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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Місце проведення: Київ, вул. Володимирська, 60, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка (Червоний
корпус), історичний факультет  

10.00–11.00 – реєстрація учасників (ауд. 349)

11.00–13.00 – пленарне засідання (ауд. 349) 

13.00–14.00 – перерва

14.00–14.30 – ознайомлення з експозицією Музею історії Київ-
ського національного університету імені Тараса 
Шевченка (334), етнографічними експонатами     
кафедри етнології та краєзнавства (ауд. 443)

14.30–17.00 – секційні засідання

17.00–18.00 – заключне пленарне засідання: звіти керівників сек- 
цій, прийняття рекомендацій конференції (ауд. 349)

Регламент роботи конференції

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин 

Доповіді на секційних засіданнях – до 10 хвилин

Виступи на секційних засіданнях – до 5 хвилин
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Відкриття конференції

Капелюшний Валерій Петрович
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історичних наук, професор

Вітання учасникам конференції

Губерський Леонід Васильович
ректор Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, Герой України, академік Національної академії наук
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Доповіді

Історико-культурний туризм і туристична дипломатія як
глобальна технологія культурної індустрії: інституціональ-
ний та регіональний дискурси

Ціватий Вячеслав Григорович – кандидат історичних
наук, заступник декана історичного факультету з науково-
педагогічної та навчальної роботи Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри
історії світового українства

Використання пам’яток в індустрії туризму за кордоном 
Катаргіна Тетяна Іванівна – кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник відділу історії України
другої половини ХХ століття та центру досліджень істо-
рико-культурної спадщини України Інституту історії
України НАН України

Досвід Швеції у розвитку зеленого та історико-краєзнавчого
туризму

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

Розвиток історико-культурного туризму в Україні на сучас-
ному етапі

Терес Наталія Володимирівна – кандидат історичних
наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,
заступник голови Київської міської організації Національ-
ної спілки краєзнавців України
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Музеї як складова історико-культурного туризму
Маньковська Руслана Вікторівна – доктор історичних
наук, старший науковий співробітник Інституту історії
України НАН України, перший заступник голови Націо-
нальної спілки краєзнавців України

Міфологія місця: село Буша як приклад вдалої реалізації
етнокультурного потенціалу Західного Поділля

Борисенко Мирослав Володимирович – доктор історич-
них наук, професор кафедри етнології та краєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка

Сакральні місця хасидського паломництва в Україні: історія
і сучасність

Ніколаєва Анна Володимирівна – кандидат історичних
наук, гід, директор туристичної агенції Seainside.club
(м. Київ)
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СЕКЦІЙНІ  ЗАСІДАННЯ

СЕКЦІЯ I (ауд. 443-2)
Концептуальні питання туризмознавства 

та досвід зарубіжних країн з правового регулювання й
розвитку історико-культурного туризму

керівник: Капелюшний Валерій Петрович – завідувач кафедри 
етнології та краєзнавства Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, член-кореспон-
дент Національної академії педагогічних наук Украї -
ни, доктор історичних наук, професор

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

Доповіді

Історико-культурний туризм в країнах Європи: висвітлення в
літературі історії  розвитку та досвіду правового регулювання

Капелюшний Валерій Петрович – доктор історичних
наук, профессор, член-кореспондент НАПН України, заві-
дувач кафедри етнології та краєзнавства Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка 
Чубата Марина Валеріївна – кандидат юридичних наук,
асистент кафедри історії права та держави Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

Правове регулювання історико-культурного туризму Респуб-
ліки Болгарія: законодавчий дискурс Європейського Союзу

Бєлова Габрієла – кандидат юридичних наук, професор,
декан історико-юридичного факультету Південно-Захід-
ний університет «Неофіт Рильський» (м. Благоєвград, Рес-
публіка Болгарія)
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Нормативно-правове регулювання та регіональні особливо-
сті історико-культурного туризму в Аджарії: глобалізаційний
вимір

Махарадзе Адам – кандидат юридичних наук, профе-
сор, декан юридичного факультету Батумського держав-
ного університету імені Шота Руставелі (м. Батумі,
Грузія)

Історія створення інформаційних систем в туристичному
бізнесі

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

Місце історичного туризмознавства в системі туризмознав-
чих досліджень

Роїк Юрій Віталійович – аспірант кафедри етнології та
краєзнавства історичного факультету Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка

Історико-культурний туризм як інструмент «м’якої сили»
в політиці держав

Яковенко Наталя Леонідівна – доктор історичних наук,
професор кафедри міжнародних організацій і дипло -
матичної служби Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка

           
Історико-культурна спадщина української діаспори в сучас-
ній туристичній практиці

