розвиток та 

сучасний стан краєзнавства, аналізувався 

взаємозв’язок з туризмом. Головна увага 

приділялася опису туристичних ресурсів 

України. 

У 2004 році за авторством тоді ще кандидата 

географічних наук О. Ю. Дмитрука вийшов з друку 

навчальний посібник «Екологічний туризм», присвячений 

теоретико-методологічним та практичним аспектам 

формування, функціонування та розвитку екологічного туризму. 
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За авторством кандидатів географічних наук  

В. К. Бабарицької та О. Ю. Малиновської (тодішні 

сумісники кафедри міжнародного туризму КНУКіМ) у 

цьому ж 2004 році видається «Менеджмент туризму. 

Туроперейтинг». Навчальний посібник містив програмний 

матеріал щодо базових понять туроперейтингу і основ 

сервісного забезпечення турпродукту. Видання розкриває 

сутність понять «туризм», «турист», «турпослуга», 

«турпродукт» і класифікаційні підходи в сфері гостинності та туризму. 

Розглядаються ключові елементи технологій обслуговування в туризмі, функції 

та схеми діяльності організаторів обслуговування та продавців турпродукту, 

зміст перед реалізаційних процесів в туризмі. 

У 2005 році був виданий навчальний посібник 

«Історія туризму». Його автори: кандидат педагогічних 

наук Л. М. Устименко, та кандидат історичних наук  

І. Ю. Афанасьєв. Видання містить аналіз сучасного підходу 

до передумов виникнення, становлення та розвитку туризму 

в суспільстві як соціального явища; подає характеристику 

основних етапів розвитку туризму в світі та Україні; 

розглядає мотивацію подорожей в різні історичні епохи; 

внесок окремих персоналій та організацій в розвиток 

туризму. Особлива увага приділяється розвитку туристичної інфраструктури та 

сфери гостинності в різних країнах в певні історичні епохи, а також сучасним 

видам туризму. 

У 2006 за авторством кандидата географічних наук  

В. І. Стафійчука (працював за сумісництвом на кафедрі 

міжнародного туризму понад 15 років) виходить 

«Рекреалогія». У навчальному посібнику розкриваються 

теоретичні основи рекреалогії, сутність основних понять 

науки, принципи та методи комплексної оцінки 

рекреаційного потенціалу території. Посібник містить 

інформацію про рекреаційні ресурси та умови України, у т. ч. 

у розрізі суспільно-географічних районів. 
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Наступного 2007 року виходить навчальний посібник 

«Туристичні ресурси України», написаний у співавторстві 

О. О. Любіцевою, Є. В. Панковою, В. І. Стафійчуком, де 

розглядаються науково-методичні засади дослідження ролі 

туристичних ресурсів в умовах глобалізації туризму та 

активізації участі України в світовому туристичному 

процесі. Пропонується класична класифікація туристичних 

ресурсів та методика їх вивчення. 

Навчальний посібник 

«Екскурсознавство та музеєзнавство», написаний у 

співавторстві кандидатами географічних наук 

В.К. Бабарицькою, А.Я. Коротковою та О.Ю. Малиновською, 

побачив світ у 2007 році. Посібник був першим в Україні, 

який у повному обсязі включав програмний матеріал з 

фахових дисциплін – «Екскурсознавство» та 

«Музеєзнавство». 

У 2008 році, за авторством доктора географічних наук  

О. О. Любіцевої, виходить навчальний посібник «Методика 

розробки турів», в якому розглядаються питання методики 

розробки турів як специфічного продукту туристичного 

ринку. Запропонована методика включає перед проектний 

період або маркетингові дослідження ринку з метою 

визначення цільового сегменту та попиту на певний 

туристичний продукт, власне розробку туру та його 

організаційне забезпечення. 

У 2009 році був виданий навчальний посібник «Основи 

туризмознавства» кандидата педагогічних наук  

Л. М. Устименко, де досліджено структуру туристичної 

індустрії та її взаємодію з такими сферами як, екологія, 

культура, релігія. Подано класифікацію видів туризму та їх 

характеристику. Особливу увагу приділено спеціалізованим 

видам туризму та перспективним напрямкам їх розвитку в 

світі та в Україні. Розглянуто специфіку міжнародного 

туризму, туристичні формальності, основні міжнародні туристичні організації 
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та їх спеціалізацію. Подано характеристику спеціальної туристичної літератури 

та її практичного застосування. Навчальний посібник містить короткий словник 

туристичної термінології, яка є базовою для формування професійної лексики 

майбутніх фахівців сфери туризму. 

Кандидати географічних наук В. І. Стафійчук та  

О. Ю. Малиновська у 2009 році видали навчальний посібник 

«Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу». 

Видання було першим в Україні, де у повному обсязі 

подавався програмний матеріал з курсу «Туристичні ресурси 

світу». До посібника увійшла інформація про природні, 

культурно-історичні та соціально-економічні ресурси країн 

світу в розрізі туристичних регіонів Всесвітньої туристичної 

організації. 

Також у 2009 році побачив світ навчальний посібник 

кандидата історичних наук З. П. Сапєлкіної «Релігійний 

туризм», де систематизована основна інформація про 

організацію релігійного туризму, його специфіку, етапи 

становлення та розвитку, а також базові туристичні ресурси. 

У 2010 році, за авторством кандидата 

географічних наук О. В. Аріон (працювала 

сумісником на кафедрі міжнародного туризму) виходить 

навчальний посібник «Організація транспортного 

обслуговування туристів». У виданні розглянуто основи 

організації транспортного обслуговування туристів як 

невід'ємної складової формування туристичного продукту. 

Навчальний посібник «Рекреаційні 

ресурси України» доктора географічних наук О. О. Бейдика 

(працював сумісником кафедри міжнародного туризму 

КНУКіМ) вийшов у 2010 році. У виданні викладені 

теоретичні основи та методика дослідження рекреаційно-

туристських ресурсів. 
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У наступному 2011 році був виданий навчальний 

посібник «Паломництво та релігійний туризм» за 

авторством доктора географічних наук О. О. Любіцевої та  

С. П. Романчук. Основний його контент присвячений 

паломництву як соціокультурному явищу та його 

відмінності від релігійного туризму, а також достатньо 

повно представлена ресурсна база та географія релігійного 

туризму. 

Навчальні посібники професорсько-викладацького складу кафедри 

міжнародного туризму КНУКіМ друкувались, зрозуміло не лише видавництвом 

«Альтерпрес». Так, у 2009 році видавництвом «Знання» був надрукований 

навчальний посібник «Логістика туризму» доктора географічних наук  

І. Г. Смирнова (працював на той рік сумісником кафедри міжнародного 

туризму КНУКіМ). В ньому розкрито теоретичні основи та науково-практичні 

концепції логістики туризму.  

У видавництві «Центр учбової літератури» в 2015 році побачив світ 

навчальний посібник «Правове регулювання туристичної діяльності», автором 

якого є кандидат з державного управління Є. В. Козловський. У посібнику 

розглянуто загальні питання правового регулювання міжнародного туризму, 

особливості українського та іноземного законодавства, визначено форми та 

методи державного регулювання туристичної діяльності. 

Слід зазначити, що дотримуючись коректності, автором статті перелічено 

не всі навчальні посібники, що видавались вище вказаними авторами, а лише ті 

книги і тих авторів, які на час написання книг працювали на кафедрі 

міжнародного туризму КНУКіМ у штаті або за сумісництвом. 

Згідно вище викладеного матеріалу, слід зробити висновок, що кафедра 

міжнародного туризму Київського національного університету культури і 

мистецтв зробила вагомий внесок у розвиток вітчизняного туризму, зокрема в 

підготовку фахівців і туризмознавство – загальну теорію туризму, що розглядає 

його як складну соціально-економічну систему, галузь знання, яке 

характеризується розгалуженими міжнауковими зв’язками, що фокусуються в 

теоретичному усвідомленні та концептуальному узагальненні 

багатоаспектності туризму. 
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Науково-педагогічним складом кафедри було захищено 6 кандидатських 

дисертацій з туризмознавчої тематики (Г. Г. Вишневська, Л. М. Устименко,  

З. П. Сапєлкіна, С. О. Дмитрук, Н. О. Шевченко та О. Є. Зараховський (вказані 

тільки ті роботи, які були захищені здобувачами, які на час захисту працювали 

на кафедрі міжнародного туризму КНУКіМ), написано декілька сотень 

наукових статей, видано більше 20-ти підручників та навчальних посібників. 

Більшість з вище перелічених навчальних посібників перевидавались декілька 

разів, що говорить про швидкі зміни в національному та світовому туризмі.  

Також перевидання цих навчальних посібників свідчить про гостру 

потребу профільної освіти в якісних, сучасних, адаптованих до національної 

специфіки та відповідним світовим стандартам джерелам інформації в 

контексті підготовки кадрів для туристичної сфери. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Друковані праці викладачів 
 

Ні я, ніхто інший не може пройти цей шлях за тебе.  

Ти сам повинен це зробити 

 

Волт Вітман 
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Антоненко Володимир Степанович – доктор 

географічних наук (2002), професор (2013), завідувач 

кафедри міжнародного туризму. 

Народився 22 березня 1954 р. у м. Рівне. 

Закінчив Ленінградський державний університет 

(1976, географічний факультет), отримавши 

кваліфікацію кліматолога та магістратуру 

Українського інституту розвитку фондового ринку 

Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана за 

спеціальністю «фінанси», магістр з фінансових 

ринків (2008). 

Трудову та наукову діяльність розпочав у 1976 р. в Українському 

науково-дослідному гідрометеорологічному інституті НАН України на посаді 

інженера і звільнився у 2006 році з посади головного наукового співробітника.  

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

математичного моделювання росту і розвитку сільськогосподарських рослин 

(1986).У 1991 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за 

спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. 

Фахівець у галузі математичного моделювання продукційного процесу 

сільськогосподарських культур, дистанційного зондування земної поверхні, з 

радіаційного забруднення рослин та ґрунтів. Очолював науково-дослідну 

лабораторію радіоагроекології (1986–1988), учасник ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС 1986–1988 рр. 

Наприкінці 80-х років ХХ ст. активно розбудовував екологічну безпеку 

держави. У 1990 р. разом з політичними діячами Юрієм Костенко, Іваном 

Зайцем та іншими виступив співзасновником Національного екологічного 

центру України. У зв’язку з незгодою з політикою партії в 1990 році вийшов з 

лав КПРС. 

Протягом 1991–1995 рр. – керівник науково-дослідною лабораторією 

аерокосмічних досліджень природного середовища, брав активну участь в 

розробці і реалізації першої Космічної програми України. Упродовж 1986–1994 

рр. – експерт Всесвітньої метеорологічної організації, Національного 

космічного агентства України, Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища. 
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Навчався в очній докторантурі Одеського державного екологічного 

університету (1995–1998). Захистив докторську дисертацію на тему 

«Агрометеорологічний моніторинг посівів сільськогосподарських культур в 

Україні аерокосмічними засобами (теоретичне обґрунтування, методи 

реалізації)» (2002).  

Одночасно з науковою діяльністю упродовж 1995–2003 рр. очолював 

Київську міжнародну фондову біржу на посадах заступника Голови Правління 

(1995–1996), Голови Правління (1997–2002), Президента біржі (2002–2003). 

Голова Правління страхової компанії «Брама життя» (2004–2005, довгострокове 

страхування життя), Голова Правління страхової компанії «Арсенал» (2006–

2013, ризикове страхування), Генеральний директор фінансової компанії 

«Академбудінвест» (1997–2015, фінансування будівництва нерухомості), 

директор торговця цінними паперами та зберігача цінних паперів «Sortis» 

(2008–2014).Голова Всеукраїнської спілки підприємств-емітентів цінних 

паперів (1997–2000), Генеральний директор Української асоціації торговців 

цінними паперами (1999–2003). 

Фахівець з фінансових ринків України в галузі цінних паперів, 

інвестиційної діяльності, страхування та недержавного пенсійного 

забезпечення з практичним досвідом керівної роботи в страхових та 

інвестиційних компаніях протягом останніх десяти років. 

Упродовж 2006–2015 рр. очолював кафедру міжнародного туризму 

КНУКіМ. У 2013 р. присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародного 

туризму. Викладає навчальні дисципліни «Управління ризиками в туризмі», 

«Туризмологія», «Екскурсологія», «Логістика в індустрії гостинності та 

туризму», «Міжнародні розрахунки», «Системний аналіз в туристичній 

діяльності», «Страхування», «Ринки фінансових послуг», «Управління 

розвитком туризму», «Управління якістю в туризмі», «Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства», «Туристичні ринки світу». 

Упродовж 2008–2011 рр. – голова підкомісії з туризму Науково-

методичної ради з культури Міністерства освіти та науки України, експерт 

Державної атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України, за 

сумісництвом професор кафедри краєзнавства та туризму географічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
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З 2003 року по теперішній час – член Спеціалізованих рад із захисту 

дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  

(Д 26.001.22) та Одеському державному екологічному університеті (Д41.090.01) 

за спеціальністю 11.00.09. – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. 

До кола наукових інтересів входить безпека туризму та управління 

ризиками в туризмі, оцінка рекреаційних ресурсів та комфортності погодних 

умов туристичних регіонів, кліматологія та агрометеорологія, космічні 

дослідження природного середовища, освіта та підготовка кадрів для готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу.  

Автор понад 140 наукових праць в галузі метеорології та туристичної 

діяльності, у т. ч. чотирьох монографій з математичного моделювання 

продукційного процесу сільськогосподарських культур та аерокосмічних 

досліджень природного середовища, співавтор двох монографій з питань 

впливу змін клімату на технології вирощування сільськогосподарських культур 

в Україні (2011, 2015). 

Член редколегії видань «Український гідрометеорологічний журнал», 

«Географія та туризм». Під керівництвом В. С. Антоненко підготовлено  

3 кандидати наук, здійснює наукове керівництво підготовкою 2 кандидатських і 

докторської дисертацій. 

3 1 вересня 2015 року по теперішній час очолює кафедру міжнародного 

туризму Київського університету культури, член Науково – методичної комісії 

з туризму Міністерства освіти і науки України. 

Основні праці 

2011 

1. Сучасні тенденції у змінах глобального клімату та можливі наслідки від них 

для туристичної індустрії / В. С. Антоненко, С. Г. Бойченко // Рекреаційний 

потенціал Прикарпаття: історія, стан, перспективи : матеріали Міжнар. наук. 

конф. «Туризм і розвиток регіону», м. Івано-Франківськ ; Яремче, 19–21 жовт. 

2011. – Івано-Франківськ ; Яремче, 2011. – Вип. 3. – С. 11–20. 

2012 

2. Культурна спадщина як історико-культурний та науково-пізнавальний ресурс 

туризму: проблемні питання / В. С. Антоненко, І. П. Крупа // Географія та 

туризм : наук. зб. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 37–43. 
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3. Методичні рекомендації до підготовки дипломної роботи магістра : для 

студентів напряму підгот. 8.14010301 «Туризмознавство» / уклад. 

В. С. Антоненко ; М-во культури України, КНУКіМ. – Київ, 2012. – 22 c. 

4. Міжнародні розрахунки : робоча навч. програма для студентів напряму підгот. 

6.140103 «Туризм» / уклад. В. С. Антоненко ; М-во культури України, 

КНУКіМ. – Київ, 2012. – 24 c. 

5. Оcобливості створення туристичного продукту сільського зеленого туризму на 

сучасному етапі / В. С. Антоненко, Є. В. Козловський // Географія та туризм : 

наук. зб. – Київ, 2012. – № 20. – С. 72–79. 

6. Про можливі наслідки для туристичної галузі кліматичних змін 

/ В. С. Антоненко, С. Г. Бойченко // Географія та туризм : наук. зб. – Київ, 2012. 

– № 17. – С. 9–15. 

7. Регіональний аспект культурного туризму в Україні в контексті глобалізації /  

В. С. Антоненко, О. В. Орлова // Географія та туризм : наук. зб. – Київ, 2012. –  

№ 19. – С. 25–28. 

8. Робоча програма переддипломної практики : для студентів напряму підготов. 

7.14010301 «Туризмознавство» / уклад. В. С. Антоненко ; М-во культури 

України, КНУКіМ. – Київ, 2012. – 19 c. 

9. Туризмологія : робоча навч. програма для студентів напряму підгот. 8.14010301 

«Туризмознавство» / уклад. В. С. Антоненко ; М-во культури України, 

КНУКіМ. – Київ, 2012. – 22 c. 

10. Управління ризиками в туризмі : робоча навч. програма для студентів напряму 

підгот. 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство» / уклад. В. С. Антоненко ; 

М-во культури України, КНУКіМ. – Київ, 2012. – 32 c. 

2013 

11. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Організація туризму (Туроперейтинг)» для студентів 4 курсу 

напряму підгот. 6. 140103 «Туризм» / В. С. Антоненко, Т. І. Ткаченко. – Київ, 

2013. – 100 с. 

12. Проблемні питання дефініції «культурна спадщина» / В. С. Антоненко,  

І. П. Крупа // Вісник КНУКіМ. Серія «Соціальні комунікації». – Київ, 2013. – 

Вип. 1. – С. 156–161. 

13. Стихійні та катастрофічні гідрометеорологічні явища як вагомий 

ризикоутворючий фактор в туристичній галузі / В. С. Антоненко // Український 

гідрометеорологічний журн. – 2013. – № 13. 

2014 
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14. Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні: національний і 

регіональний аспект / В. С. Антоненко // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, 

проблеми, інновації : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., [м. Київ 10–11 

квіт. 2014 р.] / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. 

ун-т культури і мистецтв, Ін-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу, Ін-т демографії 

та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, Wyzsza szkola humanstas ; 

редкол.: Поплавський М. М. та ін. – Київ, 2014. – Т. 2. – С. 31–41. 

2015 

15. Міждержавні та регіональні військові і етнорелігійні конфлікти як лімітуючий 

фактор розвитку туризму / В. С. Антоненко // Гостинність, сервіс, туризм: 

досвід, проблеми, інновації : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 квіт. 2015 р. : 

тези доп. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу, Ін-т демографії та 

соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України. – Київ, 2015. – Т. 2. – С. 12–16. 

2016 

16. Системний підхід як методологічна основа агрокліматичних досліджень та 

моделювання продукційного процесу посівів сільськогосподарських культур /  

В. С. Антоненко // Фізична географія та геоморфологія : наук. зб. – Київ, 2016. 

– Вип. 3(83). – С. 89–104. 

17. Антоненко В. С. Стратегія формування та розвитку халяль-туризму як 

інноваційного продукту в міжнародному туризмі / В. С. Антоненко // 

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Київ, 14–15 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України,  

М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. –  

Ч. 1. – С. 128–131. 

 

 

Булгакова Наталія Валеріївна – викладач 

кафедри міжнародного туризму. 

Народилася 23 листопада 1982 р. у м. Бровари, 

Київської обл. Закінчила Київський національний 

університет культури і мистецтв за спеціальністю 

«менеджер міжнародного туризму, перекладач з 

фаху» (2005). Під час навчання займалася науково-

практичною діяльністю, була членом студентського 

парламенту. Навчаючись на 5 курсі, працювала 
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менеджером по туризму в туристичній фірмі «Клуб мандрівників –Україна». 

Після закінчення університету працювала на кафедрі міжнародного 

туризму на посадах: завідувач навчальної лабораторії, викладач, пошукувач 

КНУКіМ. Проводила семінари, практичні заняття та контрольні роботи з 

дисциплін «Історія туризму», «Основи туризмознавства», «Організація турів» 

та «Соціокультурний практикум». Заочно навчалася на факультеті 

менеджменту КНУКіМ по спеціальності «Менеджмент організацій» та здобула 

кваліфікацію магістра з менеджменту організацій, менеджера міжнародного 

туризму (2009). 

З 2009 року для студентів напряму підготовки «Туризм» викладає курс 

«Організація туризму: організація туристичних подорожей», проводить 

семінари, практичні заняття та контрольні роботи з дисциплін «Основи 

туризмознавства», «Туристичне країнознавство», «Туристичне краєзнавство», 

«Інформаційні системи і технології в туризмі». 

З січня по червень 2016 року проходила піврічне стажування на 

туристичному підприємстві ТОВ «ГОУ ТУ ХОЛІДЕЙ» без відриву від 

навчального процесу. Автор 9 наукових публікацій у фахових журналах та 

близько 30 навчально-методичних робіт.  

Коло наукових інтересів пов’язано із дослідженням соціально-культурної 

сфери, проблем становлення та розвитку курортної справи в Україні, ринку 

туристично-рекреаційних послуг, вивченням туристичних ресурсів світу, про 

що свідчать статті та участь у міжнародних науково-практичних конференцій з 

окресленого напрямку діяльності. 

У співавторстві підготувала: робочі програми з дисциплін: «Туристичне 

краєзнавство», «Туристичне країнознавство», «Основи туризмознавства», 

«Інформаційні системи та технології в туризмі»; методичні рекомендації для 

проведення практичних та семінарських занять з дисциплін: «Туристичне 

краєзнавство», «Туристичне країнознавство», «Основи туризмознавства», 

«Інформаційні системи і технології в туризмі», «Організація туризму: 

Організація туристичних подорожей». 

Основні праці 

2006 

18. Становлення та розвиток курортної справи в Чехії / Н. В. Булгакова // Культура 

і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ / голов. ред.  

М. М. Поплавський ; КНУКіМ. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 29–37. 
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19. Формування екологізації свідомості в туристичній діяльності / 

Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова // Педагогічні і рекреаційні технології в 

сучасній індустрії дозвілля : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 

5–7 черв. 2006 р. – Київ, 2006. – С. 119–120. 

2010 

20. Організація транспортного обслуговування туристів : робоча навч. програма 

для студентів напряму підгот. «Туризм» / уклад. О. В. Аріон, Н. В. Булгакова ; 

М-во культури і туризму України, КНУКіМ. – Київ, 2010. – 29 с. 

2012 

21. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Організація туристичних подорожей» : для студентів 2 курсу 

напряму підгот. 6.140103 «Туризм» / уклад. Н. В. Булгакова ; М-во культури 

України, КНУКіМ. – Київ, 2012. – 25 c. 

2013 

22. Становлення та розвиток курортої справи в Україні (на прикладі курорту 

Трускавець) / Н. В. Булгакова // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. 

зап. КНУКіМ / голов. ред. М. М. Поплавський ; КНУКіМ. – Київ, 2013. – Вип. 

14. – С. 14–21. 

2014 

23. Перспективи розвитку «wellness» і «SPA» туризму в Україні / Н. В. Булгакова // 

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : зб. наук. пр. Міжнар. 

наук.-практ. конф., Київ, 10–11 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України,  

М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т готел.-

ресторан. і турист. бізнесу, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи 

НАН України, Wyzsza szkola humanstas ; редкол.: Поплавський М. та ін. – Київ, 

2014. – Т. 2. – С. 144–156. 

