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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 
 
Патриляк Іван Казимирович  
голова оргкомітету, декан історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор  
 
Маркова Міра Ніколаєва 
співголова оргкомітету,  декан історичного факультету Софійського 
університету «Св. Климент Охридський», доктор наук, доцент  
 
Реєнт Олександр Петрович  
співголова оргкомітету, заступник директора з наукової роботи Інституту історії 
України НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент 
Національної академії наук України, голова Національної спілки краєзнавців 
України 
 
Капелюшний Валерій Петрович  
завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії 
педагогічних наук України, доктор історичних наук, професор 
 
Ілієв Ілія  
завідувач кафедри етнології історичного факультету Софійського університету 
«Св. Климент Охридський», доктор наук,  доцент  
 
Пшеничний Тарас Юрійович – заступник декана  історичного факультету з 
науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор історичних наук  
 
Коваль Андрій Павлович – заступник декана історичного факультету  з 
наукової роботи та міжнародних зв’язків, кандидат історичних наук 
 
Борисенко Мирослав Володимирович – доктор історичних наук, професор 
кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
 
 Гончаров Олександр Петрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, голова Київської міської організації Національної спілки краєзнавців 
України  
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Іваницька Лілія Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
мистецтв історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
 
Казьмирчук Марія Григорівна – доктор історичних наук, професор кафедри 
етнології та краєзнавства, Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка  
 
Конта Ростислав Михайлович – доктор історичних наук, професор кафедри 
етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка  
 
Коцур Анатолій Петрович – доктор історичних наук, професор кафедри 
етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
 Кузіна Наталія Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка  
 
Лагунова Ольга Сергіївна – кандидат історичних наук, старший лаборант 
кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка  
 
Пилипенко Віктор Володимирович – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
 

Ставнюк Оксана Вікторівна – кандидат історичних наук, спеціаліст П категорії 
кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету 
Тараса Шевченка  

Терес Наталія Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, заступник голови Київської міської організації Національної спілки 
краєзнавців України  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
10.30–11.00   – реєстрація учасників  

11.00–13.30   – пленарне засідання  

Приєднання до зустрічі: Google Meet 

посилання на відеодзвінок:  https://meet.google.com/avn-djqq-xqb 

13.30–14.00 – перерва  

14.00–17-00  – секційні засідання 

 

Секція 1. Концептуальні питання історичного туризмознавства  

Приєднання до зустрічі: Google Meet, посилання на 

відеодзвінок: https://meet.google.com/jho-vdvb-sje 

 

Секція 2. Історія туризму та екскурсійної справи в Україні та світі  

Приєднання до зустрічі на платформі ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/2162655333?pwd=R3ZqWkxwOHJScmx0b1JCQzhRT2N

Tdz09 

 

Секція 3. Досвід зарубіжних країн з розвитку історико-культурного 

туризму  

Приєднання до зустрічі: Google Meet 

посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/avn-djqq-xqb 

 

Секція 4. Етнотуризм: український та зарубіжний досвід  

Приєднання до зустрічі: Google Meet 

посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/iox-hwvp-krd 

 

Секція 5. Історико-культурний туризм як чинник сталого розвитку 

регіонів України  

Приєднання до зустрічі: Google Meet 

посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/mfx-csvc-mye 
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Секція 6. Роль туристичного краєзнавства у вивченні та популяризації 

історико-культурної спадщини України 

Приєднання до зустрічі: Google Meet 

посилання на відеодзвінок: meet.google.com/bxs-mmbf-yuc  

 

Секція 7. Історико-культурна і релігійна спадщина Києва та її 

використання в туристично-екскурсійній галузі 

Приєднання до зустрічі: платформа ZOOM  

Ідентифікатор: 745 4026 4620 

Код доступу: 1s1NCk 

 

