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Студентський круглий стіл 

«Культурна спадщина як туристсько-
рекреаційний ресурс: сучасний стан та 

перспективи використання (на прикладі античної 
спадщини Південної Анатолії)» 

 

м. Київ        17 квітня 2013 р. 

 

 

Приміщення КУТЕП, вул. Генерала Жмаченка, 26 

(ауд. 218) 

 

 

 Доповіді – 5 хв. 

 

Перелік актуальних питань: 
 Антична та візантійська спадщина Анатолії: сучасний стан, історія 

дослідження та використання в галузі туризму.      

 Біблійні місця та центри вшанування християнських святих в Анатолії як 

об’єкти паломництва: сучасний стан та перспективи використання.  

 Античні та візантійські пам’ятки Памфілії як туристсько-рекреаційний 

ресурс. 

 Античні та візантійські пам’ятки Лікії як туристсько-рекреаційний 

ресурс. 

 

Оргкомітет: проректор з наукової роботи – професор Пазенок В.С., декан 

факультету ТГРб – доцент Парубець О.В., професор Базалук О.О., старший 

викладач Панченко С.А., доцент Соболєв В.В., викл. Костюченко С.В.  
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КРУГЛИЙ СТІЛ 

наукові повідомлення студентів 
(початок о 12.50– ауд. 218) 

 

ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Парубець Олег Валентинович 

декан факультету «Туризму та готельно-ресторанного бізнесу» 

 

Соболєв Володимир Віталійович 

кандидат історичних наук, доцент 

 

ДОПОВІДІ: 

1.    

Соболєв Володимир 

Віталійович 

кандидат історичних наук, 

доцент 

 

 

Антична та візантійська спадщина 

Анатолії: сучасний стан, історія 

дослідження та використання в 

галузі туризму.      

2.  Панченко Світлана 

Анатоліївна 

аспірант, старший викладач 

Біблійні місця та центри 

вшанування християнських святих 

в Анатолії як об’єкти паломництва: 

сучасний стан та перспективи 

використання.  
 

СТУДЕНТСЬКА ТРИБУНА: 
1. Силіна Анастасія 

студентка 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  12 Т) 

 

Історико-культурна спадщина 

Антальї як туристсько-

рекреаційний ресурс. 

 

2. Лежава Давид 
студент 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  12 Т) 

 

Використання античних 

пам’яток міста Перге: 

реалізовані і не реалізовані 

можливості. 

 

3. Пархоменко Сергій 
студент 1 курсу факультету 

Силліон: нереалізований 

туристичний потенціал. 
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«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  12 Т) 

 

 

4. Жлуктенко Владислав 
студент 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  12 Т) 

 

Антична спадщина Аспендосу: 

проблеми і перспективи її 

використання в галузі туризму. 

5. Полулях Дмитро 
студент 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  12 Т) 

 

Історико-культурна спадщина 

міста Сіде. 

 

6. Ковальчук Богдан 
студент 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  12 Т) 

 

Селевкія Памфілійська та її 

пам’ятки.  

 7. Галецька Наталія 
студентка 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  12 Т) 

 

Аланійська фортеця: історія 

вивчення та використання в 

сфері туризму. 

8. Буката Євген 
студент 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  12 Т) 

 

Національний парк «Термесос» 

його культурні і природні 

пам’ятки.  

 

9. Карпачова Катерина 
студентка 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  11 Т) 

 

Національний парк «Фаселіс» 

як приклад використання 

ресурсу природних та 

історичних пам’яток.  

 

10. 

Іваниченко Катерина 

студентка 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

Національний парк «Олімпос» 

та його пам’ятки.  
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навчання  11 Т) 

 

11. 
 

Ребендяга Юлія 

студентка 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  11 Т) 

 

 

Аріканда як приклад 

використання в галузі туризму 

пам’яток «малого» античного 

полісу. 

12. Тесленко Ірина 
студентка 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  11 Т) 

 

Мира Лікійська як центр 

християнського паломництва. 

13. Сироватка Анастасія 
студентка 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  11 Т) 

 

Патара: центр Лікійського 

союзу та її історико-культура 

спадщина.   

 

14. Власенко Андрій 
студент 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  11 Т) 

 

Ксанф: столиця Лікійського 

царства та центр культу 

Аполлона. 

15. Атаєва Аліна 
студентка 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  11 Т) 

 

Пам’ятки античного міста Тлос 

та їх використання в галузі 

туризму. 

 

16. Ільченко Іріна 
студентка 1 курсу факультету 

«Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денна форма 

навчання  11 Т) 

Кавн: портове місто на межі 

Карії і Лікії та його пам’ятки.    

 

 

Учасники круглого столу – студенти 1 курсу факультету «Туризму, готельного та 

ресторанного бізнесу» (денної форми навчання). 
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Круглий стіл проводиться в межах реалізації науково-дослідної теми Університету: 

«Туризм як феномен соціальної культури». 

 

Відповідальні: старший викладач Панченко Світлана Анатоліївна, доцент Соболєв 

Володимир Віталійович; контактний телефон – 549-18-03. 