2016 

24. Курортний Трускавець у національному культурному проекті / Н. В. Булгакова 

// Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур : зб. тез доп. наук.-

теорет. конф. з міжнар. участю, Київ, 30 листоп. 2016 р. – Київ, 2016. – С. 39–

41. 

25. Оптимізація організації залізничних круїзів в Україні / Н. В. Булгакова // 

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Київ, 14–15 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України,  

М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. –  

Ч. 1. – С. 134–141. 
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26. Оптимізація рекреаційної діяльності курортних закладів України / 

Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова // Географія та туризм : наук. зб.– Київ, 2016. 

– № 38. – С. 48–57. 

2017 

27. Законодавче забезпечення туристичної діяльності в іноземних державах 

[Електронний ресурс] / Є. В. Козловський, Н. В. Булгакова // Державне 

управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 4. – Режим доступу: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1061/ (дата звернення: 15.09.2017). – 

Назва з екрана. 

28. Основні напрями діяльності Всесвітньої туристичної організації як 

спеціалізованої установи ООН [Електронний ресурс] / Є. В. Козловський,  

Н. В. Булгакова // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. –  

№ 2. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1030/ (дата 

звернення: 15.09.2017). – Назва з екрана. 

 

 

Вишневська Галина Георгіївна – 

культуролог, кандидат культурології (2008), доцент 

(2011). 

Народилася 21 листопада 1958 р. на Львівщині. 

Закінчила Київський державний інститут культури 

імені О. Є. Корнійчука за спеціальністю «культурно-

освітня робота» (1980, з відзнакою). Працювала у 

Палаці металургів м. Дніпропетровськ. Упродовж 

1982–1985 рр. навчалася в аспірантурі КДІК. 

Співпрацювала у Комісії з проведення масових свят 

та обрядів при Міністерстві побутового обслуговування України, брала участь в 

організації і проведенні обрядових урочистостей фірми обрядових послуг 

«Свято». 

У КНУКіМ працює з 1997 р. Викладає дисципліни: «Організація дозвілля 

в готельно-ресторанних і туристичних комплексах», «Організація харчування 

туристів», «Обслуговування туристів у готелях і туристичних комплексах», 

«Туристичне краєзнавство», «Організація екскурсійної діяльності», «Кулінарна 

етнологія», «Етнічні кухні народів світу», «Основи науково-дослідної роботи», 

«Історія зарубіжної культури», «Організація анімаційної діяльності». 
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Разом з Є. В. Панковою впроваджувала краєзнавчі проекти 

«Туристичними маршрутами Києва», «Наші випускники: естафета поколінь», 

«Туризм на порозі третього тисячоліття» (на базі редакції журналу 

«Гостиничный и ресторанный бизнес»). 

Як куратор має 3 випуски фахівців для сфери туризму. Серед них – 

ведуча на телебаченні Яна Габріела Масанга, викладач кафедри міжнародного 

туризму Наталія Булгакова, директор туристичної агенції Володимир 

Свєженцев, фахівець міжнародної готельної мережі «Radison SAS» В’ячеслав 

Сай, менеджер «The White Haven hotel» Ганна Полтавець та ін. 

Автор понад 45 наукових праць з проблематики організації дозвілля та 

харчування туристів, організації обслуговування туристів у готелях  

і туристичних комплексах. 

Коло наукових інтересів охоплює дослідження історії Києва другої 

половини ХХ ст., розвиток індустрії гостинності в Україні, анімаційна 

діяльність у закладах гостинності зарубіжних країн. 

Нагороди і відзнаки: нагороджена Почесними грамотами та відзнаками 

Київської МДА та ректорату КНУКіМ. 

Основні праці 

2001 

29. Громадське харчування як складова туристичної сфери: історія і сучасність : 

[історія розвитку і сучасні проблеми ресторанного бізнесу у Києві] /  

Г. Г. Вишневська // Вісник КНУКіМ. Серія «Менеджмент: організація, 

управління, економіка культури». – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 23–28. 

30. Історичні корені та етапи розвитку готельно-ресторанної прави в Києві /  

Г. Г. Вишневська // Туризм на пороге ІІІ тысячелетия : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. – Ялта, 2001. – С. 77–79. 

2002 

31. Розвиток ресторанного бізнесу як складової туристичної сфери: історія та 

сучасність / Г. Г. Вишневська // Туризм на пороге ІІІ тысячелетия: материалы  

ІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Ялта, 2002. – С. 81–86. 

2004 

32. Підготовка спеціалістів для підприємств індустрії гостинності 

/Г. Г. Вишневська // Гуманізація вищої освіти: філософські виміри : зб. 

матеріалів ІV Міжнар. наук.-прак. конф. – Суми ; Бердянськ, 2004. – С. 230–

232. 
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33. Становлення та розвиток готельного господарства в Києві як складової 

індустрії гостинності / Г. Г. Вишневська // Культура і мистецтво у сучасному 

світі : наук. зап. КНУКіМ / голов. ред. М. М. Поплавський ; КНУКіМ. – Київ, 

2004. – Вип. 5. – С. 6–9. 

2005 

34. Становлення індустрії гостинності в Києві в кінці ХІХ – початку ХХ ст. / 

Г. Г. Вишневська // Духовна культура як домінанта українського животворення 

: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / ДАКККіМ. – Київ, 2005. – Ч. 1. –  

С. 158–166. 

2006 

35. Готельне господарство Києва в кінці XIX – на початку XX ст. / 

Г. Г. Вишневська // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. 

КНУКіМ / голов. ред.М. М. Поплавський ; КНУКіМ. – Київ, 2006. – Вып.7. –  

С. 38–45. 

36. Розвиток готельного господарства в Києві наприкінці XlX – на початку XX ст. / 

Г. Г. Вишневська // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 2. – С. 42–45. 

37. Розвиток сільського туризму в Криму як складової рекреаційної діяльності /  

Г. Г. Вишневська // Педагогічні і рекреаційні технології в сучасній індустрії 

дозвілля : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 5–7 черв. 2006 р. – 

Київ, 2006. – С. 30–31. 

2007 

38. Гостинність як соціокультурний феномен / Г. Г. Вишневська // Питання 

культурології : наук. зб. пр. КНУКіМ. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 30–34. 

2008 

39. Аналіз класифікаційної системи готельного господарства / Г. Г. Вишневська // 

Проблеми трансформації у Польщі й Україні. – Варшава ; Київ, 2008. – С. 315–

320. 

40. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX – початку XX 

століття в контексті розвитку українського туризму : автореф. дис. ... канд. 

культурології : (26.00.06) / Вишневська Галина Георгіївна ; наук. керівник 

М. М. Поплавський ; офіц. опоненти: О. М. Любовець, В. І. Стафійчук ; 

КНУКіМ. – Київ, 2008. – 19 с. 

41. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX – початку XX 

століття в контексті розвитку українського туризму : дис. ... канд. культурології 

: (26.00.06) / Вишневська Галина Георгіївна ; наук. керівник  

М. М. Поплавський ; офіц. опоненти: О. М. Любовець, В. І. Стафійчук ; 

КНУКіМ. – Київ, 2008. – 173 арк. 
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2009 

42. Анімаційна діяльність як складова готельного бізнесу /  

Г. Г. Вишневська // Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва «Афіна» 

каф. культурології РДГУ: зб. наук. пр. /[упоряд.: В. Г. Виткалов,  

В. П. Ярощук]. – Рівне, 2009. – Вип. 9. – С. 106–109. 

43. Інноваційні технології в туристичній діяльності / Г. Г. Вишневська // 

Фундаментальні та прикладні дослідження культурології : матеріали I Міжнар. 

наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. Володимира Кірсанова, Київ,  

21–22 трав. 2009 р. – Київ, 2009. – С. 26–30. 

44. Культурологічний аспект ностальгічного туризму / Г. Г. Вишневська // 

Динаміка культуротворчих процесів в Україні : матеріали Всеукр. наук.-теорет. 

конф., Київ, 12 черв. 2009 р. – Київ, 2009. – С. 34–38. 

45. Музеї як складова культурного туризму / Г. Г. Вишневська // Фундаментальні  

і прикладні дослідження культурології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяч. пам’яті проф. Володимира Кірсанова, 21–22 трав. 2009 р. / М-во 

освіти і науки України, М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. – Київ, 2009. – С. 284–285. 

46. Організація анімаційних послуг в туристичних комплексах / Г. Г. Вишневська // 

Українська культура в контексті глобалізаційних трансформацій : матеріали  

V Всеукр. наук.-практ. конф., м. Рівне, 2009. – Рівне, 2009. – С. 51–52. 

2010 

47. Готельно-ресторанні комплекси як складові туристичної індустрії / 

Г. Г. Вишневська // Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, 

культурологічні, соціальні виміри : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 

27–28 трав. 2010 р. – Київ, 2010. – С. 54–57. 

48. Організація дозвілля в туристичних та готельно-ресторанних комплексах : 

робоча навч. програма для студентів напряму підгот. «Туризм» / уклад. 

Г. Г. Вишневська ; М-во культури і туризму України, КНУКіМ. – Київ, 2010. – 

28 с. 

49. Організація обслуговування туристів у готелях : робоча навч. програма для 

студентів напряму підгот. «Туризм» / уклад. Г. Г. Вишневська ; М-во культури 

і туризму України, КНУКіМ. – Київ, 2010. – 30 с. 

50. Організація харчування туристів : робоча навч. програма для студентів напряму 

підгот. «Туризм» / уклад. Г. Г. Вишневська ; М-во культури і туризму України, 
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(Думенка) та протоієр. Віталія Клоса ; Укр. православ. церква, Київ. патріархат, 
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та спорту України, М-во культури України, КНУКіМ. – Київ, 2012. – С. 172–

173. 

62. Історія зарубіжної культури : робоча навч. прогр. для студ. напряму підгот. 
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політичні, управлінські, економічні та правові аспекти : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. КНУКіМ. – Київ, 2015. – С. 334–336. 
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черв. 2016 р. – Київ, 2016. – С. 27–28. – Режим доступу: 
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історико-культурної спадщини України / Г. Г. Вишневська // Українська 
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туристичного продукту / Г. Г. Вишневська // Гостинність, сервіс, туризм: 
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нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – Ч. 1. – С. 141–144. 
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Гаврилюк Алла Михайлівна – кандидат 

наук з державного управління (2011), доцент 

(2014), доцент кафедри міжнародного туризму. 

Тренер з національно-патріотичного 

виховання учнівської та студентської молоді 

(сертифікат 2016 р.). 

Член спеціалізованої вченої ради К.26.142.04 

«ПрАТ Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна академія управління персоналом» з правом прийняття до 

розгляду та проведенням захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – «Теорія та 

історія державного управління» та 25.00.02 – «Механізми державного 

управління» (з березня 2017). 

Народилася 7 лютого 1969 р. у м. Кролевець Сумської обл. Закінчила 

Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1991), 

отримавши спеціальність «вчитель історії, суспільствознавства та методист 

виховної роботи».  

Упродовж 1991–2000 рр. працювала вчителем історії в Санаторній школі-

інтернаті № 21 для дітей-сиріт м. Києва. Обіймала посаду заступника 

начальника організаційного відділу Подільської районної у м. Києві державної 

адміністрації (2002 – вересень 2005).  

З вересня 2005 р. по листопад 2010 р. навчалася в магістратурі та 

аспірантурі Національної академії державного управління при Президентові 

України і здобула кваліфікацію магістра державного управління (2007,  

з відзнакою). 

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук  

з державного управління на тему «Державне регулювання комунікаційного 

забезпечення туристичної індустрії в Україні» за спеціальністю 25.00.02 – 

механізми державного управління (2011). 

За період навчання в Національній академії державного управління при 

Президентові України стажувалася в органах державної влади в Україні та 

Республіці Польща (м. Варшава, м. Люблін, м. Краснік). 

У КНУКіМ працює з вересня 2011 р.: на посаді старшого викладача, 

доцента (2014) кафедри міжнародного туризму. Викладає дисципліни: 
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«Маркетинг, реклама та PR-технології в туризмі», «Комунікативний 

менеджмент в індустрії гостинності», «Інноваційні технології в туризмі», 

«Атрактивні ресурси нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО». 

Ініціатор розробки і викладач авторської навчальної дисципліни 

«Український етнічний туризм», спрямованої на глибоке вивчення 

етнотуристичних ресурсів України через призму ознайомлення з традиціями, 

віруваннями, культурою українців і необхідністю їх відродження, 

популяризації та використання в сучасних умовах засобами українського 

етнічного туризму. Особливу увагу приділяє формуванню в майбутніх фахівців 

вітчизняної туристичної індустрії патріотизму, національної самосвідомості, 

активної громадянської позиції. 

У творчому доробку близько 50-ти наукових та науково-методичних 

публікацій. Співавтор навчальних посібників: «Концептуальні засади взаємодії 

політики і управління» (2010) та «Політико-управлінські механізми реалізації 

демократичних реформ в поліетнічній Україні» (2013, гриф МОН України). 

Висвітлює проблеми внутрішнього туризму на сторінках Всеукраїнської газети 

«День». 

Основні напрями наукових досліджень пов’язані зі сферою державного 

управління та державного регулювання комунікаційного забезпечення 

туристичної індустрії в Україні, насамперед, промоцією, іміджем, брендингом 

вітчизняних туристичних дестинацій, а також публічно-приватним 

партнерством в туризмі. Особливу увагу приділяє етнотуристичній 

проблематиці, релігійному та паломницькому туризму в Україні, духовно-

патріотичному вихованню студентської молоді. 

На кафедрі міжнародного туризму КНУКіМ започаткувала практичну 

реалізацію основ проектного менеджменту серед студентської молоді. Автор 

ідеї та керівник колективних науково-дослідницьких робіт: «Інтерактивний 

ресурс «Календар подієвого етнотуризму в Україні», «Сучасні туристичні 

артефакти України – інноваційні об’єкти територіального брендингу», які були 

визнані найкращими студентськими роботами серед учасників стипендіальної 

програми «Майбутнє туристичної галузі», організованої провідним 

туристичним оператором України «Travel Professional Group» у 2012 та 2013 рр. 

Наразі здійснюється науково-організаційний супровід розробки історико-

патріотичного проекту «25 перемог України на туристичній мапі країни». 
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Партнер та координатор патріотичного інноваційно-освітнього проекту 

«Скарби Нації» Наукової бібліотеки Київського національного університету 

культури і мистецтв. У рамках проекту забезпечує організаційний супровід 

проведення освітньо-просвітницьких заходів, спрямованих на відродження 

національних самобутніх традицій українців. 

З 2017 р. входить до складу організаційного комітету з проведення 

культурно-мистецьких патріотичних заходів у рамках культурологічної студії 

«Автентика», метою діяльності якої є популяризація українського прикладного 

та декоративного мистецтва; привернення уваги до творчості сучасних майстрів 

України як важливої складової етнокультурного виховання студентської 

молоді; наукова, просвітницька діяльність з популяризації української 

нематеріальної культурної спадщини. 

Нагороди та відзнаки: нагороджена подяками Центральної виборчої 

комісії (2005), Київського міського голови (2005), Подільської районної у  

м. Києві ради (2003, 2007), Почесною грамотою Національної академії 

державного управління при Президентові України (2010). 

Основні праці 

2007 

84. Природа резонансного лідерства та якісні ознаки сучасного лідера-управлінця 

[Електронний ресурс] / А. М. Гаврилюк // Державне управління: теорія та 

практика : електрон. наук. фах. вид. – Київ : НАДУ, 2007. – Вип. 2. – Режим 

доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07gamslu.htm/ (дата звернення: 

03.10.2017). – Назва з екрана. 

2008 

85. Відзначення 1020-ліття хрещення Руси – України як чинник просування 

туристичного продукту про духовні святині України у світі / А. М. Гаврилюк // 

Із Києва по всій Русі : зб. матеріалів наук.-практ. конф. «1020-літтю Хрещення 

Київської Руси – України – із Києва по всій Русі», Київ, 21жовт. 2008 р. / ред. 

архієп. Переяслав-Хмельницького Димитрія (Рудюка) та протоієр. В. Клоса. – 

Київ, 2008. – С. 155–165. 

86. Демократизація управлінських засад туристичної індустрії в Україні / 

А. М. Гаврилюк // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: 

світовий та український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю, Київ, 30 трав. 2008 р.: у 3 т. / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, 

С. В. Сьоміна. – Київ, 2008. – Т. 2. – С. 278–280. 

http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07gamslu.htm/
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87. Рекламно-інформаційна інфраструктура туристичної галузі України: 

становлення та розвиток / А. М. Гаврилюк // Збірник наук. пр. НАДУ при 

Президентові України / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. – Київ, 

2008. – Вип. 2. – С. 132–141. 

88. Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у культурно-інформаційному 

просторі туристичної галузі України / А. М. Гаврилюк // Михайлівський 

Золотоверхий монастир: історія крізь століття : наук. зб., присвяч. 900-літтю 

Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря : матеріали наук.-практ. 

конф., Київ, 21 трав. 2008 р. / ред. архієп. Переяслав-Хмельницького Димитрія 

(Рудюка) та протоієр. В. Клоса. – Київ, 2008. – С. 60–66. 

2009  

89. Відкриваємо Західну Україну![Електронний ресурс] / А. М. Гаврилюк // День. – 

2009. – 10 лип. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/marshrut-

no1/vidkrivaiemo-zahidnu-ukrayinu/ (дата звернення: 29.09.2017). – Назва з 

екрана. 

90. Відпочинок із ... вогником[Електронний ресурс] / А. М. Гаврилюк // День. – 

2009. – 5 берез. – Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/vidpochinok-iz-vognikom/ (дата звернення: 

29.09.2017). – Назва з екрана. 

91. Все дивовижне – поряд![Електронний ресурс] / А. М. Гаврилюк // День. – 2009. 

– 20 лют. – Режим доступу: звернеhttps://day.kyiv.ua/uk/article/marshrut-no1/vse-

divovizhne-poryad/ (дата звернення: 29.09.2017). – Назва з екрана. 

92. Державна управлінська політика ефективного використання туристичного 

потенціалу України в умовах світової кризи / А. М. Гаврилюк // Демократичне 

врядування: наука, освіта, практика : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю, Київ, 29 трав. 2009 р. : у 4 т. / за ред. В. П. Пархоменка, 

С. В. Загороднюка. – Київ, 2009. – Т. 2. – С. 117–119. 

93. Інформаційна складова туристичної галузі як чинник демократизації 

українського суспільства / А. М. Гаврилюк // Економіка і держава : міжнар. 

наук.-практ. журн. – Київ, 2009. – № 8. – С. 84–86. 

94. Місцеве управління розвитком туристичної галузі: з досвіду роботи 

Шевченківської районної ради та державної адміністрації у м. Києві / 

А. М. Гаврилюк // Державна служба України в історичному контексті: 

проблеми становлення та розвитку : матеріали наук.-практ. конф. до 90-річчя 

держ. служби України, Київ, 18 листоп. 2008 р. : у 2 т. / за заг. ред. 

О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. – Київ, 2009. – Т. 2, ч. 2. – С. 66–67. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/marshrut-no1/vidkrivaiemo-zahidnu-ukrayinu/
https://day.kyiv.ua/uk/article/marshrut-no1/vidkrivaiemo-zahidnu-ukrayinu/
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/vidpochinok-iz-vognikom/
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95. Сучасні підходи до регулювання розвитком туризму у Карпатському регіоні / 

А. М. Гаврилюк // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми 

реалізації : матеріали підсум. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Одеса,  

30 жовт. 2009 р. : у 2 т. – Одеса, 2009. – Т. 1. – С. 135–136. 

96. Сучасні тенденції формування національної концепції інформаційно-

технологічного забезпечення туристичної індустрії (на прикладі Російської 

Федерації) / А. М. Гаврилюк // Державне управління та місцеве самоврядування 

: тези ІХ Міжнар. конгр., м. Харків, 26–27 берез. 2009 р. – Харків, 2009. –  

С. 32–33. 

97. Туристичні центри як чинники формування позитивного образу Української 

держави у світі / А. М. Гаврилюк // Збірник наук. пр. н.-д. ін-ту 

українознавства. – Київ, 2009. – Т. ХХІV. – С. 151–161. 

98. Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання 

туристичною галуззю України / А. М. Гаврилюк // Вісник НАДУ. – Київ, 2009. 

– № 1.– С. 78–85. 

99. Формування державної політики інформаційного забезпечення туристичної 

індустрії в сучасних умовах [Електронний ресурс] /А. М. Гаврилюк // 

Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. фах. вид. – Київ, 

2009. – Вип. 5. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2009-

1/zmist/R_5/Gavriluk.pdf/ (дата звернення: 03.10.2017). – Назва з екрана. 

2010 

100. Видубицький Михайлівський монастир – відлуння духовного з його 

історії на мирне життя та державотворчі процеси в України / А. Гаврилюк, 

М. Пірен, С. Савенко // Видубицький Михайлівський монастир: історія крізь 

віки : наук. зб., присвяч. 940-літтюВидубецькогоСвято-Михайлівського 

монастиря у Києві: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 17 верес. 2010 р. / ред. 

архієп. Переяслав-Хмельницького і Борисп. Епіфанія (Думенка). – Київ, 2010. – 

С. 217–228. 

101. Виставково-ярмаркова діяльність як маркетинговий інструмент розвитку 

туристичної індустрії в Україні / А. М. Гаврилюк // Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту. – Одеса, 2010. –  

Вип. 1 (41). – С. 65–68. 

102. Маркетингові механізми розвитку туристичної індустрії в Україні / 

А. М. Гаврилюк // Державне управління та місцеве самоврядування : тези  

Х Міжнар. конгр., Харків, 26–27 берез. 2010 р.– Харків, 2010. – С. 82–84. 

103. Потреби та проблеми удосконалення інформаційного забезпечення 

туристичної індустрії в Україні / А. М. Гаврилюк // Галузь науки «державне 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2009-1/zmist/R_5/Gavriluk.pdf/
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управління»: історія, теорія, впровадження : матеріали наук.-практ. конф. за 

міжнар. участю, Київ, 28 трав. 2010 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, 

В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – Київ, 2010. – Т. 1. – C. 318–320. 

104. Формування, позиціонування та просування туристичного бренду 

України: міжнародний досвід та українська проекція / А. М. Гаврилюк // 

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса, 2010. –  

Вип. 4 (44). – С. 71–74. 

2012 

104* Вплив внутрішнього туризму на національну ідентичність українського 

суспільства: архетипові засади / А. М. Гаврилюк // Публічне управління: теорія 

і практика : зб. наук пр. Асоц. д-рів наук з держ. упр. Спец. вип. – Харків, 2012. 

– С. 229–235. 