17.00–18.00  – заключне пленарне засідання: звіти керівників секцій,    

                         прийняття рекомендацій конференції 

Приєднання до зустрічі: Google Meet 

посилання на відеодзвінок:  https://meet.google.com/avn-djqq-xqb 

 

 

Регламент роботи конференції 

 
 
Доповіді на пленарному засіданні                       – до 20 хвилин  
 
Доповіді на секційних засіданнях                       – до 15 хвилин 
 
Виступи на секційних засіданнях                        – до 5 хвилин 
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П Л Е Н А Р Н Е  З А С І Д А Н Н Я  

 
Приєднання до зустрічі Google Meet 

посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/avn-djqq-xqb 
 
 

Відкриття конференції 
 
Капелюшний Валерій Петрович 
завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії 
педагогічних наук України, доктор історичних наук, професор 
 

Вітання учасникам конференції 
 
Бугров Володимир Анатолійович  
ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Реєнт Олександр Петрович  
заступник директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України, 
член-кореспондент Національної академії наук України, доктор історичних наук, 
професор, голова Національної спілки краєзнавців України  
 
Патриляк Іван Казимирович 
декан історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор 
 
 

Доповіді 
 
Історико-культурний туризм як складова державної гуманітарної політики 
та формування іміджу України у світі 

Томенко Микола Володимирович, доктор політичних наук, професор 
кафедри державного управління Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
 
Маскаради и фестивална култура в България   
           Маркова Міра Ніколаєва, декан історичного факультету Софійського 
університету «Св. Климент Охридський», доцент, доктор наук   
 
Актуальные проблемы развития этнографического туризма в Республике 
Беларусь 

 Олюнина Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 
Белорусского государственного университета  
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Історико-культурний туризм в Україні: сучасні тренди та перспективи 

Маньковська Руслана Вікторівна, доктор історичних наук, провідний 
науковий співробітник  Інституту історії НАН України 
 
Туризм и языки. Что нужно знать и чего можно ожидать? 

Машкевич Стефан Володимирович доктор історичних наук, доктор 
фізико-математичних наук провідний науковий співробітник Інституту 
теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАНУ 
 
«Туристичні магніти» Миколаєва і Миколаївщини: промислова 
архітектура і технічні споруди 

Бобіна Олег Валерійович, директор Навчально-наукового гуманітарного 
інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова, кандидат історичних наук, доцент  
 
Новітні фактори світової економіки і австралійський туризм 

Орлова Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор 
кафедри історії світового українства Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка  
 
Етнографічні аспекти гірського пішохідного туризму в українських 
Карпатах 

Громова Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка  
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С Е К Ц І Й Н І   З А С І Д А Н Н Я 
 
 

СЕКЦІЯ  I 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  
ІСТОРИЧНОГО ТУРИЗМОЗНАВСТВА  

 
Приєднання до зустрічі Google Meet 

посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/jho-vdvb-sje 
 
 
Керівник: проф. Конта Ростислав Михайлович  
 

Доповіді 
 
Висвітлення проблем розвитку історико-культурного  туризму в новітніх 
публікаціях вітчизняних істориків та  правознавців  

Капелюшний Валерій Петрович, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри етнології та  краєзнавства Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка  

Чубата Марина Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
теорії та історії права та держави Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка  
 
Релігійний туризм в Україні: сучасна вітчизняна історіографія 

Конта Ростислав Михайлович, доктор історичних наук, професор 
кафедри етнології та краєзнавства  Київського національного університет імені 
Тараса Шевченка  
 

Стратегія сталого розвитку як основа функціонування туристичної галузі 
України 

Кузіна Наталія Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
 
Проблема картографічного забезпечення екскурсійно-туристичної 
діяльності 

Вакулишин Сергій Миколайович, методист Святошинського центру 
позашкільної роботи м. Києва 
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До питання методики і практики туризмознавства 

Чекаленко Людмила Дмитрівна, доктор політичних наук,  професор 
кафедри історії світового українства Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
 