Кузіна Наталія Вікторівна – кандидат історичних наук,
доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка
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Традиції історико-культурного туризму в Естонії: етносе-
міотичний, лінгвосеміотичний і міжнародно-регіональний
дискурси

Богданова Ольга – кандидат політичних наук, доцент,
заступник директора Інституту політичних наук імені
Йохана Скитта Тартуського університету (м. Тарту, Естон -
ська Республіка)

Економічна дипломатія та туристична індустрія Республіки
Білорусь початку ХХІ століття: регіональний аспект

Малашенкова Ольга Федорівна – кандидат економічних
наук, доцент, заступник декана з наукової роботи факуль-
тету міжнародних відносин Білоруського державного уні-
верситету (м. Мінськ, Республіка Білорусь)

Історико-культурний туризм та туристична індустрія Рес-
публіки Білорусь в умовах багатополярного світу ХХІ сто-
ліття: міжнародно-регіональний і національно-етнографіч-
ний дискурси

Олюніна Ірина Володимирівна – кандидат історичних
наук, доцент кафедри етнології, музеології та історії мис-
тецтв історичного факультету Білоруського державного
університету (м. Мінськ, Республіка Білорусь)

Етнокультурні та політико-дипломатичні особливості турис-
тичної індустрії Республіки Молдова в умовах поліцентрич-
ного світоустрою: регіональний контекст

Теоса Валентина Василівна – доктор політичних наук,
професор, факультет міжнародних відносин, політичних
та адміністративних наук Молдавського державного уні-
верситету (м. Кишинів, Республіка Молдова)
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The formation and development of fashion tourism in Belgium
Мельник Мирослав Тарасович – кандидат мистецтвознав-
ства, доцент, професор кафедри художнього текстилю і мо-
делювання костюма Київської державної академії декора-
тивно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла
Бойчука

Туристичний бізнес та адміністрування туристичної галузі
в Грецькій Республіці в умовах глобалізації: інституціональ-
ний та політико-регіональний аспекти

Пападакі Ксенія – кандидат політичних наук, доцент, Уні-
верситет «Пантеон» політичних та соціальних наук Афін-
ський університет (м. Афіни, Грецька Республіка)

Досвід Саудівської Аравії у розвитку історико-культурного
туризму

Фастовець Оксана Олексіївна – кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри туризму Національного універси-
тету фізичного виховання і спорту України

Розвиток історико-культурного туризму в Фінляндії
Юнгер Катерина Максимівна – студентка 2 року ОР «Ма-
гістр» кафедри етнології та краєзнавства Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка
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СЕКЦІЯ II (ауд. 460)

Історія розвитку  туризму
та екскурсійної справи в Україні

керівник: Гончаров Олександр Петрович – кандидат історичних
наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київ-
ського національного університету імені Тараса Шев-
ченка, голова Київської міської організації Національ-
ної спілки краєзнавців України

секретар: Круглова Людмила Борисівна – кандидат історичних 
наук, доцент кафедри давньої та нової історії України,
директор Музею історії Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Доповіді

Опис студентської мандрівки 1884 р. у Галичині у нарисі
Івана Крип’якевича «З історії галицького краєзнавства» як
джерело історії й антропології туризму

Вербицька Поліна Василівна – доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри історії, музеєзнавства та
культурної спадщини Інституту гуманітарних та соціаль-
них наук Національного університету «Львівська політех-
ніка»

Велика церква Києво-Печерської Успенської лаври у відві-
дуваннях організованих груп з-за меж Києва (кінець ХІХ –
початок ХХ ст.)

Кізлова Антоніна Анатоліївна – кандидат історичних
наук, доцент кафедри історії факультету соціології і права
Національного технічного університету України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

13



Участь громадських організацій у розвитку учнівської екскур-
сійної справи в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Савчук Надія Іванівна – кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри іноземних мов і країнознавства Прикар-
патського національного університету імені Василя
Стефаника

Історико-топографічні нариси М. І. Петрова як путівник по
Давньому Києву

Ставнюк Оксана Вікторівна – старший лаборант ка-
федри етнології та краєзнавства Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Путівники по містах і місцевостях України (кінець ХІХ –
початок ХХ ст.): структура, вимоги до змісту, врахування
дестинацій

Кудінов Дмитро Валерійович – доктор історичних наук,
доцент, професор кафедри педагогіки, спеціальної освіти
та менеджменту Комунального закладу «Сумський облас-
ний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Студентські екскурсії в Київському інституті народної освіти
Ляпіна Олена Валеріївна – кандидат історичних наук, до-
цент кафедри історії Центральної та Східної Європи Київ -
ського національного університету імені Тараса Шевченка

Внесок науково-педагогічної інтелігенції України в розвиток
та популяризацію історичного туризмознавства серед насе-
лення у 1960–1980-ті рр.