105. Духовний розвиток особистості сучасного українця: від проблем до 

гармонізації / А. М. Гаврилюк // Православ’я в Україні : зб. матеріалів  

ІІ Всеукр. наук. конф., 20 лист. 2012 р. – Київ, 2012. – С. 111–120. 

106. Етнотуризм як «захисний код» нації/ А. М. Гаврилюк // День. – 2012. –  

14 серп. 

107. В Кролевці ярмаркували, веселились і співали [Електронний ресурс] / 

А. М. Гаврилюк // День. – 2012. – 12 жовт. – Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/u-krolevci-yarmarkuvali-veselilisya-i-

spivali/(дата звернення: 29.09.2017). – Назва з екрана. 

108. Календар подієвого етнотуризму як сувенірний бренд України / 

А. М. Гаврилюк // Розвиток українського етнотуризму: проблеми та 

перспективи» : зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Львів, 

25–26 квітня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів.  

Ін-т економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2012.– С. 17–23. 

109. Менеджмент (комунікативний менеджмент) : робоча навч. програма для 

студентів напряму підгот. 6.140103 «Туризм» / уклад. А. М. Гаврилюк ; М-во 

культури України, КНУКіМ. – Київ, 2012. – 32 c. 

110. Про феномен кролевецьких рушників [Електронний ресурс] / 

А. М. Гаврилюк // День. – 2012. – 25 груд. – Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pro-fenomen-kroleveckih-rushnikiv/ (дата 

звернення: 29.09.2017). – Назва з екрана. 
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112. У туристичній родині поповнення! : [репортаж] / А. М. Гаврилюк, 

К. Боненко, Л. Радченко // Кропива : студент. журн. – Київ, 2012. – № 25. –  

С. 24–25. 
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113. Державний маркетинг створення та промоції туристичного бренда 

України [Електронний ресурс] / А. М. Гаврилюк // Державне управління: 
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http://www.dy.nayka.com.u a/?op=1&z=672/ (дата звернення: 15.09.2017). – Назва 

з екрана. 
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2013. – Вип. 24. – С. 17–24. 

115. Мрії – збуваються! : [про цілеспрямовану добротворчість митрофорного 
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матеріалів наук.-богослов.-іст. конф., присвяч. 1025-літтю Хрещення Київської 

Руси – України, Київ, 15 трав. 2013 р. / ред. архієп. Переяслав-Хмельницького і 

Борисп. Епіфанія (Думенка) та протоієр. В. Клоса. – Київ, 2013. – С. 271–280. 

120. Сучасний розвиток українського етнотуризму: зміна парадигми /  

А. М. Гаврилюк // Науковий вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2013. 

– Вип. 665/666. Філософія. – С. 56–61. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/mriyi-zbuvayutsya/(дата
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2014 

121. Інфографіка як інноваційний засіб поширення туристичної інформації /  

А. М. Гаврилюк // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : зб. 

наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 10–11 квіт. 2014 р. / М-во освіти і 

науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-

т готел.-ресторан. і турист. бізнесу, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім.  

М. В. Птухи НАН України, Wyzsza szkola humanstas ; редкол.: 

Поплавський М. М. та ін. – Київ, 2014. – Т. 2. – С. 72–82. 

122. Інфографіка як інноваційний засіб поширення туристичної інформації /  

А. М. Гаврилюк // Питання культурології : наук. зб. пр. КНУКіМ. – Київ, 2014. 

– Вип. 30. – С. 42–48. 

123. Маркетингова парадигма державного регулювання туристичної індустрії 

в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Гаврилюк // Державне управління: 

удосконалення та розвиток. – 2014. – № 3. – Режим доступу: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=690/ (дата звернення: 15.09.2017). – Назва 

з екрана. 

124. Туристичні артефакти сучасності – інноваційні об’єкти територіального 

брендинга / А. М. Гаврилюк // Географія та туризм : наук. зб. – 2014. – Вип. 28. 

– С. 47–53. 

2015 

125. Архистратиг Михаїл – духовний покровитель міста Києва / 

А. М. Гаврилюк, М. С. Гаврилюк // Православ’я в Україні : зб. матеріалів  

V Міжнар. наук. конф., присвяч. 400-літтю Київської Академії (1615–2015), 

Київ, 17–18 листоп. 2015 р. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 513–527. 

126. Записки українського мандрівника [Електронний ресурс] / 

А. М. Гаврилюк // День. – Київ, 2015. – 7 жовт. – Режим доступу: 

http://www.day. kiev.ua/uk/article/podorozhi/zapysky-ukrayinskogo-mandrivnyka/ 

(дата звернення: 15.09.2017). – Назва з екрана. 

126* Комунікативний менеджмент в індустрії гостинності: компетентнісний підхід 

до підготовки кадрів / А. М. Гаврилюк // Менеджмент розвитку соціально-

економічних систем у новій економіці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 

м. Полтава, 14–15 трав. 2015 р. – Полтава, 2015. – С. 219–221. 

127. Прикладні соціально-комунікаційні технології просування українського 

етнічного туризму / А. М. Гаврилюк // Вісник Львів. ін-ту економіки і туризму : 

зб. наук. ст. – Львів, 2015. – № 10. – С. 166–172. 
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127* Про національно-патріотичне виховання засобами туризму (з досвіду роботи 

каф. міжнар. туризму Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв) / А. М. Гаврилюк // 

Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та 

регулювання : матеріали VІ Міжнар. ювіл. наук.-практ. конф. до 55-річчя 

ЧДТУ, м. Черкаси, 26–27 берез. 2015 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, 

Черкас. держ. технол. ун-т. –Черкаси, 2015. – Т. 1. – С. 119–122. 

127** Регіональна туризмізація країни: досвід Тернопілля / А. М. Гаврилюк // 

Стратегія розвитку національного туризму і його кадрове забезпечення : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2015. – С. 90–93. 

128. Соціальні мережі як віртуальні платформи просування внутрішнього 

туризму в Україні / А. М. Гаврилюк // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, 

проблеми, інновації : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23–24 квіт. 2015 р. : 

тези доп. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу, Ін-т демографії та 

соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України. – Київ, 2015. – Т. 2. – С. 55–60. 

129. Сувенірний брендинг в Україні як маркетинговий інструмент 

етнотуристичної промоції території [Електронний ресурс] / А. М. Гаврилюк // 

Державне управління: удосконалення і розвиток. – Київ, 2015. – № 4. – Режим 

доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=838/ (дата звернення: 

15.09.2017). – Назва з екрана. 

130. Сучасні туристичні артефакти України: тематико-жанрова класифікація 

та географія поширення / А. М. Гаврилюк, В. Ю. Двадненко, О. О. Лесенко // 

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : ІІ Міжнар. наук.-

практ. конф., Київ, 23–24 квіт. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, 

М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т готел.-

ресторан. і турист. бізнесу, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи 

НАН України. – Київ, 2015. – Т. 2. – С. 50–55. 

2016 

131. Вітчизняний туризм: треба об’єднати зусилля [Електронний ресурс] / 

А. М. Гаврилюк // День. – 2016. – 17 лип. – Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/vitchyznyanyy-turyzm-treba-obyednaty-

zusyllya/ (дата звернення: 29.09.2017. – Назва з екрана. 

132. Кінотуризм в Україні: нереалізовані можливості та перспективи 

використання знакових локацій [Електронний ресурс] / А. М. Гаврилюк // 

Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. – № 7. – Режим 

доступу: http//www.dy.nayka.com.ua/?op=1& z=983/ (дата звернення: 

09.03.2017). – Назва з екрана. 
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133. Наукова освітньо-просвітницька парадигма українського етнічного 

туризму / А. М. Гаврилюк // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, 

інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14–15 квіт. 2016 р. /  

М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ, 2016. – Ч. 2. – С. 167–172. 

134. Національно-патріотична складова професійних компетентностей 

студентів туризмознавчих спеціальностей [Електронний ресурс] / 

А. М. Гаврилюк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та 

учнівської молоді. – 2016. – Вип. 20 (1). – С. 99–112. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20%281%29__12/ (дата звернення: 

09.03.2017). – Назва з екрана. 

135. Національно-патріотичне виховання українського студентства як 

пріоритет державної політики / А. М. Гаврилюк // Публічне урядування : 

збірник. – Київ, 2016. – № 4 (5). – С. 205–217. 

136. Особистісний імідж фахівця індустрії гостинності: теорія і практика 

моделювання / А. М. Гаврилюк // Імідж і репутація. Сучасна корпоративна 

репутація, бренд, ідентичність та імідж: міфи, проблеми, рішення : Міжнар. 

наук.-практ. конф., Київ, 22 квіт. 2016 р. : тези доп. – Київ, 2016. – С. 24–27. 

137. Сучасні тенденції публічно-приватного партнерства в індустрії туризму 

України [Електронний ресурс] / А. М. Гаврилюк // Публічне урядування : 

збірник. – 2016. – № 3. – С. 40–49. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_3_6/ (дата звернення: 31.01.2017). – Назва з 

екрана. 

138. Тайм-менеджмент як складова успішної комунікативної взаємодії  

в індустрії туризму України [Електронний ресурс] / А. М. Гаврилюк, 

Х. В. Плецан // Ефективна економіка : електрон. наук. фахове вид. 

Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1. – 

Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4718/ (дата 

звернення: 15.09.2017). – Назва з екрана. 

139. Український етнічний туризм як тренд національно-патріотичного 

виховання студентської молоді / А. М. Гаврилюк // Розвиток українського 

етнотуризму: проблеми та перспективи : матеріали VІ Всеукр. наук-практ. 

конф. молодих вчених та студентів, м. Львів, 25 лют. 2016 р. – Львів, 2016. –  

С. 43–53. 

140. Шевченкіана в сучасних туристичних артефактах України / 

А.М. Гаврилюк, О. О. Лесенко // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, 

інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14–15 квіт. 2016 р. / 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20%281%29__12/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_3_6/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4718/
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М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ, 2016. – Ч. 1. – С. 144–149. 

2017 

141. Андрушівка – ще один слід меценатства [Електронний ресурс] / 

А. М. Гаврилюк // День. – 2017. – 5 лип. – Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/andrushivka-shche-odyn-slid-mecenatstva/ 

(дата звернення: 29.09.2017). – Назва з екрана. 

141* Сучасні туристичні артефакти України: науково-практична інноватика 

промоції / А. М. Гаврилюк // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в 

Україні: проблеми розвитку та регулювання : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Черкаси, 23–24 берез. 2017 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, 

Черкас. держ. технол. ун-т. – Т. 1. – Черкаси, 2017. – С. 179–182. 

142. Україна патріотична : наук.-популяр. журн. [Електронний ресурс] / 

Відділ нац.-патріот. виховання М-ва молоді та спорту України, Ін-т проблем 

виховання НАПН України, Наук.б-ка Київ.нац. ун-ту культури і мистецтв, Каф. 

міжнар. туризму ФГРТБ КНУКіМ ; упоряд.: О. Скаченко, А. Гаврилюк ; 

гол.ред. Ю. Горбань ; наук. консульт.: В. Антоненко, Ж. Петрочко. – 2017. –  

№ 1. – 72 с. – Режим доступу: 

http://ru.calameo.com/read/00528791172e02426822a, вільний (дата 

публ.:05.09.2017). – Назва з екрана. – Створено на сервісі Calameo. – Мова укр. 

142* Нavryliuk A. M. Andrushiv district as a tourists destination: the toolkit of 

marketing positioning / Alla Mykhailovna Нavryliuk // Public management. – 2017. 

– № 5 (10). – P. 29–41 

 

 

Григорчак Ігор Михайлович – кандидат 

наук з державного управління (2014), старший 

викладач кафедри міжнародного туризму. 

Народився 11 червня 1973 р. на Івано-

Франківщині. Закінчив Чернівецький державний 

університет імені Юрія Федьковича (1997, 

історичний факультет) та Національну академію 

державного управління при Президентові України 

(2009, з відзнакою). 

Захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук з державного управління на тему: «Взаємодія 
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політичної та адміністративної еліт в умовах демократичного врядування в 

Україні» за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. 

Працював в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного 

університету імені Т. Шевченка (2002–2012), на державній службі (2009–2014). 

У КНУКіМ працює з 2014 року. Викладає дисципліни: «Геополітика», 

«Етнографія», «Управління регіональним розвитком туризму», «Методи 

дослідження туристичної діяльності». 

Коло наукових інтересів: геополітика, управління регіональним 

розвитком туризму, етнополітичні процеси в Україні, політико-адміністративні 

взаємовідносини еліт. 

Відзнаки та нагороди: нагороджений Грамотою Головного управління 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (2006). 

Основні праці 

2010 
143. Еліта як суспільний феномен / І. М. Григорчак // Вісник Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. – 2010. – № 4. – С. 41–48.  

144. Роль політико-управлінської еліти у процесі суспільних змін 

/ І. М. Григорчак // Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, 

впровадження : матеріали наук.-прак. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав. 

2010 р. : у 2 т. / І. М. Григорчак ; за заг. ред. Ю. Ковбасюка, В. Трощинського, 

С. Загороднюка. – Київ, 2010. – Т. 1. – С. 101–102. 

2011 

145. Зародження політико-адміністративної еліти в Київській Русі / 

І. М. Григорчак // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 13. – С. 77–81. 

146. Оптимізація політико-управлінських відносин у системі взаємодії  

політичних та адміністративних еліт / І. М. Григорчак // Реформування системи 

державного управління та державної служби: теорія і практика : матер. наук-

практ. конф. за міжнар. участю, м. Львів, 8 квіт. 2011 р. : у 2 ч. / за наук. ред. 

чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів, 2011. – 

Ч. 1. – С. 241–244. 

147. Повернення довіри народу України до політико-адміністративної еліти 

як чинник культури державно-управлінських відносин / І. М. Григорчак // 

Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, 

практики : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 27 трав. 2011 

р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, 

С. В. Загороднюка. – Київ, 2011. – Т. 2. – С. 249–251. 
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148. Політико-адміністративна відповідальність української еліти: історичний 

досвід / І. М. Григорчак // Економіка та держава. – 2011. – № 8. – С. 106–108. 

149. Президентський кадровий резерв як механізм рекрутування політико-

адміністративної еліти / І. М. Григорчак // Проблеми управління соціальним  

і гуманітарним розвитком : матеріали V Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю, м. Дніпропетровськ, 25 листоп. 2011 р. / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – 

Дніпропетровськ, 2011. – С. 283–286. 

2012 

150. Архетипічні складові та їх прояви у діяльності української еліти /  

М. І. Пірен, І. М. Григорчак // Публічне управління: теорія та практика : зб. 

наук. пр. асоц. докторів наук з держ. упр. : [спец. вип.]. – Харків, 2012. –  

С. 132–140. 

151. Історія державного управління / О. О. Рафальський, М. М. Білинська,  

І. М. Григорчак [та ін.] // Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України ; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова),  

К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – Київ, 2012. 

– Т. 1. – С. 146–219. 

152. Оптимізація взаємовідносин політичної та адміністративної еліт: 

теоретико-методологічний аспект / І. М. Григорчак // Науковий вісн. Акад. 

муніципал. упр. Серія «Управління». – 2012. – Вип. 1. – С. 224–231. 

153. Політико-управлінські взаємовідносини еліт: від дихотомії до взаємодії / 

І. М. Григорчак // Наука як ресурс модернізаційної стратегії держави : 

матеріали наук. конф., Київ, 16 трав. 2012 р. : у 2 т. / ред. М. М. Білинська [та 

ін.]. – Київ, 2012. – Т. 2. – С. 224–227. 

2013 

154. Політико-адміністративні взаємовідносини номенклатури в 

управлінській культурі періоду радянської України [Електронний ресурс] 

/ І. М. Григорчак // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – 

№ 3. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/ (дата звернення: 

11.09.2017). – Назва з екрана. 

2014 

155. Політико-адміністративні відносини в умовах становлення 

демократичного врядування в Україні / І. М. Григорчак // Науковий вісн. Акад. 

муніципал. упр. Серія «Управління». – 2014. – Вип. 4. – С. 124–135. 

156. Реформування державного управління: західний досвід і Україна 

/ І. М. Григорчак // Вісник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 

2014. – № 4. – С. 30–36. 

http://www.dy.nayka.com.ua/


З Україною в серці відкриваємо світ 

 

2015 

157. Внутрішній туризм як ресурс консолідації українського суспільства 

/ І. М. Григорчак // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації :  

ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23–24 квіт. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти 

і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,  

Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім.  

М. В. Птухи НАН України. – Київ, 2015. – Т. 2. – С. 66–70. 

158. Політична корупція в системі владних політико-адміністративних еліт  

в Україні / І. М. Григорчак // Сучасні проблеми державного та муніципального 

управління : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 3 квіт. 2015 р. :  

у 2-х ч. / за заг. ред.: О. І. Дація, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. – Київ, 2015. –  

Ч. 2. – С. 34–36. 

159. Феномен нації в українському та російському політико-правовому полі /  

І. М. Григорчак // Науковий вісн. Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-ту. Серія 

«Гуманітарні науки» : спецвип. «Соціальна робота та кадрова політика» : зб. 

наук. пр. / [ред. кол.: Пірен М. І. (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці, 2015. – С. 36–44. 

2016 

160. Прозорий конкурсний відбір – основа професіоналізму державної служби 

/ І. М. Григорчак // Державна служба та публічна політика: проблеми  

і перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за 

міжнар. участю, м. Київ, 27 трав. 2016 р. / за заг. ред.: А. П. Савкова, 

М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. – Київ, 2016. – С. 71–73. 

161. Розвиток туризму в Україні: регулювання чи самоорганізація? 

/ І. М. Григорчак // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : 

тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14–15 квіт. 2016 р. / М-во освіти 

і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 

Київ, 2016. – Ч. 1. – С. 154–158. 

162. Чесько-словацька реакція на російську агресію в Україні /  

І. М. Григорчак // Географія та туризм : наук. зб. – Київ, 2016. – Вип. 37. –  

С. 17–20. 

2017 

163. Особливості інституційного забезпечення туристичної галузі України: 

регіональний аспект / І. М. Григорчак // Публічне управління: ціннісні 

орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 26 травн. 2017 р. : у 5 ч. / за заг. 

ред. В. С. Куйбіди, А. П. Савкова, С. В. Загороднюка. – Київ, 2017. – Ч. 2. –  

С. 34–35. 

164. Чесько-словацька реакція на російську агресію в Україні / 

І. М. Григорчак // Освіта регіону: політологія, соціологія, комунікації. – 2017. – 

№1. – С. 18–26. 
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Зараховський Олександр Євгенович – 

туризмознавець, кандидат культурології (2017), 

старший викладач кафедри міжнародного туризму. 

Народився 14 липня 1987 р. у м. Ватутіне 

Черкаської обл. Закінчив Черкаський факультет 

Київського університету культури за спеціальністю 

«менеджер міжнародного туризму» (2009,  

з відзнакою).  

З травня по серпень 2008 року, з метою 

підвищення рівня англійської мови, перебував у 

США (штат Техас) за програмою «Camp America». 

Закінчив магістратуру Київського національного університету культури і 

мистецтв, здобув кваліфікацію магістра менеджменту соціокультурної 

діяльності, менеджера міжнародного туризму (2010, з відзнакою).  

Упродовж 2011–2013 років навчався в аспірантурі Київського 

національного університету культури і мистецтв з відривом від виробництва за 

спеціальністю «теорія й історія культури». Паралельно з навчанням працював 

викладачем у Черкаському факультеті Київського університету культури 

(вересень 2010 – червень 2011).  

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на 

тему «Використання нерухомих об’єктів культурної спадщини Черкащини як 

туристично-екскурсійного ресурсу» та здобув науковий ступінь кандидата 

культурології (2017). 

На кафедрі міжнародного туризму КНУКіМ працює від 2012 р.: асистент 

(2012–2013); викладач кафедри (від 2014); старший викладач кафедри (від 

2017). Викладає дисципліни: «Спеціалізовані види туризму», «Логістика сфери 

послуг», «Організація анімаційної діяльності», «Організація екскурсійної 

діяльності». 

Коло наукових інтересів охоплює дослідження культурної спадщини, 

туристичних атракцій Черкащини та України, Світової спадщини ЮНЕСКО. 

Основні праці 

2012 

165. Система об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО: географічний аспект / 

О. Є. Зараховський // Географія та туризм : наук. зб. – Київ, 2012. – № 17. – 

С. 196–202. 
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166. Система об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО: історичний аспект / 

О. Є. Зараховський // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. 

КНУКіМ / голов. ред. М. М. Поплавський ; КНУКіМ. – Київ, 2012. – Вип. 13. – 

С. 69–78. 

167. Українські об’єкти культурної спадщини в контексті розвитку 

туристичних регіонів / О. Є. Зараховський // Соціальні комунікації : матеріали 

Всеукр. наук. конф. «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції», Київ, 

26–27 квіт. 2012 р. / голов. ред. А. І. Гурбанська ; ред.-упоряд. 

С. Д. Безклубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во 

культури України, КНУКіМ. – Київ, 2012. – С. 178–179. 

168. Українські об’єкти культурної спадщини у контексті розвитку 

туристичних регіонів / О. Є. Зараховський // Українська культура: виклики 

сьогодення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2012. – С. 295–297. 

169. Українські об’єкти культурної спадщини в контексті розвитку 

туристичних регіонів (на прикладі Черкаської області) / О. Є. Зараховський // 

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. 

зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2012. – Вип. 18, т. 2. – С. 204–209. 

2013 

170. Проблеми використання культурної спадщини в туристичній індустрії / 

О. Є. Зараховський // Індустрія дозвілля в сучасному світі: теорія, історія, 

практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ , 2013. – С. 118–120. 

171. Проблемні питання дефініції «культурна спадщина» / О. Є. Зараховський 

// Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ / голов. ред. 

М. М. Поплавський ; КНУКіМ. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 29–37. 

2014 

172. Культурна спадщина Черкащини як туристичний ресурс: 

наукометричний аналіз публікацій / О. Є. Зараховський // Культура і мистецтво 

у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ / голов. ред. М. М. Поплавський ; 

КНУКіМ. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 35–42. 

173. Культурна спадщина Черкащини як туристичний ресурс / 

О. Є. Зараховський // Культура і сучасність : альманах / М-во культури 

України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. –  

С. 181–187. 

174. Проблеми залучення культурної спадщини Черкащини в туристичну 

діяльність / О. Є. Зараховський // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, 

інновації : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 10–11 квіт. 2014 р. / 

М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і 
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мистецтв, Ін-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу, Ін-т демографії та соц. 

дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, Wyzsza szkola humanstas ; редкол.: 

Поплавський М. М. та ін. – Київ, 2014. – Т. 2. – С. 120–122. 

