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У 1991 році закінчив Запорізький Державний університет за
спеціальністю «вчитель фізичної культури, тренер з орієнтування на
місцевості», перша вища. Під час навчання член збірної команди: Чемпіонати
України, Чемпіонат Світу зі спортивного орієнтування (Latvia, Lithuania,
Estonia), захист дипломного проекту з орієнтування на місцевості.
Кандидат педагогічних наук» (1998 р. Вища атестаційна комісія
України) дисертація на тему: «Вплив позакласних занять зі спортивного
орієнтування на корекцію пізнавальної діяльності та рухової сфери глухих
дітей» /спеціальна педагогіка – 13.00.03.
Стаж педагогічної та науково-педагогічної діяльності понад 28 років.
1991-1994 рр. вчитель фізичного виховання, керівник методичного
об’єднання вчителів району, відповідальний за організацію, підготовку та
безпосередню участь учнів і вчителів у туристичних злетах. 1992 рік призове
місце збірної вчителів школи у багатоденному обласному туристичному
злеті, яке відбувалося в Цюрупинському районі, Херсонської області.
1994-1997 рр. навчання в денній аспірантурі ЗДУ та захист дисертації,
за сумісництвом вчитель в школі-інтернаті №6 для глухих дітей, керівник
шкільного та університетського гуртка з туризму та орієнтування на
місцевості,

співробітник

Запорізького

обласного

центру

туризму,

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, суддя районних та обласних
змагань з орієнтування на місцевості.
1998-2002 рр. старший викладач, виконуючий обов’язки доцента
кафедри теоретичних основ Запорізького державного університету.
2002 р. Атестат «Доцента» (Міністерство освіти і науки). 2002-2005 рр.
старший викладач, доцент Київського університету туризму, економіки та
права, суддя зі спортивного орієнтування, інструктор спортивного туризму,
зокрема організація туристичних злетів та походів.

2006

р.

доцент

кафедри

тифлопедагогіки

ІКПП

НПУ

ім.

М.П.Драгоманова, за сумісництвом вчитель (спеціаліст вищої категорії)
просторової орієнтації спеціалізованої школи-інтернат №5 для сліпих дітей
м. Києва (2006-2007 н.р.). 2007 р. за сумісництвом доцент кафедри географії
України та туризму (з 2009 р. до сьогодні в штаті кафедри туризму).20072017 рр. у складі правління СК «Олімп» НПУ ім. М.П.Драгоманова. 2008 р.
за сумісництвом доцент кафедри БОФВСД.
2008-2011

рр.

закінчив

ІКПП

НПУ

ім.

М.П.Драгоманова

за

спеціальністю «вчитель початкових класів шкіл для глухих і слабочуючих,
сурдопедагог дошкільних закладів» друга вища.
2019 р. засіданням Вченої ради факультету природничо-географічної
освіти та екології була затверджена тема докторської дисертації на тему:
«Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх бакалаврів
туризму у закладах вищої освіти» (спеціальність 015-Професійна освіта).
Викладає

навчальні

дисципліни:

«Діяльність

туристичної

самодіяльної організації», «Організація екскурсійних послуг», «Системи
гостинності

у

туризмі»

та

ін.

проводить

виробничо

технологічну,

організаційно технологічну практики.
Коло

наукових

інтересів: гостинність

європейських

країн

туристичного бізнесу, управління персоналом, орієнтування на місцевості,
корекційна педагогіка, організація практик студентів в системі професійної
підготовки вчителя, моделювання туристсько-екскурсійних маршрутів,
оздоровчо – спортивний туризм.
Наукові здобутки О.В. Романенко викладені у понад 120 наукових і
навчально-методичних

працях

з

проблем

розвитку

міжнародного

(внутрішнього) туризму, підготовки педагогічних та туристських кадрів, з
якими можна познайомитися на кафедрі туризму факультету природничогеографічної освіти та екології.

