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№ 
п/п 

ПІБ студента ПІБ керівника Назва роботи 

1. Зражевська Д.А. Романенко О.В. к.пед.н., 
доцент 

Розвиток WELLNESS 
TOURISMU на території Парку 
природи «Беремицьке» 
//Міжнародна науково-практична 
конференція: «Нові концепції 
викладання у світлі інноваційних 
досягнень сучасної науки». 
Кафедра іноземних мов, 
факультету природничо-
географічної освіти та 
екологіїНПУ ім. 
М.П.Драгоманова(7 листопада 
2020 року) м. Київ. 

 
2. Ялинська М.В. Романенко О.В. к.пед.н., 

доцент 
Впровадження заходів 
вдосконалення міжнародного 
(в’їзного) тур.бізнесу на прикладі 
(Одещини) винного туризму 

3. Грець В.В. Романенко О.В. к.пед.н., 
доцент 

Дослідження готельно-
ресторанного бізнесу під час 
навчального процесу: проблеми 
та перспективи. //Актуальні 
проблеми неперервної освіти в 
інформаційному суспільстві: 
збірник матеріалів конференції 
/за заг. ред. проф. В.П.Сергієнка, 
В.М.Слабка. – Київ: Вид-во НПУ 
імені М.П.Драгоманова, 2020 – 
398 с. С.309-312 (Сертифікат). 

 
4. Кисличенко Л.А. Романенко О.В. к.пед.н., 

доцент 
Моделювання туристичного 
бізнесу в Поліському регіоні. 
//Актуальні проблеми 
неперервної освіти в 
інформаційному суспільстві: 
збірник матеріалів конференції 
/за заг. ред. проф. В.П.Сергієнка, 
В.М.Слабка. – Київ: Вид-во НПУ 
імені М.П.Драгоманова, 2020 – 
398 с. С.329-331 (Сертифікат). 

 
5. Кот Є.М. Романенко О.В. к.пед.н., 

доцент 
Відновлення і розвиток 

народних ремесел в парку 
природи «Беремицьке». 
//Актуальні проблеми 
неперервної освіти в 
інформаційному суспільстві: 
збірник матеріалів конференції 
/за заг. ред. проф. В.П.Сергієнка, 
В.М.Слабка. – Київ: Вид-во НПУ 
імені М.П.Драгоманова, 2020 – 
398 с. С.337-340(Сертифікат). 

 



6. Дворецький Є.Е Романенко О.В. к.пед.н., 

доцент 

Територіальна концентрація 

екскурсійної діяльності в 

Шевченківському та 

Печерському районах м. Києва. 

//Міський туризм: реалії, 

виклики, перспективи [Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції]. – Київ.: Альфа-ПК, 

2020. – 132 с.29-31.  

 

7. Оверченко Т.Г., Романенко О.В. к.пед.н., 

доцент 

  Концепція застосунку смартфона 

як інноваційної системи у 

інформаційно-екскурсійних 

послугах. «Нові концепції 

викладання у світлі інноваційних 

досягнень сучасної науки». 

Кафедра іноземних мов, 

факультету природничо-

географічної освіти та екології 

НПУ ім. М.П.Драгоманова  

((7 листопада 2020 року)м. Київ. 

 

 

8. Сліпенький Д. А., Романенко О.В. к.пед.н., 

доцент 

Практика як основа професійної 

підготовки майбутнього 

бакалавра туризму на прикладі 

ОPERA HOTEL Київ//Науково-

практична конференція «Роль і 

місце психології і педагогіки у 

формуванні сучасної 

особистості»Харків, Україна, 

2021 р. - стаття прийнята до 

друку. 

 

 

 