2015 

175. Оцінка туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини 

Черкащини [Електронний ресурс] / О. Є. Зараховський // Матеріали XII 

Міжнар. наук.-техн. конф. «Авіа–20152», Київ, 28–29 квіт. 2015 р. / М-во освіти 

і науки України, Нац. акад. наук України, Нац. косміч. агентство України, Нац. 

авіац. ун-т ДП «Антонов». – Київ, 2015. – Режим доступу: 

http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2015/AVIA_2015.pdf/ (дата звернення: 

15.09.2017). – С. 34.84–34.86. 

176. Підвищення атрактивності об’єктів культурної спадщини, як засіб 

збільшення туристсько-екскурсійного потоку (на прикладі Національного 

історико-культурного заповідника «Чигирин») / Є. О. Зараховський // 

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : ІІ Міжнар. наук.-

практ. конф., Київ, 23–24 квіт. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, 

М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т готел.-

ресторан. і турист. бізнесу, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи 

НАН України. – Київ, 2015. – Т. 2. – С. 89–92. 

2017 

177. Використання нерухомих об’єктів культурної спадщини Черкащини як 

туристично-екскурсійного ресурсу : дис. … канд. культурології : 26.00.01 / 

Зараховський Олександр Євгенович ; наук. керівник А. В. Антоненко ; М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 249 арк. 

178. Використання нерухомих об’єктів культурної спадщини Черкащини як 

туристично-екскурсійного ресурсу : автореф. дис. … канд. культурології : 

26.00.01 / Зараховський Олександр Євгенович ; наук. керівник А. В. Антоненко 

; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 

16 с. 
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Козловський Євген Вікторович – фахівець у 

сфері державного регулювання туристичної 

діяльності, кандидат наук з державного управління 

(2008), доцент кафедри міжнародного туризму 

(2013). 

Народився 26 березня 1976 р. у  

м. Хмельницький. Закінчив Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича за 

спеціальністю «Міжнародна економіка» (1998). 

У рамках програми стажування у Верховній 

Раді України та центральних органах виконавчої 

влади працював помічником Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики, управління народним господарством, власності та 

інвестицій (1998–1999). 

Упродовж 2003–2007 рр. навчався в аспірантурі Національної академії 

державного управління при Президентові України. Захистив дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему: 

«Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні» 

за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (2008). 

У КНУКіМ працює із січня 2009 р. на посаді доцента кафедри 

міжнародного туризму факультету готельно-ресторанного і туристичного 

бізнесу. Забезпечує викладання навчальних дисциплін – «Державне 

регулювання туристичної діяльності», «Управління проектами в туризмі», 

«Інформаційні системи і технології в туризмі», «Електронна комерція  

в туризмі», «Спеціалізовані види туризму».  

З 2010 по 2015 рр. розробив навчальні програми з таких дисциплін, як 

«Правове регулювання туристичної діяльності», «Інформаційні системи і 

технології в туризмі», «Інноваційні технології в туризмі», «Електронна 

комерція в туризмі», «Спеціалізовані види туризму», «Менеджмент туризму», 
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підприємством і споживачем туристичних послуг / Є. В. Козловський // 

Географія та туризм : наук. зб. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 16–25. 

227. Проблеми реорганізації центрального органу виконавчої влади у сфері 

туризму в Україні / Є. В. Козловський // Правові, управлінські та економічні 

аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства : тези доп. 

Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25 бер. 2016 р. – Київ, 2016. – Ч. І. – С. 168–

170. 

228. Роль держави у процесі спрощення та гармонізації туристичних 

формальностей / Є. В. Козловський // Публічне урядування : збірник. – Київ, 

2016. – № 4 (5). – С. 101–109. 

229. Співробітництво України та Всесвітньої туристичної організації як один 

з інструментів реалізації державної туристичної політики / Є. В. Козловський // 

Публічне урядування : збірник. – Київ, 2016. – № 3 (4). – С. 72–80. 

2017 

230. Електронний ресурс як сучасний засіб інформаційного забезпечення 

туристів / Є. В. Козловський // Актуальные научные исследования в 

современном мире : сб. науч. тр. ХХV Междунар. научн. конф., Переяслав-

Хмельницкий, 26–27 мая 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 5 

(25), ч. 10. – С. 116–121. 
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231. Законодавче забезпечення туристичної діяльності в іноземних державах 

[Електронний ресурс] / Є. В. Козловський, Н. В. Булгакова // Державне 

управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 4. – Режим доступу: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1061/ (дата звернення: 15.09.2017). – 

Назва з екрана. 

232. Основні напрями діяльності Всесвітньої туристичної організації як 

спеціалізованої установи ООН [Електронний ресурс] / Є. В. Козловський, 

Н. В. Булгакова // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – 

№ 2. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1030/ (дата 

звернення: 15.09.2017). – Назваз екрана. 

233. Особливості використання інтернет-технологій у сфері туризму / 

Є. В. Козловський // Актуальные научные исследования в современном мире : 

сб. науч. тр. ХХІV Междунар. научн. конф., Переяслав-Хмельницкий, 26–27 

апр. 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 4 (24), ч. 5. – С. 30–35. 

234. Особливості використання інформаційних технологій в процесі 

збереження пам’яток історії та культур [Електронний ресурс] / 

Є. В. Козловський, І. П. Крупа // Актуальные научные исследования  

в современном мире : сб. науч. тр. ХХVIII Междунар. науч. конф.,  

г. Переяслав-Хмельницкий, 26–27 авг. 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. 

– Вып. 8 (28), ч. 2. – С. 100–105. 

235. Особливості використання технології віртуальної реальності у сфері 

туризму / Є. В. Козловський // Актуальные научные исследования в 

современном мире : сб. науч. тр. ХХІІІ Междунар. научн. конф., Переяслав-

Хмельницкий, 26–27 марта 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 3 

(23), ч. 4. – С. 46–50. 

236. Особливості використання хмарних технологій у сфері туризму / 

Є. В. Козловський // Актуальные научные исследования в современном мире : 

сб. науч. тр. ХХVI Междунар. научн. конф., Переяслав-Хмельницкий, 26–27 

июня 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 6 (26), ч. 5. – С. 100–105. 

 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1061/
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1030/
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Крупа Інна Петрівна – туризмознавець, 

завідуюча навчальною лабораторією кафедри 

міжнародного туризму. 

Народилася 4 серпня 1982 р. у с. Григорівка, 

Обухівського р-ну Київської обл. Закінчила Київський 

економічний інститут менеджменту (спеціаліст), 

спеціальність менеджмент організацій (2005); 

Київський національний університет культури і 

мистецтв (аспірантура) спеціальність 26.00.01 – теорія 

та історія культури (2016); Київський університет 

культури (магістр), спеціальність туризмознавство 

(2018). 

У КНУКіМ працює з 2009 року. Викладає практичні заняття з дисциплін: 

«Страхування», «Міжнародні розрахунки», «Ринок фінансових послуг», 

«Логістика».  

Коло наукових досліджень пов’язано із проблемами збереження історико-

культурної спадщини України та її використання в туристичній сфері. Автор 

понад 18 наукових публікацій, учасник понад 12 міжнародних науково-

практичних конференцій. 

Основні праці 

2011 

237. Національна культурна спадщина регіону як чинник розвитку культурно-

пізнавального туризму / Є. В. Козловський, І. П. Крупа // Географія та туризм : 

наук. зб. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 63–68. 

2012 

238. До питання збереження і використання історико-культурних пам’яток  

у туристичний сфері / І. П. Крупа // Актуальні проблеми туристичного бізнесу : 

матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених / Харків. нац. ун-т ім. 

В. Н. Каразіна. – Харків, 2012. – С. 90–92. 

239. Культурна спадщина як історико-культурний та науково-пізнавальний 

ресурс туризму: проблемні питання / В. С. Антоненко, І. П. Крупа // Географія 

та туризм : наук. зб. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 37–43. 

240. Музеї як осередки історико-культурної спадщини / І. П. Крупа // Вісник 

Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв : наук. журн. – Київ, 2012. – № 4. 

– С. 72–76. 
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241. Проблеми збереження та використання історико-культурної спадщини 

України / І. П. Крупа // Актуальні проблеми історії, теорії та практики 

художньої культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, НАКККіМ. – Київ, 

2012. – Вип. 28. – С. 176–183. 

242. Роль благодійництва у відродженні вітчизняної історико-культурної 

спадщини / І. П. Крупа // Інституційні засади культуро творення: історія та 

сучасність : зб. матеріалів Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 11–12 трав.  

2012 р. – Київ, 2012. – С. 78–80. 

2013 

243. Про дефініцію «туристична дестинація» / І. П. Крупа // Питання 

культурології : наук. зб. пр. КНУКіМ – Київ, 2013. – Вип. 29. – С. 83–89. 

244. Проблемні питання дефініції «культурна спадщина» / В. С. Антоненко,  

І. П. Крупа // Вісник КНУКіМ. Серія «Соціальні комунікації». – Київ, 2013. – 

Вип. 1. – С. 156–161. 

2014 

245. Інноваційний потенціал туристичної галузі Львівщини / І. П. Крупа // 

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : зб. наук. пр. Міжнар. 

наук.-практ. конф., Київ, 10–11 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України,  

М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т готел.-

ресторан. і турист. бізнесу, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи 

НАН України, Wyzsza szkola humanstas ; редкол.: Поплавський М. М. та ін. – 

Київ, 2014. – Т. 2. – С. 177–184. 

246. Потенціал етнографічних музеїв Львова в контексті збереження 

національної історико-культурної спадщини / І. П. Крупа // Актуальні 

проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. пр. / М-во 

культури України, НАКККіМ. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 164–170. 

2015 

247. Аналіз стратегії розвитку міста Львів як особливого історичного та 

культурного феномену туризму [Електронний ресурс] / І. П. Крупа // Матеріали 

XII Міжнар. наук.-техн. конф. «Авіа–20152», Київ, 28–29 квіт. 2015 р. / М-во 

освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Нац. косміч. агентство 

України, Нац. авіац. ун-т ДП «Антонов». – Київ, 2015. – Режим доступу: 

http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2015/AVIA_2015.pdf/ (дата звернення: 

15.09.2017). – С. 34.53–34.55. 

248. Європейський досвід впровадження стратегії сталого розвитку міст – 

світових туристичних дестинацій / І. П. Крупа // Гостинність, сервіс, туризм: 

досвід, проблеми, інновації : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23–24 квіт. 

http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2015/AVIA_2015.pdf
http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2015/AVIA_2015.pdf
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2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу, Ін-т 

демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України. – Київ, 2015. – Т. 2. 

– С. 98–102. 

249. Імплементація місцевою владою Львова Європейського досвіду 

впровадження стратегій сталого розвитку міст-світових туристичних 

дестинацій / І. П. Крупа // Стратегія розвитку національного туризму і його 

кадрове забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2015. –  

С. 102–104. 

2016 

250. Андрей Шептицький – меценат і мистецтвознавець / І. П. Крупа // 

Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур : зб. тез доп. наук.-

теорет. конф. з міжнар. участю, Київ, 30 листоп. 2016 р. – Київ, 2016. – С. 84–

86. 

251. Інтерпретація культурно-історичної спадщини України в умовах політ 

культурності [Електронний ресурс] / І. П. Крупа // Інтерпретація як інструмент 

культурологічного дискурсу: зб. тез доп. Всеукр. наук.-теорет. конф., Київ,  

2–3 черв. 2016 р. – Київ, 2016. – С. 60–62. – Режим доступу: 

http://www.icr.kiev.ua/ukr/Interpretacija_jak_instrument_kulturologichnogo_diskurs

u/ (дата звернення: 15.09.2017). – Назва з екрана. 

252. Історико-архітектурна спадщина як складова туристської привабливості 

міста (на прикладі м. Львова) / І. П. Крупа // Культурологічна думка : щоріч. 

наук. пр. – Київ, 2016. – № 10. – С. 201–206. 

253. Потенціал фестивального туризму (на прикладі міста Львова) 

/І. П. Крупа // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : ІІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14–15 квіт. 2016 р. : тези доп. / М-во освіти і 

науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 

Київ, 2016. – Ч. 1. – С. 180–183. 

2017 

254. Особливості використання інформаційних технологій в процесі 

збереження пам’яток історії та культур [Електронний ресурс] /  

Є. В. Козловський, І. П. Крупа // Актуальные научные исследования в 

современном мире : сб. науч. тр. ХХVIII Междунар. науч. конф., г. Переяслав-

Хмельницкий, 26–27 авг. 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 8 

(28). – С. 100–105. 
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Плецан Христина Василівна – фахівець з 

питань менеджменту індустрії туризму, кандидат 

наук з державного управління (2014), заступник 

декана, доцент кафедри міжнародного туризму 

Факультету готельно-ресторанного і туристичного 

бізнесу. 

Агент з організації туризму, сертифікований 

тренер (2016, бізнес-тренер). 

Член Наукової ради з туризму та курортів при 

Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 

України. 

Народилася 16 квітня 1985 р. у м. Теребовля, 

Тернопільської обл. Закінчила Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, факультет ПВПК, спеціальність 

Початкове навчання (денна форма), освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр 

(2005); Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» (2006). 

Здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача; Національну 

академію державного управління при Президентові України, спеціальність 

«Державне управління» (2010, з відзнакою); Київський університет культури, 

кафедра міжнародного туризму, магістратура (2015–2018). 

В аспірантурі Національної академії державного управління при 

Президентові України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата наукна тему: «Успішність професійної діяльності державних 

службовців України: управлінський аспект», за спеціальністю 25.00.03 – 

державна служба (2013).  

Працювала педагогом-організатором Дитячого центру «Молода гвардія», 

м. Одеса (2003–2005, у період з травня по вересень). Радник міського голови 

(патронатна служба) Тернопільської міської ради (2006); головний спеціаліст 

сектору виконавчого комітету організаційно-інформаційного управління 

Тернопільської міської ради (2006–2008). За сумісництвом працювала: 

викладачем Вищого навчального закладу Тернопільського експериментального 

інституту педагогічної освіти (2007–2008); викладачем МАУП (2012–2013, 
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м. Київ); викладачем торговельно-економічного коледжу Київського 

національного торговельно-економічного університету (2011–2014). 

У КНУКіМ працює з 2014 року, на посаді доцента кафедри міжнародного 

туризму. З жовтня 2016 року до теперішнього часу – заступник декана 

Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського 

національного університету культури і мистецтв. 

Розробник навчальних програм для формування майбутніх 

конкурентоздатних фахівців-туризмознавців: «Соціально-психологічні основи 

професійної діяльності в індустрії туризму», «Технології лідерства та 

успішності в індустрії туризму», «Тайм-менеджмент. Самоменеджмент», 

«Кадровий менеджмент в туризмі» та «Корпоративна культура в індустрії 

туризму». 

Керує магістерськими роботами студентів кафедри міжнародного 

туризму. 

Коло наукових інтересів пов’язано з питаннями кадрової політики та 

кадрової роботи, лідерства, самоменеджменту, соціально-психологічних 

аспектів професійної діяльності, успішності професійної діяльності, управління 

людськими ресурсами в середовищі туризму, управління персоналом і 

кадровий менеджмент в індустрії туризму. 

Член робочої групи з розроблення складових стандартів вищої освіти 

кафедри міжнародного туризму Факультету готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу Київського національного університету культури і 

мистецтв. 

Особливу увагу приділяє практичному досвіду проведення соціально-

психологічних тренінгів, майстер-класів. 

Учасник програм «Школа педагогічної майстерності» Національної 

академії державного управління при Президентові України (2013, 2015, 2016), 

«Інноваційні технології організації навчання у вищій школі» (2016), «Тренінг-

менеджер (бізнес-тренер). У період з 2011 по сьогоднішній день – учасник 

постійно-діючих тренінгових програм Інституту психології Г. С. Костюка, 

НАДУ при Президентові України, Міжнародної школи тренерів ІСВТ та інших, 

сертифікований тренер-менеджер. Має практичний досвід роботи у сфері 

туризму. Активний громадський діяч.  
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Учасник численних наукових конференцій за міжнародної участі, 

всеукраїнських науково-практичних конференцій та наукових конгресів.  
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Луганськ, 2009. – С. 88–89. 

331. Екологічна геоморфологія України : навч. посіб. для студентів ВНЗ /  

В. В. Стецюк, Г. І. Рудько, Т. І. Ткаченко. – Київ : Вища шк., 2009. – 368 с. : іл. 
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332. Концепція потоків речовинних мас морфогенезу / Т. Ткаченко, 

В. Стецюк // Теоретические и прикладные проблемы современной географии : 

материалы Междунар. науч. конф., памяти акад. Г. И. Швебса, Одесса, 3–5 

июня 2009 г. – Одесса, 2009. – С. 121–124. 

333. Наукова школа інженерної та екологічної геоморфології у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка / Т. І. Ткаченко, 

Е. Т. Палієнко, Г. І. Рудько, Ю. А. Сілецький, В. В. Стецюк // Фізична географія 

та геоморфологія. – 2009. – Вип. 56. – С. 29–41. 

334. Основи екологічної геоморфології : навч. посіб. / В. Стецюк, Г. Рудько,  

Т. Ткаченко. – Київ : Вища шк., 2009. – 367 с. 

335. Щільність горизонтального розчленування центральної частини 

Придніпровської височини як показник міграції речовинних мас на балкових та 

річкових водозборах / Т. І. Ткаченко // Фізична географія та геоморфологія. – 

2009. – Вип. 55. – С. 262–267. 

2010 

336. Концепция потоков вещественных масс морфогенеза / Т. И. Ткаченко,  

В. В. Стецюк, Ю. А. Силецкий // Геоморфологические процессы и их 

прикладные аспекты : материалы Всерос. конф. «VI Щукинские чтения», 

Москва, 18–21 мая 2010 г. – Москва, 2010.– C.172–177. 

337. До питання автентичності в оцінюванні природної та етнокультурної 

спадщини України / Т. І. Ткаченко // Фізична географія та геоморфологія. – 

2010. – Вип. 4 (61). – С. 35–39. 

338. Екологічна геоморфологія та охорона надр : лаб. практикум для 

студентів ВНЗ України : навч. посіб. / В. В. Стецюк, Ю. А. Сілецький, 

Т. І. Ткаченко. – Київ : Сталь, 2010.– 90 с. 

339. Наукова школа інженерної та екологічної геоморфології у Київському 

національному університеті ім. Тараса Шевченка : монографія / Є. Т. Палієнко, 

Г. І. Рудько, Ю. А. Сілецький, В. В. Стецюк, Т. І. Ткаченко. – Київ : Слово, 

2010. – С. 80. 

340. Теоретичні і прикладні аспекти поєднаного аналізу вершинної та 

базисної поверхонь рельєфу (на прикладі центральної частини Придніпровської 

височини) / Т. І. Ткаченко // Фізична географія та геоморфологія. – 2010. –  

Вип. 1 (59). – С. 164–172. 

2011 

341. Новые монографии и учебные издания украинских геоморфологов и 

палеогеографов / Т. І. Ткаченко, Г. І. Рудько, В. В. Стецюк // Теоретические 

проблемы современной геоморфологию. Теория и практика изучения 
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геоморфологических систем : материалы ХХХI Пленума Геоморф. Комис. 

РАН, г. Астрахань, 5–9 окт. 2011 г. – Астрахань, 2011. – Ч. 2. – С. 254–256. 

342. Рекреаційні властивості рельєфу України як складник формування 

духовності українського етносу / Т. І. Ткаченко // Рекреаційний потенціал 

Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи : матеріали Міжнар. наук. 

конф. «Туризм і розвиток регіону», Івано-Франківськ – Яремче, 19–21 жовт. 

2011р. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. 

– Вип. 3. – С. 494–500. 

2012 

343. Практические направления исследования рельефа в Украине / 

И. П. Ковальчук, В. В. Стецюк, Т. И. Ткаченко // Антропогенная 

геоморфология: наука и практика : материалы ХХХІІ Пленума Геоморф. 

Комис. РАН, Москва, 25–29 сент. 2012 г. – Москва ; Белгород, 2012. – С. 172–

178. 

344. Палеогеографічні та суспільні обставини розвитку і занепаду 

трипільської цивілізації (у контексті поняття «природна та етнографічна 

спадщина України») / Т. І. Ткаченко, В. В. Стецюк // Актуальні питання 

природничих наук та методики їх викладання : Всеукр. конф. : тези доп.,  

м. Ніжин, 22–23 лют. 2012 р. – Ніжин, 2012. – С. 152–154. 

345. Природна та етнокультурна спадщина України: новітні дослідження : 

навч. посіб. / В. Стецюк, В. Пазинич, Т. Ткаченко. – Київ : Вища шк., 2012. – 

344 с. 

346. Школа інженерної і еколо-геоморфлогічної науки / Т. І. Ткаченко, 

В. В. Стецюк // Географія та екологія. Наука і освіта : матеріали IV Всеукр. 

наук.-практ. конф., м. Умань, 26–27 квіт. 2012 р. – Умань, 2012, – С. 175–182. 

2013 

347. Малые водохранилища (пруды) Украины: зональные особенности  

и экологические проблемы / Т. И. Ткаченко, В. В. Стецюк // Современные 

проблемы водохранилищ и их водосборов : тр. Междунар. науч.-практ. конф., 

г. Пермь, 28–30 мая 2013 г. – Пермь, 2013. – Т. 2. 

348. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Організація туризму (Туроперейтинг)» для студентів 4 курсу 

напряму підгот. 6.140103 «Туризм» / В. С. Антоненко, Т. І. Ткаченко. – Київ, 

2013. – 100 с. 

349. Рекреаційна спеціалізація рельєфу України у системі «рельєф –

рекреація» як складник формування духовності українського етносу / 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

Т. І. Ткаченко // Фізична географія та геоморфологія. – 2013. – Вип. 4 (72). –  

С. 32–41. 

2014 

350. Космічний серфінг як сучасний інноваційний вид міжнародного туризму 

/ Т. І. Ткаченко // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : зб. 

наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10–11 квіт. 2014 р. / М-во освіти  

і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,  

Ін-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім.  

М. В. Птухи НАН України, Wyzsza szkola humanstas ; редкол.: 

Поплавський М. М. та ін. – Київ, 2014. – Т. 2. – С. 54–71. 

351. Національний туристський продукт: образ, імідж, бренд (рекреаційно-

туристський аспект) / Т. Ткаченко, Т. Кляпко // Географія та туризм : наук. зб. – 

Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 97–105. 

2015 

352. Особливості формування національного туристичного ринку в умовах 

глобальної конкуренції / Т. Ткаченко, Ю. Блідар // Туристичний та готельно-

ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матеріали 

VI Міжнар. ювіл. до 55-річчя ЧТДУ наук.-практ. конф., м. Черкаси,  

26–27 берез. 2015 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. техн. 

ун-т. – Черкаси, 2015. – Т. 1. – С. 62–65. 