Бібліотеки України та історико-культурний туризм: досвід роботи 

Кисельова Валентина Павлівна, зав. сектора науково-дослідної роботи 
науково-методичного відділу Національної історичної бібліотеки України  
 
Езотеричні аспекти туризму в Україні 

Сморжевська Оксана Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри новітньої історії України Київського національного університет імені 
Тараса Шевченка 
 
VIP-туризм: реалії сьогодення 

Автушенко Ірина Борисівна, в.о. завідувача кафедри теорії та історії 
держави і права Національного транспортного університету, доктор історичних 
наук, доцент 
  
Історичні та релігійно-міфологічні образи в історико-культурному туризмі 

Терес Наталія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри етнології та  краєзнавства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
 
Історико-культурні ресурси через призму декомунізації: європейський та 
вітчизняний досвід формування постколоніальної ідентичності 

Черевичний Геннадій Семенович, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

 

Національно-патріотичне виховання молоді в рамках історико-культурного 
туризму 

Медвідь Федір Михайлович, доктор наук в галузі політології, кандидат 
філософських наук, професор МКА, академік Міжнародної академії безпеки 
життєдіяльності  

Твердохліб Анатолій Іванович, аспірант кафедри теорії держави і права 
та конституційного права Міжрегіональної академії управління персоналом 

Урбанский Максим Вікторович, здобувач кафедри теорії держави і права 
та конституційного права  
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Українські незалежні медіа та тревел-блоги як спосіб залучення до 
українського туристичного простору 

Бєлова Анастасія Віталіївна, бакалавр, студентка 2 курсу ОС «Магістр» 
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
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СЕКЦІЯ II 
 

ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
 

Приєднання до зустрічі на платформі ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/2162655333?pwd=R3ZqWkxwOHJScmx0b1JCQzhRT2NTd

z09 
 
Керівник: доц. Пилипенко Віктор Володимирович  

 
Доповіді 

 
Оцінка значення шкільних екскурсій у російській педагогіці наприкінці 
ХІХ - на початку ХХ століття 

Кудінов Дмитро Валерійович, доктор історичних наук, професор кафедри 
педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти  

 
Думки і настрої відвідувачів могили Тараса Шевченка в період української 
революції та під час «хрущовської відлиги»: історичні паралелі 

Чорна Людмила Олексіївна, завідувач відділу наукових досліджень 
Шевченківського національного заповідника, кандидат історичних наук   

 
Діяльність Кабінету виучування Поділля у розвитку туристсько-
екскурсійної справи на Вінниччині 

Роїк Юрій Віталійович, аспірант кафедри етнології та краєзнавства 
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

 
З історії масових святкувань у місті Харкові в 1920-х роках 

Масненко Назарій Сергійович, студент 1 курсу ОС «Магістр» історичного 
факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Організація історико-культурних подорожей для студентів-іноземців КДУ 
ім. Т. Г. Шевченка (1944–1991 рр.) 

Купчик Олег Романович, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової 
та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
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Документи Ленінградського райкому ЛКСМУ м. Києва як джерело для 
дослідження розвитку туризму в Українській РСР у 1989–1991 рр. 

Сорокін Андрій Анатолійович, аспірант кафедри міжнародних відносин 
суспільних наук гуманітарно-педагогічного факультету Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
 
Екскурсійна робота кафедри етнології та краєзнавства Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка зі студентами під час 
навчальних практик 

Гончаров Олександр Петрович, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Пилипенко Віктор Володимирович, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
 
Українська національна система бронювання в туристичній сфері: 
проблеми розвитку (на прикладі успішного стартапу) 

Іваницька Лілія Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Екскурсійна діяльність Музею історії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Круглова Людмила Борисівна, директор Музею історії університету, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії мистецтв Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

 
Екскурсійна подорож на човнах Тясминським каньйоном: витоки, 
особливості, сьогодення 

Мушта Олександр Анатолійович, завідувач музею О.С. Пушкіна і 
П.І. Чайковського Кам’янського державного історико-культурного заповідника 
 