Булгакова Оксана Володимирівна – кандидат історичних
наук, молодший науковий співробітник відділу історії
України другої половини ХХ ст. Інституту історії України
НАН України
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Авторська пішохідна екскурсія в позашкіллі (з київського
досвіду середини 1980-х – середини 1990-х років)

Вакулишин Cергій Миколайович – методист Святошин-
ського центру позашкільної роботи м. Києва

Документи президії Київміськради XXI скликання як
джерело з історії розвитку туризму та екскурсійної справи в
м. Києві на початку 1990-х років

Сорокін Андрій Анатолійович – студент 2 року ОР
«Магістр» Київського національного університету імені
Тараса Шевченка

З досвіду підготовки екскурсоводів та екскурсійної діяль-
ності в Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка на початку 2000-х років

Гончаров Олександр Петрович – кандидат історичних
наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, го-
лова Київської міської організації Національної спілки
краєзнавців України

Музей історії Київського національного університету імені
Тараса Шевченка та його внесок у розвиток екскурсійно-
туристичної справи

Круглова Людмила Борисівна – кандидат історичних
наук, доцент кафедри давньої та нової історії України,
директор Музею історії Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка 
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СЕКЦІЯ III (ауд. 349)

Релігійний, етнічний та військово-історичний складники
українського та зарубіжного туризму 

керівник: Казьмирчук Марія Григорівна – доктор історичних 
наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київ-
ського національного університету імені Тараса Шев-
ченка

секретар: Латишева Дар’я Олександрівна – аспірантка кафедри 
етнології та краєзнавства історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка

Доповіді

Розвиток релігійного туризму в Україні: проблеми і перспек-
тиви

Казьмирчук Марія Григорівна – доктор історичних наук,
доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка

Житіє святого Данила Кушніра
Курінна Тетяна Миколаївна (м. Черкаси) – кандидат
історичних наук, викладач-погодинник Київського Центру
підвищення кваліфікації сфери управління Міністерства
соціальної політики України 

Релігійні пам’ятки південної Тернопільщини як об’єкти па-
ломницького туризму

Пшеничний Тарас Юрійович – кандидат історичних
наук, заступник декана історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка з на-
укової роботи та міжнародних зв’язків
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Краснопущанський Святоіванівський монастир (Бережан-
щина) як об’єкт релігійного та паломницького туризму: від
пізнання традицій до бачення перспектив

Парацій Володимир Михайлович – завідувач науково-
дослідного та музейно-просвітницького відділу Держав-
ного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани

           
«Місця сили» сучасних язичників (рідновірів) України

Сморжевська Оксана Олександрівна – кандидат істо-
ричних наук, доцент кафедри новітньої історії України
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка

Об’єкти релігійного туризму та їх вплив на формування
релігійного світогляду дитини (на матеріалах міста Києва)

Латишева Дар’я Олександрівна – аспірантка кафедри
етнології та краєзнавства історичного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса Шев-
ченка

Християнські пам’ятки країн Сходу
Зубко Андрій Миколайович – кандидат історичних наук,
доцент кафедри архівознавства та спеціальних галузей
історичної науки Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Етно-туристична пропозиція в Україні
Бабушко Світлана Ростиславівна – доктор педагогічних
наук, доцент, завідувач кафедри туризму Національного
університету фізичного виховання і спорту України
Попович Сергій Іванович – кандидат історичних наук, до-
цент кафедри туризму Національного університету фізич-
ного виховання і спорту України
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Етнотуризм в Карпатах
Громова Наталія Олександрівна – кандидат історичних
наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

«Азербайджанці Києва» як перспективний екскурсійний
маршрут міста

Купчик Олег Романович – кандидат історичних наук, доцент
кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка

Пам’ятники і пам’ятні місця декабристів в Україні як
об’єкти історико-культурного туризму 

Казьмирчук Григорій Дмитрович – доктор історичних
наук, професор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Лисогірський форт – забута сторінка воєнної історії Києва
Лащенко Андрій Андрійович – учень 11-го класу гімназії
№ 59 імені О. М. Бойченка міста Києва, дійсний член МАН

Пам’ятки Києва часів Української революції 1917–1921 рр.
як об’єкти історико-культурного туризму

П’янковський Владислав Геннадійович – студент 2 року
ОР «Магістр» кафедри етнології та краєзнавства Київсь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка

           
Пам’ятні місця подій Української революції 1917–1921 рр. на
Київщині

Савченко Григорій Петрович – кандидат історичних наук,
професор кафедри новітньої історії України Київського на-
ціонального  університету імені Тараса Шевченка, голова
Київської обласної організації Національної спілки крає -
знавців України
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Пам’ятки історії Української революції 1917–1921 рр.
у Боярці