353. Робоча програма ознайомчої практики для студентів 1 курсу ФГРіТБ / 

Т. І. Ткаченко. – Київ : КНУКіМ, 2015. – 20 с. 

354. Сучасний стан формування нового іміджу туристського продукту 

України: реалії сьогодення / Т. І. Ткаченко // Туризм в умовах глобалізації: 

виклики часу : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23 жовт. 2014 р. 

– Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 91–94. 

355. Системно-структурний науковий базис інноваційного формування 

національного туристського продукту: трактування, зміст, структурні одиниці / 

Т. Ткаченко, С. Одарич // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес  

в Україні: проблеми розвитку та регулювання : тези доп. VI Міжнар. ювіл. до 

55-річчя ЧТДУ наук.-практ. конф., м. Черкаси, 26–27 берез. 2015 р. : у 2-х т. / 

М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2015. –  

Т. 1. – С. 65–68. 

356. IDEA CAMP–2015 в Україні / Т. І. Ткаченко // Гостинність, сервіс, 

туризм: досвід, проблеми, інновації : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ,  

23–24 квіт. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, М-во культури 

України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т готел.-ресторан. і турист. 
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бізнесу, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України. – Київ, 

2015. – Т. 2. – С. 140–145. 

2016 

357. Національно-туристична спрямованість практичної підготовки студентів 

освітньо-професійного циклу дисциплін «Організація туризму: туроперейтинг. 

Організація екскурсійної діяльності» на прикладі жанрового петриківського 

розпису / Т. І. Ткаченко // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, 

інновації : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14–15 квіт. 2016 р. : тези доп. / 

М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ, 2016. – Ч. 1. – С. 220–224. 

2017 

358. Історія розвитку екскурсійної справи західного регіону України / 

Т. І. Ткаченко // Актуальные научные исследования в современном мире : 

материалы ХХХ Междунар. научн. конф., Переяслав-Хмельницкий, 26–27 окт. 

2017 г. : сб. науч. тр. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 10, ч. 6. – С. 60–

68. 

359. Міжнародний туризм як соціокультурний феномен / Т. І. Ткаченко // 

Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання : (до 80 річниці 

від дня створення природничо-географічного факультету) : матеріали доп. ІІ 

Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 жовт. 2013 р. / за заг. ред. І. В. Марисової ; 

МОН України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Терноп. нац. пед. ун-т ім.  

В. Гнатюка. – Ніжин, 2013. – С. 132–133. 

360. Національний туроперейтинг як різнопланово-секторальна система 

України [Електронний ресурс] / Т. І. Ткаченко // Актуальные научные 

исследования в современном мире : материалы ХХІІ Междунар. научн. конф., 

26–27 февр. 2017 г. : сб. науч. тр. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 2 

(22), ч. 8. – С. 12–17. – Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=28786466/ 

(дата звернення: 15.09.2017). – Назва з екрана. 

361. Проектний підхід до формування національного туристичного продукту 

«Чорнобиль – мистецтво жити далі…» [Електронний ресурс] / Т. І. Ткаченко // 

Актуальные научные исследования в современном мире : материалы ХХІ 

Междунар. научн. конф., Переяслав-Хмельницкий, 26–27 янв. 2017 г. : сб. науч. 

тр. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 1 (21), ч. 1. – С. 131–134. – Режим 

доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=28183934/ (дата звернення: 15.09.2017). – 

Назва з екрана. 

362. Професіографічна екскурсія як сучасна форма позитивного іміджу 

туристського продукту України / Т. І. Ткаченко // Актуальные научные 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28786466/
https://elibrary.ru/item.asp?id=28183934/
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исследования в современном мире : материалы ХХІІІ Междунар. научн. конф., 

Переяслав-Хмельницкий, 26–27 марта 2017 г. : сб. науч. тр. – Переяслав-

Хмельницкий, 2017. – Вып. 3 (23), ч. 4. – С. 55–60. – Режим доступу: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28982852/ (дата звернення: 15.09.2017). – Назва з 

екрана. 

363. Рекреаційні комплекси світу : навч.-метод. комплекс дисципліни / 

Т. І. Ткаченко ; Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 

210 с. 

364. Сучасна модель створення національного туристичного продукту «Буки: 

розвиток через туризм»: практичний аспект / Т. І. Ткаченко // Перспективи 

розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колект. 

монографія / за наук. ред. проф. Матвійчук Л. Ю. – 3-тє вид. – Луцьк : ІВВ 

Луцького НТУ, 2017. – С. 23–44. 

365. Сучасні можливості та перспективи розвитку ініціативного 

туроперейтинга в Україні / Т. І. Ткаченко // Географія та туризм : наук. зб. – 

Київ, 2017. – Вип. 40. 

366. Е-tourism as display of dominant criterion of modern tourism-operating : 

relevant provisions, tools, use / T. І. Tkachenko // Географія та туризм : наук. зб. – 

Київ, 2017. – Вип. 39. 

 

 

Устименко Леся Миколаївна – 

туризмолог, кандидат педагогічних наук 

(2001), доцент (2003), доцент кафедри 

міжнародного туризму. 

Народилася 29 травня 1968 р. у м. Київ. 

Закінчила Київський державний інститут 

культури (1991, з відзнакою). Працювала в 

Республіканській асоціації за відродження і 

розвиток української національної культури 

(1991–1993).  

Упродовж 1994–1996 рр. навчалась в 

аспірантурі Київського державного інституту 

культури. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук на тему «Реалізація культурно-просвітнього потенціалу 

туризму в організації дозвілля молоді» із спеціальності «13.00.06 – теорія, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28982852/
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методика і організація культурно-просвітньої діяльності» у спеціалізованій 

Вченій Раді Київського національного університету культури і мистецтв (2001). 

Це була одна із перших наукових робіт в Україні, яка досліджувала культурно-

просвітній потенціал туризму. 

У КНУКіМ на кафедрі міжнародного туризму працює з 1997 року. 

Викладає дисципліни: «Історія туризму», «Основи туризмознавства», 

«Туристичне країнознавство», «Регіональне середовище туристичної 

діяльності», «Рекреалогія». 

Автор понад 80 наукових праць: наукових статей, навчально-методичних 

програм та навчальних посібників з «Історії туризму» (4 видання: 2005, 2008, 

2013, 2017) й «Основ туризмознавства» (4 видання: 2009, 2011, 2013, 2015). 

Учасник та організатор понад 60 науково-практичних конференцій та круглих 

столів. 

Має 20 років стажу викладання фахових дисциплін. Постійно підвищує 

освітньо-кваліфікаційний рівень. З метою вивчення туристичних ресурсів та 

організації туристичної діяльності за кордоном відвідала біля 40 країн світу в 

межах різних форматів: учасник рекламних турів, керівник країнознавчої 

практики та у якості туриста-рекреанта. Проходила стажування у Словацькому 

Академічному товаристві у м. Кошице. Має «Certificate of advanced training in 

the field of innovative methods and approaches in education» (2016). Захистила 

авторський проект «Презентація туристсько-рекреаційних ресурсів» у межах 
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Розробник курсу «Туристичне країнознавство» для поглибленого 
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«Філософія, культурологія, соціологія» : зб. наук. пр. – Маріуполь, 2013. –  

Вип. 5. – С. 78–85. 

2014 

422. Історико-суспільні аспекти становлення та розвитку лікувально-

оздоровчого туризму / Л. М. Устименко // Питання культурології : наук. зб. пр. 

КНУКіМ. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 134–142. 

423. Організація спеціалізованого туризму як приклад ефективного 

функціонування соціальних комунікацій / Л. М. Устименко // Соціальні 

комунікації: стан, проблеми, тенденції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 

Київ, 17–18 квіт. 2014 р. – Київ, 2014. – С.26–27. 

424. Освітній туризм як історико-культурне явище / Л. М. Устименко // 

Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ / голов. ред.  

М. М. Поплавський ; КНУКіМ. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 102–108. 

425. Танцювальний туризм як інноваційний продукт / Л. М. Устименко,  

О. Г. Кузнєцова // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : зб. 

наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10–11 квіт. 2014 р. / М-во освіти  

і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,  

Ін-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу, Ін-т демографії та соц. дослідж.  

ім. М. В. Птухи НАН України, Wyzsza szkola humanstas ; редкол.: 

Поплавський М. М. та ін. – Київ, 2014. – Т. 2. – С. 98–109. 

2015 
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426. Крос-культурні конфлікти в міжнародному туризмі в умовах глобалізації 

/ Л. М. Устименко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : 

зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2015. – Вип. 21. 

– С. 192–196. 

427. Крос-культурні конфлікти в організації міжнародного туризму / 

Л. М. Устименко, С. О. Агеєва // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. 

зап. КНУКіМ. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 58–67. 

428. Основи туризмознавства : навч. посіб. для ВНЗ / Л. М. Устименко. – 4-е 

вид., переробл. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2015. – 400 с. 

429. Становлення та особливості розвитку спелеотуризму в Україні 

[Електронний ресурс] / Л. М. Устименко // Питання культурології : зб. наук. пр. 

– Київ, 2015. – Вип. 31. – C. 92–101. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-

content/uploads/2012/12/Pitannya-postranichno31.pdf/ (дата звернення: 

27.09.2017). – Назва з екрана. 

430. Структурно-функціональна модель інтеграції туристичної та 

відеоекологічної діяльності / Л. М. Устименко // Гостинність, сервіс, туризм: 

досвід, проблеми, інновації : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23–24 квіт. 

2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу, Ін-т 

демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України. – Київ, 2015. – Т. 2. 

– С. 145–150. 

2016 

431. Впровадження іноземного досвіду щодо організації залізничних круїзів в 

Україні / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова // Українська культура: минуле, 

сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / 

Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – № 23. – С. 168–174. 

432. Опимізація рекреаційної діяльності курортних закладів України / 

Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова // Географія та туризм : наук. зб. – Київ, 

2016. – № 38. – С. 48–57. 

433. Рекреаційні інновації в організації курортної справи [Електронний 

ресурс] / Л. М. Устименко // Географія та туризм : наук. зб. – Київ, 2016. – Вип. 

37. – С. 61–70. – Режим доступу: http://www.geolgt.com.ua/index.php?option= 

com_content&view=article&id=69&Itemid=72&lang=uk/ (дата звернення: 

30.05.2017). – Назва з екрана. 

434. Сучасні крос-культурні конфлікти в міжнародному туризмі / 

Л. М. Устименко // Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур : 

http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/Pitannya-postranichno31.pdf/
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/Pitannya-postranichno31.pdf/
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зб. тез доп. наук.-теорет. конф. з міжнар. участю, Київ, 30 листоп. 2016 р. – 

Київ, 2016. – С. 138–140. 

435. Туризм як чинник формування дозвіллєвої культури особистості / 

Л. Устименко // Формування сучасної особистості: вплив освітніх філософсько-

культурних та економічних процесів : матеріали Міжнар.наук.-практ. семінару, 

м. Кошіце (Словаччина). – Кошіце,2016. – С. 52–54. 

436. Weekend tourism as a form of integration of modern types of tourism / Lesia 

Ustymenko // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези 

доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14–15 квіт. 2016 р. – Київ, 2016. – 

Ч. 1. – С. 224–229. 

437. Weekend tourism as a cultural phenomenon / Lesia Ustymenko // Культура і 

мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – Київ, 2016. – Вип. 17. – 

C. 11–16. 

2017 

438. Історія туризму : навч. посіб. / Л. Устименко, І. Афанасьєв. – 4-е вид., 

перероб. та допов. – Київ :Альтерпрес, 2017. – 372 с. : іл. 

439. Національний ментальний портрет туриста / Л. М. Устименко // 

Актуальные научные исследования в современном мире : сб. науч. тр. – 

Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 3 (23), ч.4. – С.66–71. 

 

Науковці, які працювали на кафедрі у минулі роки 

 

Короткова Алла Яківна – географ-кліматолог, 

кандидат географічних наук (1974), професор. 

Народилася 3 лютого 1939 р. у м. Очаків, 

Миколаївської обл. Закінчила Київський державний 

університет імені Тараса Шевченка (1964, 

географічний факультет) за спеціальністю «Географ-

кліматолог». 

Упродовж 1964–1979 рр. – інженер, молодший 

науковий співробітник відділу агрометеорології 

Українського науково-дослідного 

гідрометеорологічного інституту.  
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У цей час закінчила курси екскурсоводів і багато років працювала 

позаштатним екскурсоводом Київського бюро подорожей та екскурсій, 

проводячи як міські, так і позаміські екскурсії. 

Закінчила аспірантуру при Київському державному університеті імені 

Тараса Шевченка та захистила дисертаціюна тему «Тепло і 

вологозабезпеченість території України на протязі вегетації основних зернових 

культур (1973). Ці розробки були використані при створенні «Руководства по 

агрометеорологическим прогнозам в СРСР» (1984). 

У 1974–1979 рр. – викладач-сумісник кафедри фізичної географії 

Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького. 

Упродовж 1979–2000 рр. – асистент, ст. викладач, доцент кафедри фізичної 

географії, від 1991 р. – заступник завідувача кафедри країнознавства і туризму 

Київського державного університету імені Тараса Шевченка.  

Брала участь у відкритті кафедр туризму в Київському університеті 

туризму, економіки і права та Київському національному університеті культури 

і мистецтв, в якому працювала упродовж 2000–2014 рр. Викладала дисципліни: 

«Туристичне країнознавство», «Організація екскурсійної діяльності». Має 

понад 70 особистих публікацій та у співавторстві з іншими науковцями. 

Коло наукових інтересів: фізична географія материків і океанів, 

туристичне країнознавство,екскурсознавство, розвиток туризму в Україні і 

світі. 

Нагороди і відзнаки: нагороджена медалями «1500-річчя Києва», 

«Ветеран праці», Подякою Київського міського голови (2005). 

 

 

Любіцева Ольга Олександрівна – доктор 

географічних наук (2004), професор (2005), 

завідувач кафедри країнознавства та туризму 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Розробник стандарту вищої освіти в галузі 

туризму (2004, 2006, 2011). Голова Науково-

методичної підкомісії з туризму МОН України.  
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У різні роки була експертом та членом експертної ради з культури, 

мистецтва та туризму Державної акредитаційної комісії України. 

У площині розбудови вітчизняного туризму була членом робочої групи з 

розробки стратегії виходу України на ринок міжнародного туризму (1992–1994, 

НАНУ), з розробки стратегії сталого розвитку національного туризму і курортів 

(2008, Міністерство культури і туризму). 

Народилася 13 травня 1953 р. у м. Мінськ, Республіка Білорусь. Закінчила 

географічний факультет Київського національного університету імені Тараса 

Шеченка (1977).  

Коло наукових інтересів: фахівець з проблем соціальної географії, 

зокрема географії рекреації і туризму, послуг, культури та релігії. 

Спеціалізується з дослідження проблем розвитку і організації туризму, 

підготовки кадрів для туризму. Розробляючи проблематику з геопросторової 

організації рекреації та туризму, є одним з фундаторів наукових засад розвитку 

туризму – туризмології, а також одним з організаторів системи підготовки 

кадрів для туризму в Україні. 

Автор близько 200 наукових праць, 10 монографій (у т. ч. співавтор  

у зарубіжних монографіях), 22 навчальних посібників та підручників (у т. ч.  

з грифом МОНУ). Основні праці: «Ринок туристичних послуг (геопросторові 

аспекти)» (2002); «Ринок туристичних послуг» (2003, 2005, 2007, 2009); 

«Методика розробки турів» (2003, 2008); «Туристичні ресурси України» (2007, 

у співав.); «Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму» (2008,  

у співавт.); «Паломництво та релігійний туризм» (2011, у співавт.); 

«Туристичне країнознавство» (2015, у співавт.); «Географічне країнознавство» 

(2016, у співавт.). Підготувала доктора наук і 9 кандидатів наук. 

За її ініціативи при кафедрі країнознавства та туризму у 2007 р. 

заснований збірник наукових праць «Географія та туризм», включений до 

переліку наукових видань ВАК України, де вона є шеф-редактором. Ініціатор 

проведення щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, 

присвячених актуальним питанням розвитку вітчизняного туризму і фахової 

туристичної освіти, які проводяться на географічному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Нагороди і відзнаки: Академік Академії наук вищої освіти України, 

Академії туризму України, Заслужений працівник освіти України (2014), 

нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2008), «Почесний працівник 

туризму України» (2007). 
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Смирнов Ігор Георгійович – економіко-

географ, геологіст, країнознавець, доктор 

географічних наук, професор кафедри 

країнознавства та туризму Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Народився 27 вересня 1946 р. у м. Кам’янець-

Подільський, Хмельницької обл. Закінчив 

географічний факультет Київського університету 

імені Т. Г. Шевченка за фахом «економіко-географ, 

викладач географії» (1973, з відзнакою).  

У студентські роки і до 1980 р. працював тимчасово 

як гід-перекладач польської та англійської мов у Бюро міжнародного 

молодіжного туризму «Супутник» (Київський відділ). 

Упродовж 1973–1997 рр. працював у Київському державному 

торговельно-економічному інституті (з 1994 – університет) асистентом, 

старшим викладачем (1982), доцентом кафедри зовнішньоекономічної 

діяльності (з 1988), заступником декана факультетів обліково-фінансового та 

економіки, менеджменту, права.  

У 1982 р. в Інституті географії АН України захистив дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему «Територіально-економічні 

зв'язки промисловості та торгівлі та їх вдосконалення (на прикладі виробництва 

та споживання тканин в Україні)» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та 

соціальна географія (науковий керівник – академік АН України, д.геогр.н., 

проф. М. М. Паламарчук). 

Упродовж 1997–2007 рр. – доцент кафедри країнознавства та туризму 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему «Логістичний напрям 

у суспільній географії: теорія і практика досліджень» за спеціальністю 11.00.02. 

– економічна та соціальна географія.  

Від 2007 р. – професор кафедри країнознавства та туризму. Водночас, 

працював професором кафедри міжнародного туризму Київського 

національного університету культури і мистецтв; кафедри економіки та 

управління Київського славістичного університету та кафедри туризму 

Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
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Читає курси: «Географія транснаціональних корпорацій», «Географія 

світового господарства», «Міжнародний бізнес», «Міжнародний туристичний 

бізнес», «Маркетинг у туризмі», «Логістика у туризмі», «Міжнародна 

логістика», «Основи геологістики», «Транснаціональні корпорації в туризмі», 

«Регіональна логістика».  

Коло наукових інтересів включає дослідження проблем геологістики, 

«зеленої» логістики, територіальних транспортно-логістичних систем, 

логістики туризму, митної логістики, агрологістики, єврологістики, 

міжнародного туристичного бізнесу, маркетингу у туризмі, регіональної 

логістики, міжнародної логістики, географії світового господарства. 

Автор близько 1200 наукових праць, серед яких: «Туристичне 

країнознавство: країни-лідери туризму» (2008), «Міжнародний туристичний 

бізнес» (2009), «Регулювання зовнішньоекономічної діяльності» (2009), 

«Логістика туризму» (2009), «Географія світового господарства (з основами 

економіки)» (2011, 2014), «Міжнародна логістика» (2011), «Розвиток туризму в 

Україні та його класифікації» (2012), «Стратегія сталого розвитку (туристична 

галузь)» (2014), «Маркетинг у туризмі» (2016), «Географічне країнознавство» 

(2017) та ін. 

Член редколегій наукових збірників: «Географія та туризм», «Географічні 

проблеми розвитку продуктивних сил», «Соціальна та економічна географія», а 

також українських та міжнародних логістичних науково-практичних журналів 

«Logistics», «Логистика, проблемы и решения», «Дистрибуция и логистика». 

 

 

Стафійчук Валентин Іванович – економіко-

географ, країнознавець, кандидат географічних наук 

(1999), доцент (2006). 

Народився 5 червня 1970 р. у с. Пояски, 

Олевського р-ну Житомирської обл. 

Закінчив Київський державний університет 

імені Тараса Шевченка за фахом географ, спеціаліст 

зовнішньоекономічних зв’язків, викладач (1994). 

Від 1994 р. – інженер,завідувач лабораторією 

геоінформації і туризму; асистент кафедри 
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країнознавства і туризму (від 1999). Упродовж 1995–1998 рр. – аспірант 

Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З 1998 р. 

працював на посаді асистента кафедри країнознавства і туризму географічного 

факультету. З 2004 року на посаді доцента цієї кафедри. 

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на 

тему «Політико-географічні аспекти взаємодії господарств країн Центральної 

Європи» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (1999, 

науковий керівник – доктор географічних наук, професор Б. П. Яценко). 

На кафедрі міжнародного туризму КНУКіМ працював упродовж 1999–

2014 років. Викладав дисципліни: «Політична географія світу», «Рекреалогія», 

«Музеї світу», «Туристичне країнознавство», «Економіко-географічне 

країнознавство». У науковому доробку близько 80 праць. Самостійно або у 

співавторстві є автором навчальних посібників «Рекреалогія», «Політична 

географія світу», «Політична географія та геополітика», «Туристичне 

країнознавство», «Туристичні ресурси України». 

Коло наукових інтересів охоплює політичну географію і геополітику, 

геоконфліктологію, рекреалогію, туристичні ресурси України і світу. 

У якості керівника маршрутних практик та самостійно відвідав понад 40 

держав світу, у т. ч. Грузію, Чорногорію, Естонію, Норвеґію, Францію, Італію, 

Туніс, Індію, Таїланд, Шрі-Ланку, Йорданію, Австрію, Нідерланди, Албанію 

тощо. 
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Публікації про діяльність кафедри 
 

 

Деякі люди і деякі моменти, прожиті з ними, 

залишаються в пам’яті назавжди.  

 

Оуен Маккен 
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2002 

440. Где научиться профессии? : [подготовка менеджеров международного 

туризма в КНУКиИ] // Ресторанный и гостиничный бизнес. – 2002. – № 6. – 

С. 64–65. 

2013 

440* Кафедра міжнародного туризму // Київський національний університет 

культури і мистецтв / М. М. Поплавський, В. М. Медведєва, О. І. Скнарь,  

А. І. Гурбанська, І. О. Костиря, В. М. Мамедова. – Київ : КНУКіМ, 2013. –  

С. 278–285. 

2015 

441. Скаченко О. О. Дослідження і популяризація нематеріальної культурної 

спадщини у рамках проекту «Скарби нації» / О. О. Скаченко // Новітні 

дослідження культурної спадщини України : матеріали ХХ Міжнар. наук. конф. 

«Могилянські читання», Київ, 3–4 груд. 2015 р. – Київ, 2016. – С. 291–295. 

2016 

442. Скаченко Е. А. Задачи проекта «Сокровища нации» в системе 

информационного сопровождения науки и образования / Е. А. Скаченко // 

Библиотекакак феномен культуры : материалы ІV Междунар. конгр., Минск,  

4–6 окт. 2016 г. / отв. за вып. Н. С. Есис. – Минск, 2016. – С. 94–95. 