Промисловий, фестивальний та спортивний туризм Горішніх Плавнів: 
історія, розвиток, перспективи 

Ткаченко Катерина Іванівна, заступник директора з наукової роботи 
Краєзнавчого музею м. Горішні Плавні 
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СЕКЦІЯ III 

 
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З РОЗВИТКУ  

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ  
 

Приєднання до зустрічі Google Meet 
посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/avn-djqq-xqb 

 
 
Керівник: доц. Терес Наталія Володимирівна  
 

Доповіді 
 
Колоніальний простір музеїв Великої Британії в сучасному туризмі 

Яковенко Наталя Леонідівна, доктор історичних наук, професор кафедри 
міжнародних організацій та дипломатичної служби Навчально-науковий 
інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
 
Туристична дипломатія, міжкультурна комунікація та концепт «історико-
культурний туризм» в сучасних міжнародних відносинах: 
інституціональний і регіональний дискурси 

Ціватий Вячеслав Григорович, кандидат історичних наук, доцент 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Заслужений 
працівник освіти України  
 
Національний державний музей Аушвіц-Біркенау (Освенцим) як 
туристичний об’єкт Польщі 

Михтуненко Вікторія Вікторівна, кандидат історичних наук, старший 
викладач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 
навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка 
 
Чеська туристична індустрія: система державного регулювання, проблеми 
та перспективи 

Мотрук Світлана Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

 
Розвиток туристичної галузі в Албанії 

Малацай Ірина Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
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Підводна археологічна спадщина і туризм в країнах ЄС. Досвід останнього 
десятиліття 

Морозова Яна Іванівна, завідувач міжкафедральної навчальної 
лабораторії "Центр підводної археології, археологічних  та етнологічних 
досліджень" історичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
 
Характеристика основних етапів розвитку європейського туризму 

Данилевич Аліса Петрівна, кандидат історичних наук, провідний історик 
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка,  
 
Світовий досвід з розвитку історико-культурного туризму у  використанні 
мобільних додатків у музейній галузі 

Миронюк Олена Юріївна, магістр, старший лаборант кафедри історії 
мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Пам’ятки  мавританської спадщини в  сучасному туризмі Іспанії 
 Романів Яна Петрівна, бакалавр, студентка 2 курсу ОС «Магістр» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Досвід Словаччини з розвитку історико-культурного туризму 
 Теплюк Олександр Анатолійович, бакалавр, студент 1 курсу ОС 
«Магістр» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Досвід правового регулювання історико-культурного туризму у Норвегії 

Лютий Святослав Ігорович, бакалавр, студент 1 курсу ОС «Магістр» 
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, студент 1 курсу ОС «Магістр» Бізнес-школи Норд Університету 
(Норвегія) 

 
Охорона історико-культурної спадщини в Норвегії на прикладі ставкірок 

Босенко Ростислав Сергійович, студент І курсу історичного факультету  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Скульптури вигаданих персонажів як вагомий елемент у розвитку 
культурного туризму Японії 
 Тверда Раїса Петрівна, магістр 
 

Процес декомунізації через призму музеєфікації: досвід Угорщини 
Зимовець Максим Сергійович, бакалавр, студент 1 курсу ОС «Магістр» 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
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СЕКЦІЯ ІV 

 
ЕТНОТУРИЗМ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

 
Приєднання до зустрічі Google Meet 

посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/iox-hwvp-krd 
 
Керівник: доц. Громова Наталія Олександрівна  
 

Доповіді 
 
 
Self-exoticism: a success story of Bulgarian tourism  

 Iliev Ilia, Head of the department of Ethnology, Sofia University “St. Kliment 
Ohridski”, PhD, Associate Professor 

 
Интеркультурная перспектива в деятельности этнографического и 
исторического музея (рефлексивные аспекты) 

