
 

 

 

23 лютого 2021 року кафедрою туризму спільно з БО «БФ Беремицьке 

Біосфера» успішно проведена міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Напрямки та перспективи розвитку Парку природи 

«Беремицьке»». З вітальним словом до учасників конференції звернулася декан 

факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Турчинова Г.В. Модератор 

конференції, заступник декана з виховної роботи, старший викладач кафедри 

туризму Головко В.В. відмітив, що співпраця кафедри туризму та БО «БФ 

Беремицьке Біосфера» триває упродовж трьох років на підставі договору про 

співробітництво. 

У ході роботи конференції виступив випускник кафедри туризму, менеджер з 

туризму БО «БФ Беремицьке Біосфера» Полушвайко Р.І. з доповіддю 

«Напрацювання та перспективи розвитку Парку природи «Беремицьке». 

Бірдвочинг як напрямок туризму». Змістовними і надзвичайно цікавими були 

виступи:  

Васіна С.А., кандидата економічних наук, заслуженого працівника  

соціальної  сфери  України, директора Комунальної реабілітаційної установи 



«Київського центру незрячих», Чемпіона Світу з шахів. Заслуженого майстра 

спорту України;  

Волошинського О.О., голови  Товариства «Зелений  хрест».  

Основоположника  розвитку  туризму  та  активного відпочинку для осіб з 

інвалідністю в Україні. Розробника рекомендацій по  розміщенню,  супроводу  та  

організації  екскурсій  для  туристів з інвалідністю, розрахованих на 

представників готельного, ресторанного та туристичного бізнесу; 

Підмогильного С.Б., провідного  експерта  з  туризму, координатора  з  

розвитку  мережі  Greenways  Ukraine. Консультанта проектів  міжнародної  

технічної  допомоги  та  органів  місцевого самоврядування з різних регіонів 

України. 

Войтюка Ю.О., кандидата біологічних   наук,   доцента кафедри   

офтальмопедагогіки   та офтальмопсихології Національного  педагогічного  

університету  імені М.П.Драгоманова.  Заслуженого працівника освіти  України».  

Голови громадської організації  «Благодійний  фонд  допомоги  вченим-інвалідам 

зору «Візаві». Лауреат Національної премії «Гордість країни» в номінації «Сила 

духу» (2007р.). 

У роботі та обговоренні визначених напрямів конференції активну участь 

брали: магістр кафедри біології Каллуб Л.; студенти спеціальності «Туризм» 

Зражевська Д., Кисіль О., Черевик М., Швиденко К. та інші. 

При підбитті підсумків роботи конференції були визначені перспективні 

напрями подальшої співпраці кафедри туризму та в цілому факультету 

природничо-географічної освіти та екології з БО «БФ Беремицьке Біосфера». 

 

Організатори та модератори конференції: кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри туризму Романенко О.В.; заступник декана з виховної роботи, 

старший викладач кафедри туризму Головко В.В. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