443. Скаченко О. О. Бібліотека – простір єднання, центр формування 

духовності та патріотизму / О. О. Скаченко // Бібліотека університету на 

новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-

практ. конф., м. Дніпро, 1–2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Наук. 

техн. б-ка Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, Наук.  

б-ка Дніпропетров. нац. ун-ту ім. О. Гончара. – Дніпро, 2016. – С. 274–278. 

444. Скаченко О. О. Інноваційно-освітній проект «Скарби нації» та його 

реалізація у Науковій бібліотеці КНУКІМ / О. О. Скаченко // Вісник Одес. нац. 

ун-ту. Серія «Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство». – 

Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1. – С. 158–166. 

445. Скаченко О. О. Національно-патріотичне виховання молоді у бібліотеці 

вишу: загальна характеристика (з досвіду Наукової бібліотеки КНУКіМ) /  

О. О. Скаченко // Бібліотечна планета. – 2016. – № 3. – С. 6–9. 

446. Скаченко О. О. Просвітницька діяльність Наукової бібліотеки КНУКІМ з 

популяризації нематеріальної культурної спадщини / О. О. Скаченко // 

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф., Київ, 14 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України; М-во 

культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – С. 214–

219. 

447. Ткаченко Т. І. Національно-туристична спрямованість практичної 

підготовки студентів освітньо-професійного циклу дисциплін «Організація 

туризму: туроперейтинг. Організація екскурсійної діяльності» на прикладі 

жанрового петриківського розпису / Т. І. Ткаченко // Гостинність, сервіс, 

туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 

Київ 14 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – С. 220–224. 
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2017 

448. Лук’янчук Г. Українська душа з вірменським серцем : [про першу 

персоналію Марини Саркісян у рамках Культурологічної студії 

«Автентика»] / Г. Лук’янчук // Культура і життя. – 2017. – № 7. – С. 16. 
449. Скаченко О. Традиційний та сучасний світ косівської кераміки Марії 

Гринюк : [про захід Культурологічної студії Автентика] / О. Скаченко // 

Гуцульський край : газета. – 2017. – 28 квіт. – С. 4. 

 

 

ВЕБЛІОГРАФІЯ 

2012 

450. Календар подієвого етнотуризму в Україні на 2013 рік [Електронний 

ресурс] : [про інтерактивний пошуковий ресурс «Календар подієвого 

етнотуризму в Україні»] // Київський національний університет культури і 

мистецтв : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу:http://knukim.edu.ua/novunu/kalendar-podiyevogo-etnoturizmu-v-ukrayini-

na-2013-rik/. – Дата публікації: 28.12.2012. – Дата звернення: 30.10.2017. – 

Назва з екрана. 

2013 

451. День кафедри міжнародного туризму у бібліотеці КНУКіМ [Електронний 

ресурс] : [в читальній залі б-ки відбувся День каф. міжнар. туризму КНУКіМ] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : [сайт]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/den-kafedri-

mizhnarodnogo-turizmu-u-bibliotetsi-knukim/. – Дата публікації: 30.09.2013. – 

Дата звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 
2014 

452. Золота осінь в «Софіївці» [Електронний ресурс] : [студенти 2-3 курсів 

каф. міжнар. туризму Ін-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу Київ. нац. ун-ту 

культури і мистецтв під керівництвом кураторів Л. М. Устименко,  

А. М. Гаврилюк, Г.Г. Вишневської, Є. В. Козловського здійснили поїздку до 

Нац. дендропарку Акад. наук України «Софіївка»] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/294-zolota-osin-v-

sofijivtsi.html. – Дата публікації: 13.10.2014. – Дата звернення: 26.09.2017. – 

Назва з екрана. 

453. Крок до професіоналізму [Електронний ресурс] : [студенти 4-го курсу 

напрямів «Готельно-ресторанна справа» й «Туризм» КНУКіМ відвідали 21-й 

Міжнар. турист. салон «Україна» – UITM’2014, яка проходила у Міжнар. 

виставковому центрі] // Київський національний університет культури  

і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/98-novyny-

hrs/298-krok-do-profesionalizmu.html. – Дата публікації: 26.11.2014. – Дата 

звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 
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454. Море квітів – море вражень! [Електронний ресурс] : [студенти 3-го курсу 

каф. міжнар. туризму Ін-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу на виставці квітів 

Печерського ландшафтного парку] // Київський національний університет 

культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/98-

novyny-hrs/290-more-kvitiv-more-vrazhen.html. – Дата публікації: 12.09.2014. – 

Дата звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

455. World Tourism Day [Електронний ресурс] : [в Ін-ті готел.-ресторан.  

і турист. бізнесу Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв відзначали Всесвітній 

день туризму, з вітальним словом виступили заст. директора ін-ту, доц. 

Г. В. Ніколайко та зав. каф. міжнар. туризму, д-р географ. наук, проф. 

В. С. Антоненко] // Київський національний університет культури і мистецтв : 

Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/293-world-

tourism-day.html. – Дата публікації: 02.10.2014. – Дата звернення: 26.09.2017. – 

Назва з екрана. 

456. ZABUGOR з Юлією Алєксєєвою [Електронний ресурс] : [студенти Ін-ту 

готел.-ресторан. і турист. бізнесу Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв 

відвідали майстер-клас відомого працівника турист. сфери Ю. Алєксєєвої] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. 

і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/296-zabugor-z-yulieyu-

alekseevoyu.html. – Дата публікації: 21.11.2014. – Дата звернення: 26.09.2017. – 

Назва з екрана. 
2015 

457. Відкрий для себе Україну через артефакти! [Електронний ресурс] :  

[в рамках проведення ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Гостинність, сервіс, 

туризм: досвід, проблеми, інновації» каф. міжнар. туризму було презентовано 

частину інтерактив. інновац. проекту «Сучасні туристичні артефакти України» 

(наук. керівник проекту доц., канд. наук з держ. упр. Гаврилюк А. М.] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. 

і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/315-vidkrij-dlya-sebe-

ukrajinu-cherez-artefakti.html. – Дата публікації: 12.05.2015. – Дата звернення: 

26.09.2017. – Назва з екрана. 

458. Впровадження інноваційного менеджменту [Електронний ресурс] : [для 

студентів 4-го курсу напряму підгот. «Туризм» Ф-ту готел.-ресторан. і турист. 

бізнесу Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв було проведено соц.-психол. 

тренінг «Технології та методики тайм-менеджменту. Як отримати максимальну 

користь?», спікер лекції – Х. В. Плецан, ініціювала зустріч А. М. Гаврилюк] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. 

і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/321-vprovadzhennya-

innovatsijnogo-menedzhmentu.html. – Дата публікації: 04.06.2015. – Дата 

звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

459. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації [Електронний 

ресурс] : [ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, 

проблеми, інновації», що відбулася на Ф-ті готел.-ресторан. і турист. бізнесу 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/98-novyny-hrs/290-more-kvitiv-more-vrazhen.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/98-novyny-hrs/290-more-kvitiv-more-vrazhen.html
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КНУКіМ 23–24 квіт. 2015 р.] // Київський національний університет культури  

і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/98-novyny-

hrs/312-gostinnist-servis-turizm-dosvid-problemi-innovatsiji-2.html. – Дата 

публікації: 24.04.2015. – Дата звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

460. Дивовижні мандри країнами світу [Електронний ресурс] : [про урочисте 

дійство, влаштоване студентами Ф-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу 

КНУКіМ, з нагоди проф. свята] // Київський національний університет 

культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-

novyny-turyzm/331-divovizhni-mandri-krajinami-svitu.html. – Дата публікації: 

29.09.2015. – Дата звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

461. Душевна поїздка під завісу року [Електронний ресурс] : [про пізнавальну 

поїздку студентів КНУКіМ в Болгарію] // Київський національний університет 

культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-

novyny-turyzm/299-dushevna-pojizdka-pid-zavisu-roku.html. – Дата публікації: 

17.02.2015. – Дата звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

462. З жагою до знань [Електронний ресурс] : [студенти 1-го курсу групи Т-45 

каф. міжнар. туризму Ф-ту готел.-ресторан. справи і турист. бізнесу з 

куратором Т. І. Ткаченко здійснили свій перший візит до Наук. б-ки КНУКіМ] 

// Київський національний університет культури і мистецтв : Наукова б-ка 

КНУКіМ : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/z-zhagoyu-do-znan/. – Дата публікації: 16.09.2015. – Дата 

звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

463. Калейдоскоп успішності [Електронний ресурс] : [студенти каф. міжнар. 

туризму Ф-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу КНУКіМ разом з викладачем 

Х. В. Плецан опановували методики тренінгового курсу «Технології лідерства 

та успішності»] // Київський національний університет культури і мистецтв :  

Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/348-

kalejdoskop-uspishnosti.html. – Дата публікації: 24.11.2015. – Дата звернення: 

26.09.2017. – Назва з екрана. 

464. КНУКіМівці відвідали Верховну Раду України [Електронний ресурс] : 

[студенти каф. міжнар. туризму Ф-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу 

КНУКіМ разом із викладачами відвідали сесійний будинок Верховної Ради 

України] // Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т 

готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/98-novyny-hrs/317-knukimivtsi-

vidvidali-verkhovnu-radu-ukrajini.html. – Дата публікації: 22.05.2015. – Дата 

звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

465. Мрія → Ціль → Втілення [Електронний ресурс] : [викладач каф. міжнар. 

туризму Плецан Х. В. організувала для студентів КНУКіМ зустріч з укр. 

гімнасткою, чемпіонкою світу з художньої гімнастики 2007 року, дворазовою 

бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2004 і 2008 років Ганною 

Володимирівною Безсоновою] // Київський національний університет культури 

і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-
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turyzm/346-mriya-tsil-vtilennya.html. – Дата публікації: 18.11.2015. – Дата 

звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

466. Перше туристичне відкриття! [Електронний ресурс] : [студенти 1-го 

курсу гр. Т-45 каф. міжнар. туризму Ф-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу 

КНУКіМ разом із куратором Т. І. Ткаченко започаткували нову наук.-пізнавал. 

традицію – туристичні відкриття] // Київський національний університет 

культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-

novyny-turyzm/325-pershe-turistichne-vidkrittya.html. – Дата публікації: 

08.09.2015. – Дата звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

467. По інший бік туристичного менеджменту [Електронний ресурс] : [про 

ознайомчу практику на Закарпатті, яку щорічно проводить каф. міжнар. 

туризму] // Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т 

готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/302-po-

inshij-bik-turistichnogo-menedzhmentu.html. – Дата публікації: 25.02.2015. – Дата 

звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

468. Покажемо світу різнобарвну Україну [Електронний ресурс] : [розробник 

курсу «Укр. етніч. туризм», канд. наук з держ. упр., доц. А. М. Гаврилюк 

спільно із зав. сект. метод. роботи НБ КНУКіМ О. О. Скаченко провели 

бінарну лекцію на тему «Народні промисли в Україні та унікальні осередки їх 

поширення і популяризації»] // Київський національний університет культури  

і мистецтв : Наукова б-ка : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/pokazhemo-svitu-riznobarvnu-ukrainu. – Дата публікації: 

27.10.2015. – Дата звернення: 27.09.2017. – Назва з екрана. 

469. П’ять днів на Тернопіллі [Електронний ресурс] : [студенти 1-го курсу 

каф. міжнар. туризму Ф-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу Київ. нац. ун-ту 

культури і мистецтв відвідала Тернопілля ] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/351-p-yat-dniv-na-

ternopilli.html. – Дата публікації: 25.12.2015. – Дата звернення: 27.09.2017. – 

Назва з екрана. 

470. Секрети майстра-кераміста із Косова [Електронний ресурс] : [студенти 2-

го курсу напряму підгот. «Туризм» під час практичного заняття з дисципліни 

«Український етнічний туризм» (викладач – кандидат наук з держ. упр., доц. 

каф. міжнар. туризму А. М. Гаврилюк) мали нагоду почути від майстра 

М. Сусака розповідь про становлення та особливості косівської школи 

кераміки, технологію гончарного виробництва] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/sekreti-maystra-keramista-iz-kosova. – Дата 

публікації: 21.10.2015. – Дата звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. – Мова 

укр. 

471. Туристичні горизонти Європи… to be continued [Електронний ресурс] :  

[в межах виробн. практики студенти 2-3 курсів напрямів підгот. «Туризм», 

«Готельно-ресторанний і туристичний сервіс» ФГРіТБ КНУКіМ з керівниками 

практики, доц. Є. Козловським, Л. Устименко та асист. каф. Ю. Цегельник 

здійснили передноворічний екскурс.-інформ. тур Румунією та Болгарією] // 
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Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. 

і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/352-turistichni-

gorizonti-evropi-to-be-continued.html. – Дата публікації: 29.12.2015. – Дата 

звернення: 27.09.2017. – Назва з екрана. 

472. Туристичні маршрути першокурсників [Електронний ресурс] : [студенти 

1-го курсу групи Т-45 напряму «Туризм» разом з куратором Т. І. Ткаченко 

здійснили подорож-квест «Мале Печерське золоте кільце»] // Київський 

національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. 

бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/329-turistichni-

marshruti-pershokursnikiv.html/ – Дата публікації: 24.09.2015. – Дата звернення: 

27.09.2017. – Назва з екрана. 

473. Українцям є чим пишатися! [Електронний ресурс] : [з початку нового 

навч. року викл. каф. міжнар. туризму та співробітники Наук. б-ки КНУКіМ 

реалізують кілька проектів, серед яких співпраця в рамках просування 

інноваційно-освітнього проекту «Скарби нації», що є складовою навчальною 

компонентою до викладання авторської навчальної дисципліни «Український 

етнічний туризм», розробленою канд. наук з держ. упр., доц.. каф. 

А. М. Гаврилюк] // Київський національний університет культури і мистецтв : 

[сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу:http://knukim.edu.ua/novunu/ukrayintsyam-ye-chim-pishatisya. – Дата 

публікації: 16.10.2015. – Дата звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. – Мова 

укр. 

474. Успішна людина в туристичному бізнесі [Електронний ресурс] : [на Ф-ті 

готел.-ресторан. і турист. бізнесу з ініціативи доц. каф. міжнар. туризму  

Л. М. Устименко відбулася зустріч з Ігорем Захаренком – засн. турист. компанії 

«Феєрія», автором ТВ-програми «Феєрія мандрів»] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/320-uspishna-lyudina-

v-turistichnomu-biznesi.html. – Дата публікації: 03.06.2015. – Дата звернення: 

27.09.2017. – Назва з екрана. 

475. Як майбутні туризмознавці збагачували свою професійну скарбницю 

[Електронний ресурс] : [Каф. міжнар. туризму ФГРіТБ організувала турист. 

мандрівку до Чернігівщини в Держ. дендрол. парк «Тростянець» Нац. акад. 

наук України та Палацово-парковий ансамбль у Сокиринцях] // Київський 

національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. 

бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/343-yak-majbutni-

turizmoznavtsi-zbagachuvali-svoyu-profesijnu-skarbnitsyu.html. – Дата публікації: 

05.11.2015. – Дата звернення: 27.09.2017. – Назва з екрана. 

476. Як перетворити Чигирин на «українську Швейцарію»? [Електронний 

ресурс] : [для студентів Ф-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу КНУКіМ 

пройшов майстер-клас «Туризм в Україні» від професіонала – Юлії Алєксєєвої] 

// Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-

ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/306-yak-peretvoriti-
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chigirin-na-ukrajinsku-shvejtsariyu.html. – Дата публікації: 26.03.2015. – Дата 

звернення: 27.09.2017. – Назва з екрана. 

2016 

477. Виїзний практикум з туризму [Електронний ресурс] : [КНУКіМівці 

відкрили довгоочікуваний сезон практичного курсу «Організація туризму. 

Організація екскурсійної діяльності», координатор практикуму – доцент каф. 

міжнар. туризму ФГРіТБ, викладач Т. Ткаченко] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/385-vijiznij-praktikum-

z-turizmu.html. – Дата публікації: 21.10.2016. – Дата звернення: 26.09.2017. – 

Назва з екрана. 

478. Вітчизняний туризм на тлі сучасності[Електронний ресурс] : [у день 

святкування Міжнар. дня студентів молодь 1-го курсу каф. міжнар. туризму 

КНУКіМ та викладачі кафедри – В. Антоненко, А. Гаврилюк і Х. Плецан 

зустрілись із секр. Ком., головою підком. з питань розвитку туризму, курортів 

та рекреаційної діяльності А. Романовою] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. 

– Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу:http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/215-

vitchiznyanij-turizm-na-tli-suchasnosti.html. – Дата публікації: 18.11.2016. – Дата 

звернення: 29.09.2017. – Назва з екрана. 

479. Всеукраїнська студентська олімпіада з туризмознавства в Чернівцях 

[Електронний ресурс] : [студенти 4-го курсу напряму підгот. «Туризм» –  

А. Гломозд, В. Гринько та Ю. Данильчук взяли участь у ІІ етапі Всеукр. 

студентської олімпіади з туризмознавства і змагалися за звання найкращих 

серед представників ВНЗ України] // Київський національний університет 

культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-

novyny-turyzm/374-vseukrajinska-studentska-olimpiada-z-turizmoznavstva-v-

chernivtsyakh.html. – Дата публікації: 19.05.2016. – Дата звернення: 26.09.2017. 

– Назва з екрана. 

480. «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» [Електронний 

ресурс] : [у КНУКіМ відбулась ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів, викладачів, науковців та практ. організаторів турист., готел.  

і ресторан. бізнесу з теми «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, 

інновації», з наук. доп. на пленарному засіданні виступила А. М. Гаврилюк – 

канд. наук з держ. упр., доцент Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. 

і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/98-novyny-hrs/370-gostinnist-servis-

turizm-dosvid-problemi-innovatsiji-3.html. – Дата публікації: 15.04.2016. – Дата 

звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

481. Косівська майоліка – диво Гуцульщини [Електронний ресурс] : [у Наук. 

б-ці КНУКіМ відбулася зустріч першокурсників і викладачів Каф. міжнар. 

туризму ФГРіТБ із косівським майстром-гончарем Михайлом Сусаком] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : [сайт]. – Електрон. 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/306-yak-peretvoriti-chigirin-na-ukrajinsku-shvejtsariyu.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/385-vijiznij-praktikum-z-turizmu.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/385-vijiznij-praktikum-z-turizmu.html
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http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/374-vseukrajinska-studentska-olimpiada-z-turizmoznavstva-v-chernivtsyakh.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/374-vseukrajinska-studentska-olimpiada-z-turizmoznavstva-v-chernivtsyakh.html
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текст. дані. – Режим доступу: . – Дата публікації: 24.02.2016. – Дата звернення: 

26.09.2017. – Назва з екрана. – Мова укр. 

482. Майбутнє туризму [Електронний ресурс] : [експерт тур. індустрії, 

творець центру навчання фахівців з туризму «Корпоративний університет» та 

співзасновник тур. компанії «ZABUGOR.COM» Юлія Алєксєєва провела для 

студентів Ф-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу КНУКіМ майстер-клас] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. 

і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/376-majbutne-

turizmu.html. – Дата публікації: 02.06.2016. – Дата звернення: 26.09.2017. – 

Назва з екрана. 

483. Мистецька зустріч з видатною художницею Петриківського розпису 

[Електронний ресурс] : [для студентів Ф-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу 

КНУКіМ з освітньо-професійного циклу дисципліни «Організація туризму: 

Туроперейтинг» (викл. Ткаченко Т. І.) та інновац.-освіт. проекту «Скарби 

нації» (КНУКіМ, Наук.б-ка, зав. сектору метод. роботи Скаченко О. О.) 

відбулась показова національно-туристично-мистецька зустріч із Тетяною 

Гарькавою – заслуженим майстром народної творчості України, доц. каф. 

образотворчого мистецтва та дизайну Дніпропетров. нац. ун-ту ім. Олеся 

Гончара] // Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т 

готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/366-

mistetska-zustrich-z-vidatnoyu-khudozhnitseyu-petrikivskogo-rozpisu.html. – Дата 

публікації: 22.03.2016. – Дата звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. – Мова 

укр. 

484. Міжнародний туристичний салон «Україна 2016» [Електронний ресурс] : 

[студенти 1-го курсу групи Т-36 ФГРіТБ на чолі з доц. каф. міжнар. туризму 

Л. М. Устименко відвідали 23-й Міжнар. турист. салон «Україна 2016» в межах 

курсу «Вступ до фаху»] // Київський національний університет культури і 

мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-

turyzm/384-mizhnarodnij-turistichnij-salon-ukrajina-2016.html. – Дата публікації: 

19.10.2016. – Дата звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана.  

485. «Мова нації – в серці кожного!»[Електронний ресурс] : [з нагоди 

державного свята – Дня української писемності та мови було організовано і 

проведено тематичну кураторську годину «Мова нації – в серці кожного!», яка 

відбулася у форматі тренінгу, модераторами заходу виступили А. М. Гаврилюк 

та Х. В. Плецан] // Київський національний університет культури і мистецтв: 

Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу:http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/217-mova-

natsiji-v-sertsi-kozhnogo.html. – Дата публікації: 09.11.2016. – Дата звернення: 

29.09.2017. – Назва з екрана. 

486. Незабутня вечірка на загадковому острові КНУКіМУС [Електронний 

ресурс] : [студенти групи ГРТС-74 Ф-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу 

КНУКіМ провели звітний анімац. захід під назвою «Выжившие» із фахової 

дисципліни «Організація анімаційної діяльності»] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/kosivska-mayolika-divo-gutsulshhini/
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/376-majbutne-turizmu.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/376-majbutne-turizmu.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/384-mizhnarodnij-turistichnij-salon-ukrajina-2016.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/384-mizhnarodnij-turistichnij-salon-ukrajina-2016.html
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http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/377-nezabutnya-

vechirka-na-zagadkovomu-ostrovi-knukimus.html. – Дата публікації: 03.06.2016. – 

Дата звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

487. Нове майбутнє туристичної України [Електронний ресурс] : [на Ф-ті 

готел.-ресторан. і турист. бізнесу КНУКіМ Всесвітній день туризму 

відсвяткували традиційною посвятою першокурсників] // Київський 

національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. 

бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/379-nove-majbutne-

turistichnoji-ukrajini.html. – Дата публікації: 27.09.2016. – Дата звернення: 

26.09.2017. – Назва з екрана. 