Витанова Елена Христова, PhD, преподаватель кафедры этнологии 
исторического факультета Софийского  университету "Св. Климент Охридский"  
 
Етнотуризм і гастроспадщина як фактори соціокультурного розвитку 
регіону Сумщини ХХІ століття: міжнародно-політичні, історико-культурні 
та туристично-рекреаційні аспекти 

Подрєз Юлія Вікторівна, кандидат історичних наук, директор Навчально-
наукового інституту історії, права і міжнародних відносин Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доцент 
 
 «Оброчні» хрести як об’єкти пізнавального туризму в духовній культурі 
Полісся 

Ігнатенко Ірина Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

 
Перспективи розвитку зеленого аграрного туризму в Україні 

Казьмирчук Марія Григорівна, доктор історичних наук, професор кафедри 
етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного 
університету  імені Тараса Шевченка 

 
  



16 
 

Народознавчі аспекти педагогічної й просвітницької роботи Бориса 
Грінченка та їх популяризація в екскурсійно-туристичній справі  

Родінова Наталія Леонідівна, кандидат історичних наук,  старший 
викладач кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної 
діяльності Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова  

 
Етнографічні нотатки Аг. Кримського під час подорожі у Лівані 

Лагунова Ольга Сергіївна, кандидат історичних наук, історик І категорії 
міжкафедральної навчальної лабораторії "Центр підводної археології, 
археологічних  та етнологічних досліджень" історичного факультету Київського 
національного університету  імені Тараса Шевченка 

 
Об’єкти туристичного показу Середньої Наддніпрянщини другої половини 
ХХ ст.: перспективи використання у туризмі 

Симоненко Ірина Миколаївна, провідний фахівець історичного 
факультету Київського національного університету  імені Тараса Шевченка 
 
Ферми Хельсінгланду – від сільського двору до світової спадщини 
ЮНЕСКО. Історико-культурне значення та туристичний потенціал 
етнографічної пам’ятки краю 

Плакида Валерій Андрійович, бакалавр, студент 2-го курсу ОС 
«Магістр» історичного факультету  Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

 
«Ягідний туризм» як інноваційна форма туристичної діяльності: 
український та зарубіжний досвід 

Дмитренко Алла Адамівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності 
Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Гастрономічний туризм як складова історико-культурного: 
український досвід 

Шевчук Ірина Вячеславівна, студентка 2 курсу історичного факультету  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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СЕКЦІЯ V 

 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ  
 

Приєднання до зустрічі: Google Meet 
посилання на відеодзвінок: 

https://meet.google.com/mfx-csvc-mye 
 
Керівник: проф. Коцур Анатолій Петрович  

 
Доповіді 

 
 
Місто Кам’янець-Подільський як дестинація історико-культурного 
туризму національного та світового значення 

Смирнов Ігор Георгійович, доктор географічних наук, професор кафедри 
країнознавства та туризму географічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
 
Об’єкт історико-культурного туризму – Резиденція митрополитів Буковини 
і Далмації –пам’ятка світової спадщини ЮНЕСКО 

Коцур Галина Георгіївна, доктор історичних наук, професор кафедри 
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

 
Використання історико-культурної спадщини Харкова в екскурсіях: реалії 
та перспективи 

Аксьонова Наталя Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри туристичного бізнесу та країнознавства Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 
 
Державний історико-культурний заповідник «Посулля»: проблеми та 
перспективи 

Коцур Анатолій Петрович, доктор історичних наук, професор кафедри 
етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
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Церква Святого Миколая села Боброве Сумського району як потенційний 
об’єкт релігійного туризму Слобожанщини 

Оліцький В’ячеслав Олександрович, завідувач  кафедри історії України 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 
кандидат історичних наук 
 

Краєзнавчо-туристичні ресурси Шосткинського району Сумської області 
Михайліченко Микола Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри державно-правових дисциплін та українознавства Сумського 
національного аграрного університету 
 

