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Регламент роботи:12.00 – 14.00 

Доповіді та виступи на засіданні – до 5хв 

Обговорення доповідей та виступів – до 3хв.  

Місце проведення пленарного засідання: Відеозустріч у Zoom 

https://zoom.us/j/99955757045?pwd=RzhPRnk0aHpKeEtyL0JFR0NicDhtZz09 

Організатори та модератори семінару: 

від ХДАК – завідувачка кафедри туристичного бізнесу, доктор 
культурології, доцент Божко Любов Дмитрівна 

моб.тел. 050 301 49 05 

e-mail: bozhkolubov04@gmail.com 

від УжНУ – завідувачка кафедри туризму, доктор географічних наук, 
доцент, Академік Національної Академії наук вищої освіти України Машіка 
Ганна Василівна 

моб.тел.050 558 74 93 

e-mail: hanna.mashika@uzhnu.edu.ua 
 

Учасники: 

ХДАК 

Білик Олена Миколаївна, проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв'язків, доктор педагогічних наук, доцент 

Гончар Олена Валентинівна, проректор з наукової роботи, доктор 
педагогічних наук, професор 

Сташевська Інна Олегівна, проректор з навчальної роботи, доктор 
педагогічних наук, професор 

Соляник Алла Анатоліївна, декан факультету соціальних комунікацій і 
музейно-туристичної діяльності, доктор педагогічних наук, професор 

Божко Любов Дмитрівна, завідувачка кафедри туристичного бізнесу, 
доктор культурології, доцент 

Степанов Віктор Юрійович, професор, доктор наук з державного 
управління, професор 

Аніщенко Алла Петрівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент 

Зайцева Марина Миколаївна, доцент, кандидат економічних наук 

Фомін Михайло Володимирович, доцент, кандидат історичних наук 



Ростовцев Сергій Сергійович, старший викладач, кандидат наук з 
соціальних комунікацій 

Яріко Мирослава Олексіївна, старший викладач, кандидат культурології 

Шумлянська Наталя Володимирівна, старший викладач 

Шкода Віра Василівна, завідувач лабораторії інноваційних технологій в 
туризмі 
 

УжНУ 

Король Ігор Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор 
фізико-математичних наук, доцент. 

Свєженцева Оксана Іванівна, начальник відділу міжнародних зв’язків, 
кандидат історичних наук, доцент 

Габчак Наталія Францівна, декан факультету туризму та міжнародних 
комунікацій, кандидат географічних наук, доцент 

Машіка Ганна Василівна, завідувач кафедри туризму, доктор географічних 
наук, доцент 

Корсак Роман Володимирович, завідувач кафедри туристичної 
інфраструктури та готельно-ресторанного господарства, доктор історичних 
наук, професор 

Жовтані Руслана Ярославівна, завідувач кафедри міжнародних 
комунікацій, заступник декана з міжнародних зв’язків, кандидат 
філологічних наук, доцент 

Ханас Уляна Ярославівна, заступник декана з навчальної роботи, кандидат 
філософських наук, доцент 

Кашка Марія Юріївна, заступник декана з наукової  роботи, кандидат 
історичних наук, доцент 

Попик Мар’яна Михайлівна, заступник декана з виховної роботи, кандидат 
економічних наук, доцент 

 

 

 

 

 

 



 Виступи Тема 

 Вступне слово ініціаторів та 
організаторів науково-
методичного семінару 

Божко Л.Д., Машіки Г. В. 

Про початок дії договору про 
співпрацю між ХДАК і УжНУ та 
необхідність узгодження 
спільних заходів у сфері туризму 
та туристської освіти між 
кафедрою туристичного бізнесу 
ХДАК та кафедрою туризму 
ДВНЗ «УжНУ» 

 Сташевська Інна Олегівна, 
проректор з навчальної роботи, 
доктор педагогічних наук, 
професор 

 

Налагодження професійної  

он-лайн співпраці з закладами 
України, що готують бакалаврів і 
магістрів спеціальності 242 
“Туризм” 

 Король Ігор Іванович, проректор 
з науково-педагогічної роботи, 
доктор фізико-математичних наук, 
доцент 

Пріоритети та Стратегія розвитку 
ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» 

 Білик Олена Миколаївна, 
проректор з науково-педагогічної 
роботи та міжнародних зв'язків, 
доктор педагогічних наук, доцент 

Співпраця в організації 
внутрішньої і міжнародної 
мобільності студентів і 
викладачів 

 Свєженцева Оксана Іванівна, 
начальник відділу міжнародних 
зв’язків, кандидат історичних 
наук, доцент 

Особливості міжнародної 
співпраці ДВНЗ «Ужгородський 
національний  університет 

 Жовтані Руслана Ярославівна 

завідувач кафедри міжнародних 
комунікацій, заступник декана з 
міжнародних зв’язків, кандидат 
філологічних наук, доцент 

Міжнародна діяльність та 
інтернаціоналізація освітнього 
простору факультету туризму та 
міжнародних комунікацій 

 Гончар Олена Валентинівна, 
проректор з наукової роботи, 
доктор педагогічних наук, 
професор 

Організація спільних науково-
методичних конференцій та 
видання колективних монографій 



 Соляник Алла Анатоліївна, 
декан факультету соціальних 
комунікацій і музейно-
туристичної діяльності, доктор 
педагогічних наук, професор 

Перспективні напрями грантової 
діяльності факультету 
соціальних комунікацій і 
музейно-туристичної діяльності 

 Габчак Наталія Францівна 

декан факультету туризму та 
міжнародних комунікацій, 
кандидат географічних наук, 
доцент 

Перспективи розвитку 
факультету туризму та 
міжнародних комунікацій в 
контексті сучасної освіти 

 Ханас Уляна Ярославівна 

заступник декана з навчальної 
роботи, кандидат 
філософських  наук, доцент 

Особливості формування 
індивідуальної освітньої 
траєкторії здобувачів ОС 
«бакалавр» 

 Аніщенко Алла Петрівна, 
доцент, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 

Впровадження інновацій задля 
ефективної підготовки 
бакалаврів спеціальності 242 
«Туризм» 

 Корсак Роман Володимирович 

завідувач кафедри туристичної 
інфраструктури та готельно-
ресторанного господарства, 
доктор історичних наук, професор 
 

Використання замкових споруд у 
вітчизняній індустрії гостинності 
та туризму: досвід країн ЄС 

 Кашка Марія Юріївна 

заступник декана з 
наукової  роботи, кандидат 
історичних наук, доцент 

 

Особливості науково-практичної 
діяльності на факультеті туризму 
та міжнародних комунікацій 

 Попик Мар’яна Михайлівна 

заступник декана з виховної 
роботи, кандидат економічних 
наук, доцент 

 

Особливості  виховної роботи зі 
здобувачами вищої освіти на 
факультеті туризму та 
міжнародних комунікацій 

 