488. Організація анімаційної діяльності [Електронний ресурс] : [студенти 2-го 

курсу груп ГРТС-64 та Т-54 Ф-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу КНУКіМ 

влаштували звітні заходи з фахової дисципліни «Організація анімаційної 

діяльності»] // Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т 

готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/375-

organizatsiya-animatsijnoji-diyalnosti.html. – Дата публікації: 27.04.2016. – Дата 

звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

489. Під покровом осіннього свята [Електронний ресурс] : [студенти 1 курсу 

напряму підгот. «Туризм» групи Т-36 разом із своїми кураторами 

А. М. Гаврилюк та Х. В. Плецан провели ряд виховних заходів, присвячених 

одному з найвеличніших державних свят – дня Покрови Пресвятої Богородиці, 

дня українського козацтва, дня заснування Української повстанської армії та 

дня Захисника Вітчини] // Київський національний університет культури і 

мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу:http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-

turyzm/382-pid-pokrovom-osinnogo-svyata.html. – Дата публікації: 17.10.2016. – 

Дата звернення: 29.09.2017. – Назва з екрана. 

490. Скаченко О. О. Дослідження нематеріальної культурної спадщини 

України у рамках інноваційно-освітнього проекту «Скарби нації» 

[Електронний ресурс] / О. О. Скаченко // Бібліотеки вищих навчальних 

закладів: досвід та перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11–13 жовт. 

2016 р. / М-во освіти і науки України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Київ. 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Секція університет. б-к УБА, Громад. орг. ELibUkr 

(Електронна Бібліотека України). – Київ, 2016. – С. 84–89. – Режим доступу: 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2016-1/dopovidy.pdf/ (дата 

звернення: 26.09.2017). – Назва з екрана. – Мова укр. 

491. Студентське наставництво у туроперейтингу [Електронний ресурс] : 

[«зустріч-діалог» учасника міжнародного проекту, студента-практиканта 

четвертого курсу ФГРіТБ Олександра Скаченка із студентською молоддю 

напрямів підготовки «Туризм» та «Менеджмент соціокультурної діяльності», 

ініціатор зустрічі – доц. каф. міжнар. туризму Т. І. Ткаченко] // Київський 

національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. 

бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/383-studentske-

nastavnitstvo-u-turoperejtingu.html. – Дата публікації: 18.10.2016. – Дата 

звернення: 27.09.2017. – Назва з екрана. 
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492. Творча зустріч із Богданою Олександровською та Тетяною Логуш 

[Електронний ресурс] : [про тематичну зустріч з авторкою книги «Із Тарасом – 

через Морок», ідеологом іст.-патріот.-мистец. проекту «Герої нації», 

переможницею міжнар. літ. конкурсу «Коронація слова» Б. Олександровською 

та громад. діячкою, засновницею міжнар. конкурсу романів, кіносценаріїв, 

п’єс, пісен. лірики і творів для дітей «Коронація слова» Т. Логуш] // Київський 

національний університет культури і мистецтв : [сайт]. – Електрон. текст. дані. 

– Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/tvorcha-zustrich-iz-bogdanoyu-

oleksandrovskoyu-ta-tetyanoyu-logush. – Дата публікації: 24.11.2016. – Дата 

звернення: 27.09.2017. – Назва з екрана. 

493. Туризм в Україні [Електронний ресурс] : [до молоді Ф-ту готел.-

ресторан. і турист. бізнесу КНУКіМ, на запрошення Л. М. Устименко та  

Х. В. Плецан завітала туроператор із 23-річним досвідом, дир. Київ. філіалу 

групи турист. компаній «Кандагар» Світлана Шуст] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/388-turizm-v-

ukrajini.html. – Дата публікації: 01.11.2016. – Дата звернення: 27.09.2017. – 

Назва з екрана. 

494. У колі студентського єднання [Електронний ресурс] : [група Т-36 з 

кураторами А. М. Гаврилюк та Х. В. Плецан провели кураторські години в 

стінах вишу та в дружньому неформальному середовищі серед найвідоміших 

турист. локацій Києва] // Київський національний університет культури і 

мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-

turyzm/378-u-koli-studentskogo-ednannya.html. – Дата публікації: 17.09.2016. – 

Дата звернення: 27.09.2017. – Назва з екрана. 

495. «Україна – туристична держава: сучасні виклики та перспективи» 

[Електронний ресурс] : [з ініціативи доц. каф. міжнар. туризму КНУКіМ  

А. М. Гаврилюк відбулася зустріч з віце-президентом Міжнар. торг. палати в 

Україні з питань туризму та курортів віце-президентом Громад. орг. «Асоціація 

Український бурштиновий світ», державним службовцем та громад. діячем 

О. Шаповаловою, яка провела для студентської молоді пізнавальний майстер-

клас турист. спрямування] // Київський національний університет культури  

і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-

turyzm/367-ukrajina-turistichna-derzhava-suchasni-vikliki-ta-perspektivi.html. – 

Дата публікації: 24.03.2016. – Дата звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

496. Український етнотуризм як тренд національно-патріотичного виховання 

студентства [Електронний ресурс] : [доц. каф. міжнар. туризму Ф-ту готел.-

ресторан. і турист. бізнесу КНУКіМ, канд. наук з держ. упр. А. М. Гаврилюк 

взяла участь у роботі ІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та 

студентів «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи», яка 

відбулася у Львів. ін-ті економіки і туризму] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/360-ukrajinskij-

http://knukim.edu.ua/novunu/tvorcha-zustrich-iz-bogdanoyu-oleksandrovskoyu-ta-tetyanoyu-logush
http://knukim.edu.ua/novunu/tvorcha-zustrich-iz-bogdanoyu-oleksandrovskoyu-ta-tetyanoyu-logush
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/388-turizm-v-ukrajini.html.
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/388-turizm-v-ukrajini.html.
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/378-u-koli-studentskogo-ednannya.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/378-u-koli-studentskogo-ednannya.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/367-ukrajina-turistichna-derzhava-suchasni-vikliki-ta-perspektivi.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/367-ukrajina-turistichna-derzhava-suchasni-vikliki-ta-perspektivi.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/360-ukrajinskij-etnoturizm-yak-trend-natsionalno-patriotichnogo-vikhovannya-studentstva.html
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etnoturizm-yak-trend-natsionalno-patriotichnogo-vikhovannya-studentstva.html. – 

Дата публікації: 02.03.2016. – Дата звернення: 27.09.2017. – Назва з екрана. 

497. Чарівний світ писанки [Електронний ресурс] : [про майстер-клас  

з писанкарства, який у НБ КНУКіМ провела для студентів, мистецтвознавць, 

художниця декорат.-ужитков. мистецтва, ст. викл. Ф-ту архітектури та 

містобудування Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького – 

Оксана Янощак-Пшибила] // Київський національний університет культури і 

мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-

turyzm/369-charivnij-svit-pisanki.html. – Дата публікації: 15.04.2016. – Дата 

звернення: 27.09.2017. – Назва з екрана. 
2017 

498. «Говорить КНУКіМ», або «Шалена практична» [Електронний ресурс] : 

[на Ф-ті готел.-ресторан. і турист. бізнесу КНУКіМ студенти груп Т-45 і Т-55 

під керівництвом викладачів О. Зараховського та Н. Булгакової презентували 

анімаційні заходи, свої творчі задуми вони втілили в межах вивчення 

дисципліни «Організація анімаційної діяльності», яку викладає проф. Каф. 

міжнар. туризму, канд. культурології Г. Вишневська] // Київський 

національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. 

бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/482-govorit-knukim-

abo-shalena-praktichna.html. – Дата публікації: 16.05.2017. – Дата звернення: 

26.09.2017. – Назва з екрана. 

499. День туризму у КНУКіМ [Електронний ресурс] : [про історію заснування 

каф. міжнар. туризму, її досягнення, майбутні плани і проф.-практ. підгот. 

урочисто звітували зав. кафедри В. Антоненко, доценти каф. А. Гаврилюк  

і Л. Устименко та викл. каф. Н. Булгакова, представивши презентаційний 

матеріал щодо успішних проектів кафедри та запланованих масштабних 

задумів] // Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т 

готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/495-den-

turizmu-u-knukim.html. – Дата публікації: 28.09.2017. – Дата звернення: 

29.09.2017. – Назва з екрана. 

500. Зближення культур: як ми це бачимо? [Електронний ресурс] : [Каф. 

міжнар. туризму Ф-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу, Наук. б-ка Київ. нац. 

ун-ту культури і мистецтв, Київ. міський будинок вчителя розпочинають у 2017 

році цикл зустрічей із сучасними майстрами автент.народ. ремесел та приклад.-

декорат. мистецтва у рамках Культурологічної Студії «Автентика»]// Київський 

національний університет культури і мистецтв : [сайт]. – Електрон. текст. дані. 

– Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/zblizhennya-kultur-yak-mi-tse-

bachimo. – Дата публікації: 13.01.2017. – Дата звернення: 29.09.2017. – Назва з 

екрана. – Мова укр. 

501. Екстремальний, або Дикий туризм [Електронний ресурс] : [на 

запрошення доц. Л. М. Устименко на каф. міжнар. туризму Ф-ту готел.-

ресторан. і турист. бізнесу КНУКіМ відбулася тематична зустріч для студентів 

за напрямом підготовки «Туризм» з успішним випускником кафедри, 

засновником турист. підприємства «Дикий Тур» – Віталієм Диким] // Київський 

національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/360-ukrajinskij-etnoturizm-yak-trend-natsionalno-patriotichnogo-vikhovannya-studentstva.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/369-charivnij-svit-pisanki.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/369-charivnij-svit-pisanki.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/495-den-turizmu-u-knukim.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/495-den-turizmu-u-knukim.html
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бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/473-ekstremalnij-abo-

dikij-turizm.html. – Дата публікації: 13.04.2017. – Дата звернення: 26.09.2017. – 

Назва з екрана. 

502. Ефективні шляхи впровадження новітніх стратегій туристичної сфери 

[Електронний ресурс] : [на каф. міжнар. туризму в рамках ІV Міжнар. наук.-

практ. конф. «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» 

відбувся круглий стіл на тему «Стратегія розвитку туризму та курортів на 

період до 2026 року: ефективні шляхи впровадження», модератор заходу канд. 

наук з держ. упр., доц. КНУКіМ Є. Козловський] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/480-efektivni-shlyakhi-

vprovadzhennya-novitnikh-strategij-turistichnoji-sferi.html. – Дата публікації: 

28.04.2017. – Дата звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

503. «Кольорове Заліп’є» у Науковій бібліотеці КНУКіМ [Електронний 

ресурс] : [20 квіт. 2017 р. у чит. залі Наук. б-ки пройшла зустріч студентів каф. 

бібл., інформ. та архів. справи Ф-ту культурології та представників Каф. 

міжнар. туризму Ф-ту ГРТБ із науковцями Етнографічного музею у Тарнові: 

ген. дир. музею Анджеєм Шпунері, наук. співробітниками Данутою Сетері та 

Уршулою Гєронь, які розповіли про унікальну традицію розписаних сіл, що 

вже більше 100 років побутує у південній Польщі, а саме у Малопольському 

воєводстві] // Український простір : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://prostir.co.ua/kolorove-zalip-ye-u-naukovij-bibliotetsi-knukim-23481. 

– Дата публікації: 23.04.2017. – Дата звернення: 29.09.2017. – Назва з екрана. – 

Мова укр. 

504. «Кольорове Заліп’є» у Науковій бібліотеці КНУКіМ [Електронний 

ресурс] : [у чит. залі Наукової б-ки КНУКіМ пройшла зустріч студентів каф. 

бібл., інформ. та архів. справи Ф-ту культурології і представників Каф. міжнар. 

туризму Ф-ту ГРТБ із науковцями Етнограф. музею у Тарнові] // Київський 

національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. 

бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/478-kolorove-zalip-e-u-

naukovij-bibliotetsi-knukim.html. – Дата публікації: 21.04.2017. – Дата звернення: 

26.09.2017. – Назва з екрана. 

505. Нематеріальна культурна спадщина як туристичний ресурс України 

[Електронний ресурс] : [на Ф-ті готел.-ресторан. і турист. бізнесу Київ. нац. ун-

ту культури і мистецтв відбулась грандіозна подія, вперше в Україні було 

проведено конференцію-фестиваль і Міжнар. наук.-практ. конф.-фестиваль 

«Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, 

практики, інновації»] // Київський національний університет культури і 

мистецтв : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/nematerialna-kulturna-spadshhina-yak-turistichniy-

resurs-ukrayini/http://fgritb.knukim.edu.ua/kafedry/kafedra-mizhnarodnoho-

turyzmu.html. – Дата публікації: 31.10.2017. – Дата звернення: 01.11.2017. – 

Назва з екрана. 

506. Новий погляд на традиційне мистецтво [Електронний ресурс] : [у рамках 

Культурологічної студії «Автентика», на відкритті виставки творів косівської 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/473-ekstremalnij-abo-dikij-turizm.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/473-ekstremalnij-abo-dikij-turizm.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/478-kolorove-zalip-e-u-naukovij-bibliotetsi-knukim.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/478-kolorove-zalip-e-u-naukovij-bibliotetsi-knukim.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/kafedry/kafedra-mizhnarodnoho-turyzmu.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/kafedry/kafedra-mizhnarodnoho-turyzmu.html
http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/476-novij-poglyad-na-traditsijne-mistetstvo.html
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кераміки Марії Гринюк «Воістину» побували студенти 1-го курсу (група Т-36) 

напряму підгот. 242 «Туризм» під керівництвом доц. каф. міжнар. туризму 

КНУКіМ А. Гаврилюк] // Київський національний університет культури і 

мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/kafedry/kafedra-

mizhnarodnoho-turyzmu.html. – Дата публікації: 20.04.2017. – Дата звернення: 

29.09.2017. – Назва з екрана. 

507. Ораторське мистецтво як невід’ємний інструмент успішності фахівця-

туризмознавця [Електронний ресурс] : [студенти каф. міжнар. туризму ФГРіТБ 

на майстер-класі «Ораторське мистецтво як невід’ємний інструмент успішності 

фахівця-туризмознавця», який провела експерт бізнес-школи «Успіх» із 

риторики та мистецтва мовця Ольга Куник] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/479-oratorske-

mistetstvo-yak-nevid-emnij-instrument-uspishnosti-fakhivtsya-turizmoznavtsya.html. 

– Дата публікації: 28.04.2017. – Дата звернення: 26.09.2017. – Назва з екрана. 

508. Популяризація туристичного іміджу від Яни Бербеничук і Тетяни 

Ткаченко [Електронний ресурс] : [фоторепортаж] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/halereia/gallery/majster-klasi/yana/populiaryzatsiia-

turystychnoho-imidzhu-vid-yany-berbenychuk-i-tetiany-tkachenko-1726.html/ (дата 

звернення: 27.09.2017). – Назва з екрана. 

509. «Сім чудес України» [Електронний ресурс] : [каф. міжнар. туризму 

ФГРіТБ презентувала у КНУКіМ проект «7 чудес України: історичні міста та 

містечка» укр. політика, історика, політолога та громад. діяча М. Томенка] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. 

і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/459-sim-chudes-

ukrajini.html. – Дата публікації: 03.03.2017. – Дата звернення: 26.09.2017. – 

Назва з екрана. 

510. Символи, які поєднали дві культури [Електронний ресурс] : [у рамках 

реалізації інноваційно-освітнього проекту «Скарби нації», Наук. б-ка КНУКіМ, 

каф. міжнар. туризму Ф-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу, Каф. 

музеєзнавства і пам’яткознавства Ф-ту культурології, Київ. міський будинок 

вчителя розпочали у 2017 році цикл зустрічей із сучасними майстрами 

декорат.-приклад. мистецтва у рамках Культурологічної студії «Автентика»] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : [сайт]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/simvoli-yaki-

poyednali-dvi-kulturi/. – Дата публікації: 13.02.2017. – Дата звернення: 

29.09.2017. – Назва з екрана. – Мова укр. 

511. Скаченко О. Лялька-мотанка. Авторське бачення традицій [Електронний 

ресурс] : [у рамках Культурологічної студії «Автентика» відкрилася 

персональна виставка «Доторкнутися до дива…» художниці В. Мірошник, 

організаторами студії «Автентика» є Київський міський будинок вчителя, Наук. 

б-ка Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв та каф. міжнар. туризму ФГРіТБ 

КНУКіМ] // Культура : медіа-портал / М-во культури України, Нац. газ.-журн. 
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вид-во : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://cultua.media/ljalka-motanka-avtorske-bachennja-tradicj. – Дата публікації: 

19.06.2017. – Дата звернення: 29.09.2017. – Назва з екрана. – Мова укр. 

512. Скаченко О. Три стихії Марії Гринюк [Електронний ресурс] : [12 квіт. 

2017 р. у рамках Культурологічної студії Автентика, за участю Київ. міського 

будинку вчителя, каф. міжнар. туризму ФГРТБ та Наук. б-ки КНУКіМ 

відкрилася виставка «Воістину», яка презентує твори косівської мальованої 

кераміки члена Нац. спілки художників України Марії Гринюк] / Олена 

Скаченко // Український простір : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://prostir.co.ua/try-styhiyi-mariyi-grynyuk-23455. – Дата публікації: 

18.04.2017. – Дата звернення: 29.09.2017. – Назва з екрана. – Мова укр. 

513. Сучасні тенденції розвитку туризму в Україні [Електронний ресурс] : [на 

каф. міжнар. туризму ФГРіТБ відбулась тематична зустріч із дир. департаменту 

туризму і курортів М-ва економ. розвитку і торгівлі Іваном Ліптугою] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. 

і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/465-suchasni-

tendentsiji-rozvitku-turizmu-v-ukrajini.html. – Дата публікації: 16.03.2017. – Дата 

звернення: 27.09.2017. – Назва з екрана. 

514. Тенденції та перспективи міжнародного туризму в Україні [Електронний 

ресурс] : [відбувся круглий стіл «Розвиток міжнародного туризму в Україні: 

тенденції та перспективи», в якому взяли участь В. С. Антоненко, 

А. М. Гаврилюк, Л. М. Устименко, Є. В. Козловський] // Київський 

національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. 

бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/466-tendentsiji-ta-

perspektivi-mizhnarodnogo-turizmu-v-ukrajini.html. – Дата публікації: 27.03.2017. 

– Дата звернення: 27.09.2017. – Назва з екрана. 

515. «Україна – Подорожі та Туризм» [Електронний ресурс] : [студенти 

напряму підгот. «Туризм» ФГРіТБ КНУКіМ разом із викладачами каф. міжнар. 

туризму (організатор – Л. М. Устименко) відвідали найбільшу в Україні 

Міжнар. турист. вист. UITT 2017 «Україна – Подорожі та Туризм»] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. 

і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/471-ukrajina-

podorozhi-ta-turizm2.html. – Дата публікації: 05.04.2017. – Дата звернення: 

26.09.2017. – Назва з екрана. 

516. Туристичні мандри Тернопіллям [Електронний ресурс] : [студенти 1-го 

курсу напряму підгот. «Туризм» Ф-ту готел.-ресторан. бізнесу разом з 

кураторами Х. В. Плецан та А. М. Гаврилюк мандрувати Тернопільщиною] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. 

і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/486-turistichni-mandri-

ternopillyam.html. – Дата публікації: 07.06.2017. – Дата звернення: 27.09.2017. – 

Назва з екрана. 

517. Як доторкнутися до дива…[Електронний ресурс] : [у рамках 

Культурологічної студії «АВТЕНТИКА» в Київ. міському будинку вчителя 

відкрилася персональна виставка «Доторкнутися до дива…», що презентує 
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http://prostir.co.ua/try-styhiyi-mariyi-grynyuk-23455
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http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-novyny-turyzm/486-turistichni-mandri-ternopillyam.html.%20–%20Дата%20публікації:%2007.06.2017
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колекцію авторської ляльки-мотанки художниці Валентини Мірошник] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : [сайт]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/yak-dotorknutisya-do-

diva. – Дата публікації: 16.06.2017. – Дата звернення: 29.09.2017. – Назва з 

екрана. – Мова укр. 

518. Best Food Fest [Електронний ресурс] : [в ун-ті культури відбувся 

гастрономічний фестиваль Best Food Fest, в якому поборотися за Кубок 

«Барбекю-2017» мали змогу студенти Ф-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. 

і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/98-novyny-hrs/484-best-food-fest.html. – 

Дата публікації: 19.05.2017. – Дата звернення: 29.09.2017. – Назва з екрана. 

519. Join UP! [Електронний ресурс] : [на каф. міжнар. туризму КНУКіМ 

відбулась зустріч студентів з одним із провідних туроператорів країни – 

компанією Join UP! представив гостей аудиторії декан Ф-ту готел.-ресторан. і 

турист. бізнесу І. О. Комарніцький] // Київський національний університет 

культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/99-

novyny-turyzm/500-join-up.html. – Дата публікації: 20.10.2017. – Дата звернення: 

23.10.2017. – Назва з екрана. 