Історико-етнографічний туризм вздовж річки Томаківка як чинник сталого 
розвитку громад (на прикладі Широківської ОТГ Запорізької області) 

Бакуров Костянтин Дмитрович, голова Марганецького міського 
осередку Дніпропетровської обласної організації НСКУ 

Бакурова Анна Володимирівна, доктор економічних наук, професор 
кафедри системного аналізу та обчислювальної математики Національного 
університету «Запорізька політехніка» 

 

Культурні бренди міста Коростеня: сучасний та історичний погляд 

Бех Микола Васильович, науковий співробітник відділу «Український 
етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М.Т. Рильського НАН України 

 
Туристично-рекреаційний потенціал Новоборівської територіальної 
громади 

Голяченко Олександр Сергійович, завідувач Новоборівського 
краєзнавчого музею 

Голяченко Тетяна Олександрівна, головний спеціаліст Новоборівської 
селищної ради 

 
Історико-культурний спадок Потоцьких у туристичному ресурсі 
Правобережжя та Західної України 

Ніколаєва Тетяна Михайлівна, кандидат історичних наук, професор 
кафедри політичних технологій ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 

Ільченко Д.Г., студентка ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 
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Авіаційний музейний комплекс як об’єкт історико-культурного туризму 

Романько Ірина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії 
Національного авіаційного університету 
 
Історичні об’єкти залізниць України як перспективний напрям розвитку 
історико-культурного та індустріального туризму, 

Фесовець Олег Романович, кандидат історичних наук, докторант ННІ 
публічного управління та державної служби Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
 
Індустріальний туризм Криворіжжя: розвиток і перспективи 

Ярова Єлизавета Валеріївна, студентка 4 курсу історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Меморіальні музеї та місця Київщини, пов’язані з життям та діяльністю 
дослідників-етнографів, митців, як ресурс вітчизняного історико-
культурного туризму 

Скред Марія Олександрівна, бакалавр, студентка 2 року ОС «Магістр» 
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
 
Слідами УГА: історичний шлях Галицької Армії часів польсько-
української війни як перспективний напрямок внутрішнього туризму 

Пирог Валерія Євгенівна, студентка І курсу історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

  
Пам’ятки єврейської культурної спадщини як основа для розвитку туризму 
у Жмеринському районі Вінницької області 

Попова Юлія Олександрівна, бакалавр, студентка 2 року ОС «Магістр» 
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
 
Сорочинський ярмарок як об’єкт сучасного історичного туризму 

Комаров Ілля Олександрович, бакалавр, студент 2 року ОС «Магістр» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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СЕКЦІЯ  VI 

 
РОЛЬ ТУРИСТИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА У ВИВЧЕННІ ТА 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 
 

Приєднання до зустрічі: Google Meet 
посилання на відеодзвінок:https://meet.google.com/bxs-mmbf-yuc 

 
Керівник: проф. Казьмирчук Марія Григорівна  
 

Доповіді 
 

 
Знайомство майбутніх фахівців сфери туризму з історико-культурними 
туристичними ресурсами засобами віртуальних екскурсій 

Бабушко Світлана Ростиславівна, доктор педагогічних наук, професор,  
завідувач кафедри туризму Національного  університету фізичного виховання і 
спорту України,  доктор педагогічних наук 

Попович Сергій Іванович, кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту 
України, кандидат історичних наук 
 

Історико-культурна спадщина грецької громади Одеси як привабливий 
туристичний маршрут 

Уварова Олена Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
суспільних наук Одеського національного медичного університету 
 
Музеї педагогів у туристичному просторі України 

Гайда Лариса Анатоліївна, провідний  науковий  співробітник 
Педагогічного музею України 
 
Інформаційно-аналітичний супровід підготовки наукових кадрів засобами 
музейної педагогіки 

Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук (доктор філософії), 
старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного 
супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського 
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Бібліотека – туризм – культурна спадщина 
Снігирьова Лілія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

бібліограф І категорії відділу довідково-бібліографічної та науково-
інформаційної роботи Національної історичної бібліотеки України 

 
Урочище «Монастирок» (на околиці м. Бережани): ландшафтний витвір, 
фольклорний символ, екскурсійний об’єкт 

Парацій Володимир Михайлович, старший науковий співробітник 
Бережанського краєзнавчого музею (м. Бережани Тернопільської обл.) 
 

