
РОЗКЛАД ВІДКРИТИХ ПОКАЗОВИХ ЛЕКЦІЙ на ПЕРШЕ півріччя 2022/2023 н.р.  

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу  

КАФЕДРА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ТА КРАЇНОЗНАВСТВА 

№ Прізвище, ім’я, по-

батькові викладача 

Посада Назва дисципліни Тема лекції Спеціаль-ність, група Термін  

проведення 

Час 

1. 1 

Баранова Валерія 
Вадимівна 

професор «Інформаційно- 

аналітична 

діяльність в 

міжнародних 

відносинах» 

«Інформаційна 

революція та її 

сутність. Побудова 

інформаційного 

суспільства в Україні: 

проблеми та 

перспективи» 

291«Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії» 

УК-41, 

УК-42 

6 

жовтня 

2022р. 

13:40 

2.  

Волкова Ірина Ігорівна ст.виклада

ч 
«Географія 

туризму» 

«Культурно-пізнавальний 

туризм» 

242«Туризм» 

УТ-21 

17 

жовтня 

2022р. 

12:00 

3.  

Гапоненко Ганна Ігорівна доцент «Туристичне 

країнознавство» 

«Туристичний образ 

та імідж країни» 

242 «Туризм», 

УТМ-31, 

УТ-31 

20 

жовтня  

2022 р. 

12:00 

 

4.  

Довгаль Георгій 
Володимирович 

доцент «Управління 

якістю в туризмі» 

«Система,механизм і процес 

управління якістю 

туристичних послуг (ТП)» 

242«Туризм» 

УТ-51 

 

1 

листопада 

2022р. 

17:00 

5.  

Євтушенко Олена 

Віталіївна 

доцент «Бухгалтерський 

облік» 

«Первинне 

спостереження, 

документація та 

інвентаризація» 

242«Туризм» 

УТ-41 

 

5 

жовтня 

2022р 

12:00 

6.  

Згурська Юлія Вікторівна ст. 

викладач 
«Туристична 

політика 

зарубіжних країн» 

«Туристичні організації 

закордонних справ» 

242«Туризм» 

УТ-51 

 

17 

листопада 

2022р. 

13:40 



7. 

Каплін Олександр 

Дмитрович 

професор «Історія та 

культура Китаю» 

«Історія та культура 

Китаю (поч. XXI ст.)» 

291 «Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та регіональні 

студії» 

Збірна група 

УК-21 

УК-22 

23 

листопада

2022р 

10:10 

8. 

Кучечук Лариса 
Володимирівна  

доцент «Организація

ресторанного

господарства» 

«Організація

обслуговування в

закладах ресторанного

господартсва при

готелях» 

242«Туризм»

УТ-31, 

УТМ-31 

9 

литсопада 

2022 р. 

15:20 

9. 

Лиман Сергій Іванович професор «Актуальні 

проблеми 

міжнародних 

відносин та 

світової політики» 

«Феномен сепаратизму у 

сучасній світовій політиці» 

291«Міжнародні

відносини, суспільні

комунікації та

регіональні 

студії»

УК-41, 

УК-42 

20 

жовтня 

2022р.

12:00 

10.

Михальська Валерія 

Владиславівна 

ст.виклада

ч 
«Зовнішня 

політика України» 

«Взаємовідносини Україна –

США» 

291«Міжнародні

відносини, суспільні

комунікації та

регіональні 

студії» 

УК-31 

17 

жовтня 

2022р.

17:00 

11.

Мірошниченко Тетяна 

Миколаївна 

доцент «Інформаційні 

мережі та бази 

даних в 

міжнародних 

відносинах» 

«Інформаційна безпека» 291 «Міжнародні

відносини, суспільні

комунікації та

регіональні 

студії»

УК-21, 

УК-22 

7 

листопада 

2022р. 

8:30 

12.

Онацький Максим 

Юрійович 

доцент «Міжнародне

Регіонознавство» 

«Країни Балтії:

історія та розвиток в

умовах незалежності» 

291 «Міжнародні

відносини, суспільні

комунікації та

регіональні 

студії»

УК-21, 

15 

жовтня

2022 р.  8:30 



УК-22 

13.

Озерська Оксана Юріївна доцент «Китайська мова» «Числівники та визначення 

часу в японській мові. 

Категорія часу дієслів в 

японській мові (теперішньо-
майбутній та минулий час). 

Розмовні теми: 

そちらは何時から何時までで

すか。(У який проміжок часу 

працює ваша 

установа?)私のスケジュール

(мій розклад на день)» 

291 «Міжнародні

відносини та суспільні

комунікації: 

сходознавство» 
УКС-51 

7 

жовтня 

2022р. 

15:20 

14.

Подлепіна Поліна 
Олександрівна 

доцент «Організація

готельного бізнесу

технологія

обслуговування» 

«Організація роботи

служби прийому і

розміщення та технологія

обслуговування» 

242«Туризм»

УТ-31 
29 

жовтня 

2022р.

12:00 

15.

Панасенко Анна 

Сергіївна 

доцент «Політичнй 

розвиток та

політичні системи 

країн світу» 

«Політична свідомість та

політична культура» 

291 «Міжнародні

відносини, суспільні

комунікації та

регіональні 

студії»

УК-21, 

УК-22 

14 

жовтня 

2022р.

12:00 

16.

Панова Ірина Олексіївна доцент «Організація 

анімаційної

діяльності» 

«Проєктування та

реалізація анімаційних

програм в сфері

гостинності» 

242«Туризм»

УТ-31 
17 

жовтня 2022 р.

13:40 

17.

Парфіненко Анатолій 

Юрійович 

доцент «Культурний 

туризм та

креавтині 

індустрії» 

«Креативні кластери і

розвиток туризму в

дестинацій» 

242«Туризм»

УТ-41 

21 

листопада 

2022р. 

12:00 

18.

Посохов Іван Сергійович доцент 

«Туристичне 

краєзнавство» 

«Процес заселення 

Слобідської України 

(вивчення туристичного 

потенціалу)» 

242 

«Туризм»

УТ-11 

3
листопада

2022 р. 

10:10 

19.
Писаревський Микола 

Ілліч 

ст. 

викладач 
«Економіка 

України»  

«Сучасний стан фінансово-

кредитної системи України» 

242«Туризм»

УТ-21 

24 листопада 

2022 р. 



12:00 

 

20.  

Станчев Михайло 

Георгійович 

професор «Дипломатична та 

консульська 

служба» 

«Діяльність закордонного 

дипломатичного 

представництва» 

291 

«Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії» 

УК-41 

15 

жовтня 

2022р. 

15:20 

21.  

Тумаков Олександр 
Іванович 

доцент «Зовнішньополітич
ні 

процеси в країнах 

Східної Азії» 

«Зовнішньополітичні 

процеси в країнах Східної 

Азії між двома світовими 

війнами (1918‒1939 рр.)» 

291 «Міжнародні 

відносини та суспільні 

комунікації: 

сходознавство» 
УКС-51 

28 

жовтня 

2022р. 

18:40 

22.  

Шамара Ірина 

Миколаївна 

доцент «Лідерство та 

управління 

людським 
капіталом» 

«Інвестиції в людський 

капітал як один із методів 

ефективного управління 

ним» 

291 «Міжнародні 

відносини та суспільні 

комунікації: 

сходознавство, 

европеїстика» 
УКС-61; 
УКЄ-62 

31 

жовтня 

2022р. 
17:00 

 

Завідувач кафедри туристичного бізнесу  та країнознавства   Анатолій ПАРФІНЕНКО  