Савченко Ірина Вадимівна – молодший науковий співро-
бітник  відділу історичної регіоналістики Інституту історії
України НАН України

Укріплені райони «Лінії Сталіна» та їх потенціал для роз-
витку військово-історичного туризму в регіонах

 В’ялець Андрій Васильович – заступник генерального
директора з наукової роботи Національного історико-архі-
тектурного музею «Київська фортеця»

Пам’ятні місця діяльності підпільних організацій і парти-
занських загонів у Києві в роки нацистської окупації: конт-
роверсійність поглядів у сучасному українському суспільстві

Вербовий Олексій Вікторович – кандидат історичних
наук, доцент кафедри новітньої історії України Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

Участь партизанських формувань у Київській наступальній
операції 1943 року та пам’ятні місця подій у сучасному нау-
ковому дискурсі

Власенко Світлана Іванівна – кандидат історичних наук,
начальник відділу використання інформації документів
Центрального державного архіву громадських об’єднань
України

Чи може Київ «продавати» військову історію: можливості
розвитку військово-історичного туризму в Києві

Руккас Андрій Олегович – кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
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Меморіальні комплекси і пам’ятники воїнам АТО в Україні
Горохов Сергій Вікторович – кандидат історичних наук,
доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та
освітньої політики факультету менеджменту освіти та
науки Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова

Мілітарі туризм у Туреччині : синтез утилітаризму та ідео-
логічних стратегій

Підвойний Володимир Миколайович – кандидат філоло-
гічних наук, доцент, старший науковий співробітник від-
ділу МІЗЗ Національна бібліотека України імені В. І. Вер-
надського
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СЕКЦІЯ IV (ауд. 438)

Ресурси та потенційні можливості розвитку 
історико-культурного туризму в Україні

керівник: Коцур Анатолій Петрович – доктор історичних наук, 
професор кафедри етнології та краєзнавства Київ-
ського національного університету імені Тараса Шев-
ченка

секретар: П’янковський Владислав Геннадійович – студент 
2 року ОР «Магістр» кафедри етнології та краєзнав-
ства Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка

Доповіді

Подорож у просторі і часі: туристично-інформаційні істо-
рико-краєзнавчі видання з фонду Національної історичної
бібліотеки України

Волошінська Ніна Олександрівна – завідувач сектору іс-
торичного краєзнавства науково-методичного відділу На-
ціональна історична бібліотека України

Покропивна Ольга Володимирівна – головний бібліограф
науково-методичного відділу Національної історичної біб-
ліотеки України

Концесія – можливість збереження історико-культурного
спадку України

Малацай Ірина Володимирівна – кандидат історичних
наук, доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка 

21



Архітектурний ансамбль Києво-Печерської Лаври як тури-
стичний об’єкт

Романченко Олександр Дмитрович – начальник науко-
вого відділу моніторингу нерухомих пам’яток Національ-
ний Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Історико-археологічна спадщина «Старої Переяславщини»
як потенціал розвитку сучасного туризму

Блануца Андрій Васильович – кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник Інституту історії України
НАН України

Бережанський замковий комплекс і традиції «замкового
туризму» на землях Тернопілля

Парацій Володимир Михайлович – завідувач науково-до-
слідного та музейно-просвітницького відділу Державного
історико-архітектурного заповідника у м. Бережани

Туристичний потенціал Природничо-історичного комплексу
імені Г. С. Сковороди

Руденко Юлія Миколаївна – кандидат історичних наук,
старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дис-
циплін Київського кооперативного інституту бізнесу і права

Митець та місто: Київ Олександра Архипенка
Петасюк Олена Іванівна – кандидат історичних наук, до-
цент кафедри новітньої історії України Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка  

Всеукраїнський науково-просвітницький, історико-крає -
знавчий проект «Місця пам’яті початку артільного-коопера-
тивного руху України»

Левитський Ігор Євгенович – член Національної спілки
краєзнавців України (м. Київ)
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Туристичний кластер Посулля
Коцур Анатолій Петрович – доктор історичних наук,
професор кафедри етнології та краєзнавства Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

Туристичний кластер на берегах річки Томаківка як розви-
ток потенціалу місцевих громад

Бакурова Анна Володимирівна – доктор економічних
наук, професор кафедри системного аналізу і обчислю-
вальної математики Запорізького національного техніч-
ного університету
Бакуров Костянтин Дмитрович – голова Марганецького
міського осередку Донецької обласної організації Націо-
нальної спілки краєзнавців України

Використання козацької спадщини у формуванні територі-
ального туристичного продукту Херсонщини

Макієнко Олексій Анатолійович – кандидат історичних
наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристич-
ного бізнесу, голова Херсонської обласної організації На-
ціональної спілки краєзнавців України

Прикордонний туризм і туристичні можливості історико-
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