Розвиток зеленого та історико-краєзнавчого туризму в рекреаційних зонах 
Київської області 

Ставнюк Оксана Вікторівна, кандидат історичних наук, спеціаліст II 
категорії кафедри етнології та краєзнавства Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

 

Стан та проблеми історичного туризму в місті Чигирин 
Беденко Владислав Вікторович, бакалавр, студент 2 курсу ОС «Магістр» 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка  

 
Потенціал та перспективи розвитку істориrj-культурного туризму в 
Миргородському районі. Огляд культурної спадщини 

Процко Дар’я Владиславівна, бакалавр, студентка 2 курсу ОС «Магістр» 
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
 
Військово-історичний потенціал Богуславщини та його вплив на розвиток 
туризму  

Погрібняк Ольга Сергіївна, студентка 4 курсу історичного факультету 
Київського національного університет імені Тараса Шевченка 
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СЕКЦІЯ VII 
 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА І РЕЛІГІЙНА СПАДЩИНА КИЄВА ТА ЇЇ 
ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНІЙ ГАЛУЗІ 

 
Приєднання до зустрічі: платформа ZOOM  

Ідентифікатор: 745 4026 4620 
Код доступу: 1s1NCk 

 
Керівник: проф. Борисенко Мирослав Володимирович  
 

Доповіді 
 

 
Паломництво до київських жіночих монастирів у XVIII-XIX ст. 

Ірчак Ірина Вікторівна, бакалавр,  студентка 2 курсу ОС «Магістр» 
історичного факультету Київського національного університет імені Тараса 
Шевченка 

Мордвінцев В’ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського 
національного університет імені Тараса Шевченка 

 
Kyiv Monument to St. Volodymyr the Baptist in Pilgrimage-Educational Tours 
(Early 20th Cent.) 

Кізлова Антоніна Анатоліївна, доктор історичних наук, доцент кафедри 
історії Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 
До історії організації масових святкувань у місті Києві в 1950–80-х роках 

 Борисенко Мирослав Володимирович. доктор історичних наук, професор 
кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

 
Усноісторичні дослідження в контексті історико-культурної спадщини 
Києва та їх використання в туристсько-екскурсійній галузі 

Дробкова Наталія Василівна, провідний історик історичного факультету 
Київського національного  університету імені Тараса Шевченка 
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Жіночі заклади освіти Києва ХІХ ст. в сучасній екскурсійно-туристичній 
діяльності  

Зуденкова Катерина Сергіївна, бакалавр, студентка 2 курсу ОС  «Магістр» 
історичного факультету  Київського національного університет імені Тараса 
Шевченка 

Київські графіті та їх туристсько-екскурсійний потенціал 
Климова Софія Володимирівна, бакалавр,  студентка 1 курсу ОС 

«Магістр» кафедри історії мистецтв Київського національного університет імені 
Тараса Шевченка 

 
Київський живопис як засіб візуалізації історичного простору і культурної 
спадщини в контексті туристично-екскурсійної діяльності 

Криштопа Марія Юріївна, аспірантка кафедри етнології та краєзнавства 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
Леви фронтону НХМУ як невід’ємна частина мистецької історії Києва 

Петасюк Олена Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
новітньої історії України Київського національного університет імені Тараса 
Шевченка 
 
Історичні цвинтарі Києва як об'єкти меморіального туризму 

Пєвнєва Альона Дмитрівна, бакалавр, студентка 1 курсу ОС «Магістр» 
історичного факультету Київського національного університет імені Тараса 
Шевченка 

 
 