520. UITT 2017: «Україна – світовий туризм» [Електронний ресурс] : 

[студенти Ф-ту готел.-ресторан. і турист. бізнесу КНУКіМ долучились до 

найбільшої в Україні Міжнар. турист. виставки UITT 2017, присвяченої 

зимовому туристичному сезону] // Київський національний університет 

культури і мистецтв : Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу : [сайт]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://fgritb.knukim.edu.ua/home/novyny/497-uitt-

2017-ukrajina-svitovij-turizm.html. – Дата публікації: 12.10.2017. – Дата 

звернення: 23.10.2017. – Назва з екрана. 
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Іменний покажчик 

Агеєва С.О. 427 

Алексєєва Ю. (456), 482 

Антоненко А. В.  177,178 

Антоненко В.С. 1-17,142,206,239,244,348,(455,478,499, 

514) 

Аріон О.В. 20 

Афанасьєв І.Ю. 387,393,415,438 

Афонін Е.А. (197) 

Бакуменко В.Д. (158) 

Бардачов Ю.М. (262) 

Батєєва Н.П. 223 

Безклубенко С.Д. (61,167,412) 

Безсонова Г.В. (465) 

Бербеничук Я. (507) 

Білинська М.М. 151,(153,160,267,282) 

Блідар Ю. 352 

Бойченко С.Г. 1,6 

Боненко К. (112) 

Булгакова Н.В. 18-28,231,232,431,432,(498,499) 

Буцукін В. 73 

Ващенко К.О. (151,277) 

Виткалов В.Г. (42,54) 

Вишневська Г.Г. 29-83,(452,498) 

Вікторов В.Г. (149,265) 

Гаврилюк А.М. 84-142,104*,126*,127*,127**,141*, 

142*,212,94,(452,457,458,468,470,473, 

478,480,485,489,494,495,496,499, 506,514,516) 

Гаєвська Т.І. 77,(282) 

Гарькава Т.  (483) 
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Герасименко Л.П. (376,377) 

Гєронь У. (503) 

Гломозд А. (479) 

Голота Я. (279) 

Горбань Ю.І. 142 

Григорчак І.М. 143-164 

Гринюк М. (449),(506,512) 

Гринько В. (479) 

Грицяк Н.В. (118) 

Гурбанська А.І. (61,167,412, 440*) 

Данильчук Ю. (479) 

Дацій О.І.  (158) 

Двадненко В.Ю. 130 

Дикий В. (501) 

Димитрій (Рудюк), архієпископ (85,88) 

Епіфаній (Думенко), єпископ (58,100,119) 

Есис Н.С. (442) 

Загороднюк С.В. (92,103,144,147,(160,163,256,260,277), 

288 

Загорський В.С. (146,147,258,269,274,276) 

Зараховський О.Є. 165-178,(498) 

Захаренко І. (474) 

Звєрєва І.Д. (376,377) 

Іванова Т.В. (158) 

Іжа М.М. (272) 

Кірсанов В.В. (43,45),376,377,(395) 

Клос В., протоієрей (58,85,88,119) 

Кляпко Т. 351 

Ковальчук И.П.  343 

Ковбасюк Ю.В. (144,147,151,256,260,277,288) 
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Козловський Є.В. 5,27,28,114,179-236,237,254, 

(452,471,502,514) 

Комарніцький І.О.  (519) 

Костиря І.О. (440*) 

Красівський О. (279) 

Кривко Роман, протоієрей (115) 

Крупа І.П. 12.203,234,237-254 

Кузнєцова О.Г. 425 

Куйбіда В.С. (163) 

Куник О. (507) 

Лесенко О.О. 130,140 

Ліпенцев А.В. (146,258,269,274,276) 

Ліптуга І.  (513) 

Логунова М.М.  (197) 

Логуш Т.  (492) 

Лопушинський І.П. (262) 

Лук’янчук Г. 448 

Любіцева О.О. (221) 

Любовець О.М. 40,41 

Малюга М.М. (118) 

Мамедова В.М. (440*) 

Марисова І.В. (359) 

Матвійчук Л.Ю. (364) 

Медведєва В.М. (440*) 

Михаїл, архистратиг (125) 

Мільков Ф.М. (304) 

Мірошник В. (511,517) 

Міхелі В.С. 323,324 

Ницевич В.Ф. (278) 

Ніколайко Г.В. (455) 
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Оболенський О.Ю. (86,87,94) 

Одарич С. 355 

Олександровська Б. (492) 

Орлова О.В. 7 

Пазинич В. 345 

Палиенко Е.Т. 327 

Палієнко Е.Т. 333,339 

Пархоменко В.П. (92) 

Петрочко Ж. (142) 

Пірен М.І. 100,117,150,(159),194,195 

Плецан Х.В. 138,255-297,(458,463,465,478,485,489, 

494,495,498,516) 

Поплавський М.М. (14,18,22,23,33,35,40,41,71,121,166, 

171,172,215,245,350,417,424,425, 440*) 

Радченко Л. (112) 

Рафальський О.О. 151 

Ребкало В.А. 117,(197) 

Решетніченко А.В. (263) 

Романова А. (478) 

Рудько Г. 312,315,320,331,333,334,339,341 

Савенко С. 100 

Савков А.П. (160,163) 

Саркісян М. (448) 

Семенченко А.І. (288) 

Сетері Д. (503) 

Силецкий Ю. 309,336 

Сілецький Ю. 321,326,333,338,339 

Скаченко Олександр (491) 

Скаченко О.О. 142,441-446,449,(468,483),490,511,512 

Скнарь О.І.  (440*) 
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Сороко В.М. (282) 

Стафійчук В.І. 40,41 

Стецюк В.В. 300,306,307,308-310,312,315,316,320-327,331-

334,336,338,349,341,343-347 

Стронський Г. (279) 

Сурмін Ю.П. (151) 

Сусак М. (470,481) 

Сьомін С.В. (86,87,94) 

Ткаченко Т.І. 11,298-366,447,(462,466,472,477,483,491,508) 

Томенко М. (509) 

Трощинський В.П. (103,144,256,260) 

Устименко Л.М. 19,26,367-439,(452,471,474,484,493, 

499,501,514, 515) 

Цегельник Ю.О. 205,208,407,(471) 

Шаповалова О. (495) 

Шахов В.А. (197) 

Швебс Г.И. (332) 

Шептицький А. (250) 

Шпунері А. (503) 

Шуст С. (493) 

Янощак-Пшибила О. (497) 

Ярощук В.П. (42,54) 

Нavryliuk A.M. 142* 

Siletsky Y. 313 

Stetsyuk V. 313 

Tkachenko T. 313,366 

Ustymenko Lesia  436,437 
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Покажчик проектів 

 

Автентика, культурологічна студія 448-449,500,506,510-512,517 

Буки: розвиток через туризм, 

інтерактивний науковий проект 

364 

Календар подієвого етнотуризму 

України 

104*,106,108,118,120, 127*,139,450 

Скарби нації, патріотичний інноваційно-

освітній проект 

139,142,441-447,468,473, 

481,483,490, 

Сучасні туристичні артефакти України 124,127*,128,130,,139,140,141*,457 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

Список скорочень періодичних видань 

Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва «Афіна» каф. культурології 

РДГУ : зб. наук. пр. 

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. 

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту 

Аркадія : культурологічний та мистецтвознавчий журнал – Аркадія : культурол. 

та мистецтвознав. журн. 

Вища школа – Вища шк. 

Віник астрономічної школи – Вісн. астроном. шк. 

Вісник Академії наук вищої освітиУкраїни – Вісн. АНВО України 

Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв – Вісник Держ. 

акад. керів. кадрів культури і мистецтв : наук. журн. 

Вісник Книжкової палати – Вісн. Кн. палати 

Вісник Львівського ін-ту економіки і туризму – Вісник Львів. ін-ту економіки і 

туризму : зб. наук. ст. 

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України 

– Вісн. НАДУ 

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв – Вісн. Нац. 

акад. керів. кадрів культури і мистецтв 

Вісник Харківівського національного університету ім. В. Н. Каразіна – Вісн. 

Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна 

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв – Вісн. Київ. 

нац. ун-ту культури і мистецтв 

Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка – Вісн. Львів. 

нац. ун-ту ім. Івана Франка. Серія «Мистецтвознавство» 

Географія та туризм – Географія та туризм : наук. зб. 

Государственное управление: теория и практика – Государственное управление: 

теория и практика : науч.-теорет. журн. 

Державне управління та місцеве самоврядування – Державне управління та 

місцеве самоврядування : зб. наук. пр. 

Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. 

Державне управління: удосконалення та розвиток – електронне наукове фахове 

видання 

День – День : щоденна всеукраїнська газета суспільно-політичної тематики 

Економіка і держава : міжнар. наук.-практ. журн. 

Економічний вісник – Екон. вісн. 

Ефективна економіка – Ефективна економіка : електрон. наук. фахове вид. 

Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-ту 

Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України – Збірник наук. пр. 

НАДУ при Президентові України 

Збірник наук. пр. н.-д. ін-ту українознавства 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

Інвестиції: практика та досвід – Інвестиції: практика та досвід : наук. фахове вид. 

України 

Кропива : студент. журн. 

Культура і мистецтво у сучасному світі – Культура і мистецтво у сучасному світі : 

наук. зап. КНУКіМ 

Культура і сучасність : альманах 

Культурологічна думка : щоріч. наук. пр. 

Літературна Україна – Літ. Україна 

Міжнародна економічна політика – Міжнар. економ. політика 

Науковий вісник Академії муніципального управління – Наук. вісн. Акад. 

муніципал. управління. Серія «Управління» 

Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного ун-ту – 

Науковий вісн. Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-ту. Серія «Гуманітарні науки» 

Науковий вісник Чернівецького ун-ту – Науковий вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету – Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту 

Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім. Т. Г. Шевченка – Наук. зап. Ін-

ту журналістики КНУ ім. Т. Г. Шевченка 

Наукові записки кафедри педагогіки – Наук. зап. каф. педагогіки 

Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. 

М. П. Драгоманова – Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова 

Питання культурології : наук. зб. пр. КНУКіМ 

Політологічні та соціологічні студії : зб. наук. пр. 

Проблеми міжнародного туризму : зб. наук. ст. 

Публічне урядування – Публічне урядування : збірник 

Рідна школа – Рідна шк. 

Стратегія соціально-економічного розвитку України – Стратегія соціал.-економ. 

розвитку України 

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді – Теорет.-

метод. проблеми виховання дітей та учнів. молоді : зб. наук. пр. Ін-ту проблем 

виховання 

Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. фах. вид 

Труди Київської духовної академії – Труди Київ. духов. акад. 

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. 

Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту 

Український гідрометеорологічний журнал – Український гідрометеорологічний 

журн. 

Фізична географія та геоморфологія – Фізична географія та геоморфологія : наук. 

зб. 

Формування й оновлення політико-управлінської еліти в сучасній Україні : зб. 

наук. пр. 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

Список скорочень назв установ та організацій 

АНВО України – Академія наук вищої освіти України 

АПН – Академія педагогічних наук України 

ДВНЗ – Державний вищий навчальний заклад 

ДВНЗ « Прикарпат. Нац. ун-т ім. В. Стефаника» – Державний вищий 

навчальний заклад «Прикарпатський національний ун-т 

ім. Василя Стефаника» 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – Державна науково-педагогічна 

бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського 

ДПУ – державний педагогічний університет 

ЖНАЕУ – Житомирський національний агроекономічний університет 

ЗНУ – Запорізький національний університет 

ІМКУ ім. Бориса Грінченка – Інститут мистецтв Київського університету 

ім. Бориса Грінченка 

ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Інститут мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії 

наук України 

Ін-т культурології АМУ – Інститут культурології Академії мистецтв 

України 

КДПУ ім. Винниченка – Кіровоградський державний педагогічний 

університет імені Винниченка  

КиМУ – Київський міжнародний університет 

КІБТ – Київський інститут бізнесу та технологій 

КІМВ – Київський інститут міжнародних відносин 

КНТЕУ – Київський національний торговельно-економічний університет 

КНУ ім. Т. Шевченка – Київський національний університет 

ім. Т. Шевченка  

КНУКіМ – Київський національний університет культури і мистецтв 

МДУ ім. В. О. Сухомлинського – Миколаївський державний університет 

ім. В. О. Сухомлинського 

МОН України – Міністерство освіти і науки України 

НААН України – Національна академія аграрних наук України 

НАДУ при Президентові України – Національна академія державного 

управління при Президентові України 

НАН України – Національна академія наук України 

НАКККіМ – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

НаУКМА – Національний університет «Києво-Могилянська Академія» 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

НБУ ім. В. І. Вернадського – Національна бібліотека України 

ім. В. І. Вернадського 

НКММК «Мистецький Арсенал» – Національний культурно-мистецький 

та музейний комплекс «Мистецький Арсенал» 

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний 

заповідник 

НПУ ім. М. П. Драгоманова – Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова 

НЦНК «Музей Івана Гончара» – Національний центр народної культури 

«Музей Івана Гончана» 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

ОРІДУ – Одеський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

ПНУ ім. В. Стефаника – Прикарпатський національний університет 

ім. В. Стефаника 

РДГУ – Рівненський державний гуманітарний університет 

СумДПУ – Сумський державний педагогічний університет 

ТНЕУ – Тернопільський національний економічний університет 

УТОПІК – Українське товариство охорони пам’яток історії та культури  

УЦКД – Український центр культурних досліджень 

ФГРіТБ – Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу 

ХНУ – Хмельницький національний університет 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна – Харківський національний університет 

ім. В. Н. Каразіна 

ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка – Чернігівський національний педагогічний 

університет імені Т. Г. Шевченка 

ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 

культури 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Світлини 
 

 

Подорожі множать всі людські емоції 

 

Пітер Хьог 

 

 
 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

Будні та свята кафедри міжнародного туризму 

 

 

Перший склад кафедри, 1999 р. 

Г. Г. Вишневська, З. П. Сапєлкіна, Є. В. Черевичний, Л. М. Устименко 

 

 
День знань, 1 вересня 1999 р. 

О. В. Хомерікі, Г. Г. Вишневська, Л. М. Устименко, З. П. Сапєлкіна 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 
Літо…, спека…сесія…, 2001 р. 

 

 

 
Зустріч Нового року, 2002 р. 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

На кафедрі, 2003 р. 

У першому ряду: Г. Г. Вишневська, З. П. Сапелкіна, О. О. Бейдик, Є. В. Панкова. 

Стоять: Ж. О. Морозова, О. Ю. Малиновська 

 

 

 

 
Випуск кафедри міжнародного туризму, 2005 р. 

 

 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 
 

М. М. Поплавський у колі випускників кафедри міжнародного туризму, 2005 р. 

 

 

 

 

 

День туризму, озеро Биківня, 2005 р. 

Л. М. Устименко, З. П. Сапелкіна, Ж. Морозова, Н. В. Булгакова, Є. В. Панкова 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

День туризму, Туристичний комплекс «Пролісок», 2006 р. 

Л. М. Устименко, Ж. Морозова, Є. В. Панкова, Г. Г. Вишневська 

 

 

Профорієнтаційна робота, м. Донецьк, 2006 р. 

Г. Г. Вишневська, Т. В. Сидоренко, Ю. І. Горбань,  

Л. М. Устименко, Л. А. Рибка 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

Випуск магістрів, 2006 р. 

О. О. Бейдик, С. О. Дмитрук, О. Ю. Дмитрук, І. В. Каташинська, Є. В. Панкова,  

Л. М. Устименко, О. О. Любіцева 

 

 

 
Профорієнтаційна робота, м. Донецьк, 2007 р. 

А. М. Карпінець, Г. Г. Вишневська, Л. М. Устименко 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 
Іспити, 2010 р. 

О. О. Любіцева 

 

 

 

 
Випуск бакалаврів, 2010 р. 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

 
Студенти-випускники дякують кафедрі за навчання, 2010 р. 

 

 

Випуск магістрів, 2011 р. 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 
Всесвітній день туризму, 2012 р. 

Є. В. Козловський, Ю. О. Цегельник, Л. М. Устименко,  

А. Я. Короткова, А. М. Гаврилюк, А. О. Цегельник, В. С. Антоненко 

 

 

 

 
День знань, 1 вересня 2012 р. 

 

 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

Переможці конкурсу наукових робіт  

«Стипендіальна програма – майбутнє туристичної галузі України» 

спільно з О. О. Любіцевою, А. М. Гаврилюк, Т. І. Ткаченко та С. І. Поповичем, 2012 р. 

 

 

 
Студенти кафедри міжнародного туризму у складі збірної команди з футболу КНУКіМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 
День факультету ГРТБ. Тема: Греція, 2013 р. 

А. Цегельник, Ю. Цегельник, В. Буцукін, Н. Булгакова, Є. Козловський, Г. Вишневська,  

А. Гаврилюк, В. Антоненко, Л. Устименко, Д. Коток, І. Крупа, Т. Ткаченко, М. Тичинська,  

О. Савенко, В. Гринько, К. Боненко 

 

 
Всесвітній день туризму, 2013 р.  

Н. В. Булгакова, Є. В. Козловський, Т. І. Ткаченко, В. С. Антоненко, І. П. Крупа,  

Ю. О. Карягін, А. М. Гаврилюк, В. І. Стафійчук. 

Ю. О. Цегельник, Л. М. Устименко, А. Я. Короткова, Г .Г. Вишенвська, А. О. Цегельник 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профорієнтаційна робота, м. Єнакієво, 2014 р. 

 

 

 
Майстер-клас із Петриківського розпису, 22 квітня 2015 р. 

 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 
Бінарна лекція «Народні промисли в Україні», жовтень 2015 р. 

 

 

 
Тематична зустріч із засновником туристичної компанії «Феєрія», автором ТВ-програми 

«Феєрія мандрів», червень 2015 р. 

Л. М, Устименко, І. І. Захаренко, І. О. Комарніцький, В. С. Антоненко 

 

 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 
 

 

 
Майстер-клас із основ виготовлення ляльки-мотанки, 25 жовтня 2015 р. 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 
Тематична зустріч із директором телеканалу «Рада»  

Володимиром Лехом, 2015 р. 

 

 

 

 
Тематична зустріч «Інструменти та технології досягнення мети» для студентів-

туризмознавців з українською гімнасткою, дворазовою призеркою Олімпійських ігор – 

Ганною Безсоновою, 2015 р. 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

 

 
Посвята першого курсу, 

Національний музей архітектури і побуту «Пирогово», 2016 р. 

 

 

 
Туристична виставка, 2016 р. 

 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

 
Тематична зустріч-звіт «Закордонна практика у сонячній Болгарії», 2016 р. 

 

 

 

 
Майстер-клас з писанкарства, квітень 2016 р. 

 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 
«Зустріч-діалог» студентської молоді напрямів підготовки «Туризм» та «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» із учасником міжнародного проекту, студентом ІV курсу 

ФГРіТБ Олександром Скаченко, жовтень 2016 р. 

Ініціатор зустрічі – доцент кафедри міжнародного туризму Т. І. Ткаченко 

 

 
Тематична зустріч із випускницею кафедри,  

директором Київського філіалу групи туристичних компаній «Кандагар» 

Світланою Шуст, листопад 2016 р. 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 
Тематична зустріч із Миколою Ляховичем – українським громадським діячем,  

начальником відділу національно-патріотичного виховання  

Міністерства молоді і спорту України, лютий 2017 р. 

 

 

 
Зустріч із директором департаменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України Іваном Ліптугою, березень 2017 р. 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 
Презентація проекту «7 чудес України: історичні міста та містечка» українського політика, 

історика та громадського діяча Миколи Томенка, березень 2017 р. 

 

 
Тематична зустріч із успішним випускником кафедри,  

засновником туристичного підприємства «Дикий Тур» – Віталієм Диким,  

квітень 2017 р. 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 
IV Міжнародна науково-практична конференція, присвячена питанням розвитку української 

індустрії гостинності, квітень 2017 р. 

 

 

 
Майстер-клас із розпису на склі, 

Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «ДивоГрайлики»,  

м. Андрушівка, Житомирської обл, 2 червня 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 
День знань ФГРіТБ, вересень 2017 р. 

 

 

 

 
Всесвітній день туризму, 2017 р. 

 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 
 

Учасники та організатори Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю 

«Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, 

інновації», жовтень 2017 р 

 

 
 

Показ авторської колекції розписаних суконь Олесі Вакуленко «Дерево життя» під час гала-

концерту конференції-фестивалю, 2017 р. 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

Пізнаємо Україну та Світ у подорожах 

 

 

 
Подорож до «Софіївки», травень 1998 р. 

Перший набір студентів на спеціальність «Міжнародний туризм»  

з куратором Л. М. Устименко 

 

 
На екскурсії до Маріїнського палацу, м. Київ, 2003 р. 

А. Я. Короткова, Є. В. Панкова, Л. М. Устименко, Г. Г. Вишневська, З. П. Сапелкіна 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

 

 
м. Бахчисарай, туристична база «Привал», 2004 р. 

 

 

 
АР Крим, Лівадійський палац, 2005 р.  

 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

 

 
Почаївська Лавра, 2008 р. 

 

 

 
Зимовий Синевир, 2012 р. 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

 

 
Карпати, м. Воловець, 2012 р. 

 

 

 

 
м. Переяслав-Хмельницький, 2012 р. 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

 
м. Чернівці, 2012 р. 

 

 
Туристичний автобус 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 
Болгарія, м. Банско, 2015 р. 

 

 

 

 

 
Румунія, м. Брашов, 2015 р. 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 
Румунія, м. Брашов, 2015 р. 

 

 

 
Румунія, Замок Дракули, 2015 р. 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 
Румунія, палац Пелеш, 2015 р. 

 

 

 

 

 
м. Бережани Тернопільської обл., 2015 р. 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

 
Вишневецький замок, Тернопільська обл., 2015 р. 

 

 

 

 
м. Теребовля Тернопільської обл.,  

пам`ятник Софії Хшановській, 2015 р. 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

  
Збаразький замок – фортифікаційна оборонна споруда, 2015 р. 

 

 

 

 
Марійський духовний центр «Зарваниця» –  

всесвітній марійський відпусковий центр, 2015 р. 

 

 

 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 
Ознайомча туристично-екскурсійна практика студентів, 

м. Бережани Тернопільської обл., 2015 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костел св. Станіслава, м. Чортків Тернопільської обл., 2015 р. 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печера «Кришталева», с. Кривче, Борщівського р-ну Тернопільської обл., 2015 р. 

 

 

 
Проведення практичного заняття з «Організації екскурсійної діяльності»,  

м. Київ, Флорівський монастир, 2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 
Подорож Тернопіллям, травень 2017 р. 

 

 

 

 
Ознайомча практика Львівщиною, Олеський замок, 2017 р. 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

 
 

 

 
Національний дендрологічний парк «Софіївка», вересень 2017 р. 

 

 

 

 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

 

 

Додатки 

Заходи 2017 року, проведені у рамках діяльності  

Культурологічної студії «Автентика» 

 

  

Перша персональна 

виставка «Українська душа з 

вірменським серцем» члена 

Національної спілки 

майстрів народного 

мистецтва України  

Марини Саркісян 

 

  
До Міжнародного дня 

пам'яток і визначних місць – 
під егідою ЮНЕСКО 

Виставка творів косівської 

мальованої кераміки 

«Воістину» члена 
Національної спілки 

художників України  

Марії Гринюк 
 



З Україною в серці відкриваємо світ 

 

      

До Міжнародного дня 

захисту дітей  

Виставка «Доторкнутися до 

дива…» колекції ляльок-

мотанок майстрині із 

Черкащини Валентини 

Мірошник  

 

До Всеукраїнського дня 

художника 

Авторська виставка  

«У сонцеколі» та 

презентація антистрес-

розмальовки «Я люблю 

Україну» Олесі Вакуленко – 

художника, графічного 

дизайнера, члена 

Національної спілки 

майстрів народного 

мистецтва України.  

 

 

 



 

 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство культури України 

Київський національний університет культури і мистецтв 

Наукова бібліотека 

 

 

Інформаційно-бібліографічне видання 

 

Серія «Знаменні дати КНУКіМ» 

Випуск 4 

 

 

З Україною в серці відкриваємо світ 

 

До 20-річчя кафедри міжнародного туризму КНУКіМ 

 

Бібліографічний покажчик 

 

 

Укладачі: Олена Скаченко, Олена Омельяненко-Набіуліна,  

Леся Устименко 

Відповідальна за випуск Христина Плецан 

 

Дизайн обкладинки Марина Лєтцева 

 

Верстка Ірини Кулинич 

 

 
Формат 210х297 

Друк офсетний. Наклад 300 прим. 

Ум. друк. арк. 6,80. Обл. вид. арк. 7,82 

Замовлення № 2898 

 

Видавничий центр КНУКіМ 

 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, 

виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК №4776 від.09.10.2014 
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