
17 грудня проведено круглий стіл на тему  «Актуальні проблеми  розвитку 

туризму в Україні» 

 
17 грудня 2015 року на кафедрі туризму Національного університету фізичного 

виховання і спорту України відбувся круглий стіл «Актуальні проблеми розвитку 

туризму в Україні» 

 

Проблеми, напрями та перспективи розвитку туристичної та готельно-ресторанної 

індустрії підняті в доповідях учасників круглого столу мають велике практичне й теоретичне 

значення. Високий науковий рівень круглого столу був задано доповіддю завідувача кафедри 

туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України – Поповича 

Сергія Івановича на тему «Розвиток сфери туризму й туристичної освіти в Україні: 

проблеми та перспективи». 

 

Активну участь у дискусії та обговоренні актуальних проблем туристичної сфери, 

нагальних питань підготовки кадрів для вітчизняного туризму та гостинності взяли відомі 

вчені, представники провідних ВНЗ і громадських туристичних організацій м. Києва: 

 Антоненко Володимир Степанович – завідувач кафедри туризму Київського 

університету культури, доктор географічних наук, професор; 

     Басюк Дарія Іванівна – завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу 

Національного університету харчових технологій,  доктор економічних наук; 

 Бейдик Олександр Олексійович – професор кафедри країнознавства та туризму 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, 

професор; 

 Забалдіна Юлія Борисівна – доцент кафедри туризму та рекреації Київського 

національного торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, 

доцент; 

 Науменко Геннадій Пилипович – Президент Всеукраїнської Спілки екскурсоводів,  

кандидат історичних наук; 

 Опанасюк Наталія Анатоліївна – доцент кафедри туризму та рекреації Київського 

національного торговельно-економічного університету, кандидат юридичних наук,  

доцент; 

 Сокол Тетяна Георгіївна – завідувач кафедри туризму Академії праці соціальних 

відносин і туризму Федерації профспілок України, кандидат педагогічних наук. 

 Антонишин Андрій Павлович – доцент кафедри туризму НУФВСУ України,     

кандидат історичних наук; 

 Бабушко Світлана Ростиславівна – доцент кафедри української та іноземної мов 

НУФВУ, кандидат філологічних  наук; 

 Рекун Наталія Михайлівна – старший викладач кафедри українського та іноземних 

мов НУФВСУ,  кандидат педагогічних наук ; 

 Фастовець Оксана Олексіївна – доцент кафедри туризму НУФВСУ, кандидат 

педагогічних наук. 

 

 За результатами круглого столу було напрацьовано пропозиції щодо удосконалення 

професійних стандартів туристичної сфери та освітніх стандартів підготовки фахівців для 

туристично-готельного бізнесу.. 


