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Життєвий шлях 

Р о д о в і д 

За  першою  лінією  пошуку  прослідковується 

розселення рідні  батька,  яка походить  з Черкащини.  Саме 

там  (Черкаси,  Сміла, Шпола)  і  тепер проживають  далекі  і 

близькі родичі. Проте, Василь Никифорович (батько Василя 

Васильовича)  розповідав,  що  його  сім’я  проживала  на 

Слобожанщині. Після хвороби і смерті батьків його забрав 

дядько Никодим,  а  старших братів  (Захара  та Спиридона) 

забрали родичі на Волгу та Кубань.  

За  другою  лінією  пошуку  прослідковується  соціальне 

походження. Прізвище “Обозний” наводить на думку, що з 

роду  батька  хтось  або  займав  відповідну  посаду  у 

полковому  управлінні  (“обозний”),  або  ж  виконував 

обов’язки  старшого  чумацької  соляної  валки  (російською 

мовою  –  “обозу”).  Найбільш  вірогідним  є  останнє 

припущення.  Василь  Никифорович  розповідав  (за 

свідченням  його  діда),  що  вони  були  приписані  до 

слобожанських  селян,  проте  землі  своєї  ніколи  не  мали,  а 

“світом  ходили”.  Займалися  в  основному  промислами, 

зокрема  соляним.  На  користь  цієї  думки  і  те,  що  мати 

Василя  Никифоровича  народилася  на  Поволжі.  Видно, 

чумацькі  валки протягом  тривалого  часу прямували  через 



 

 

 6 

Чорноземний  Центр  у  поволзькі  землі  і  там  закінчували 

свій  торговий  шлях.  Усталеність  цих  подорожей  сприяла 

встановленню  тісних  зв’язків,  зокрема  і  родинних.  Так, 

батько  Василя  Никифоровича  вибрав  на  Поволжі  собі 

дружину.  Саме  цим  і  пояснюється,  чому  після  смерті 

батьків  брати  Захар  і  Спиридон  опинилися  на  Волзі  та 

Північному Кавказі у родичів, предки яких жили тут у часи 

переселення козацьких родин. 

Родовід мами  (Марії Йосипівни)  досить  чіткий:  бабуся 

Настя  мала  походження  від  українських  селян,  що 

споконвічно  жили  на  Житомирщині.  Дід  Йосип  мав 

походження  від  польської  родини,  предки  якої 

переселилися на Житомирщину ще у ХУІІ столітті 

Здійснені дитячі мрії 

В  дитинстві  Василь  Васильович  мріяв  стати 

мандрівником, багато подорожувати і пізнавати різні землі, 

здійснювати  відкриття.  Початок  цих  мрій  був  закладений 

його  батьком,  який  не  тільки  добре  знав  поліський  край, 

але й цікаво розповідав про нього. Так, показуючи знайдені 

під  час  земляних  робіт  уламки  гончарних  виробів,  батько 

розповідав про Малинське городище і його ремісників. А як 

дивувався малий Василь, коли батько показував ніби чорне 

каміння,  а  то  були  залишки  тисячолітніх  стовбурів  дерев, 

які  росли  на  обох  берегах  річки  Ірші  і  використовувалися 

для  будівництва  укріплень  городища.  Розповідав  батько  і 

про те, що укріплення Малин було назване князем Малом 

Древлянським  на  честь  його  дочки  –  княжни Малуші,  яка 

згодом стала великою княгинею всієї Русі і народила князя 
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Володимира  Великого.  А  якими  цікавими  були  подорожі 

на  човні  по  річці.  Бувало  допливали  до  Острова,  який 

утворювався  під  час  повені.  Тут  у  далекі  часи  населення 

переховувалося від ворогів. А як не запам’ятати подорож у 

оточену  лісами  Іванівку,  де  народилася  бабуся  Настя,  ... 

зокрема  смак  свіжевипеченого  житнього  хліба,  супу  із 

свіжих білих грибів і, звичайно, парного молока.  

А  одного  разу  батько  почав  розповідати  про  відомого 

мандрівника Миколу Миколайовича Міклухо‐Маклая і його 

подорожі  на  острови  Полінезії,  Нової  Гвінеї,  Індонезії. 

Цікавим  було  і  те,  що  саме  у  будівлях  на  території 

Малинського  лісотехнікуму  жила  сім’я  мандрівника, 

зокрема його мати, найстарший брат Сергій та сестра Оля. 

У відомого вченого  і мандрівника було ще двоє молодших 

братів:  Михайло,  який  закінчив  гірничий  інститут  і  став 

геологом,  та  Володимир,  який  став  моряком  і  служив  у 

далекосхідній  ескадрі.  Капітан  першого  рангу  Володимир 

Миколайович  Миклухо,  командуючи  броненосцем 

“Адмірал  Ушаков”,  героїчно  загинув  під  час  знаменитої 

Цусімської  битви.  Як  не  гордитися  всім  цим,  як  тут  не 

мріяти... 

Життя п’ятирічного Василя змінилося, коли у 1953 році 

сім’я переїхала до Києва і оселилася у міському передмісті 

–  Святошине.  Тут  не  було  звичної  річки  Ірші,  великого 

лісу...  ,  а  головне  –  замість  свободи  багато  заборон.  Але 

сталося диво.  Батько  здійснив мрію малого Василя,  коли у 

50‐х  роках  збудував  на  маленькому  подвір’ї  біля  їх 

будиночка  з  каміння  та  цементу  композицію:  камʹяні 

брили,  гірське озеро, навколо якого заасфальтована дорога 

з  мостом  і  тунелем,  два  діючих маяки,  фонтануючі жаба  і 

змія  тощо.  Біля  цього  дива  збиралися  діти  з  навколишніх 

будинків.  Саме  тут,  під  впливом  прочитаних  книжок, 

народжувалося  життєве  переконання  майбутнього 
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географа  і  краєзнавця,  формувався  потяг  до  водної  стихії, 

пригод  та  подорожей,  любов  до  рідного  краю  та  його 

людей. 
 

   
  

   
 

    
 

Саме тут народжувалися мрії, потяг до знань та подорожей...  
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В  шкільні  роки  Василь  Обозний,  захоплюючись 

географією та історією, вже сам продовжував реалізовувати 

свої  дитячі  мрії.  Під  керівництвом  вчителя  географії 

К. А. Сакуна  він  вивчав  історію  Святошина,  зокрема 

територію  уздовж  сучасної  кільцевої  дороги  (до 

Борщагівки) і Старо‐Житомирського шосе (до річки Ірпінь), 

досліджував витоки місцевої річки Нивки.  

У  1964  році  восьмикласник  Василь  Обозний  став 

переможцем республіканської олімпіади з географії, за що 

був  премійований  туристичною  мандрівкою,  яку 

самостійно здійснив у 1965 році за маршрутом: Пушкінські 

гори  –  Новгород  –  Псков  –  Стара  Руса  –  Ленінград. 

Закінчивши школу, Василь Обозний без вагань вибрав для 

подальшого  навчання  географічний  факультет  Київського 

державного університету імені Тараса Шевченка.  

З роками дитячі мрії Василя Васильовича здійснилися : 

перші  подорожі  з  батьками  на  Чорноморське  узбережжя 

Кавказу  і  в  Крим;  самостійна  туристична  подорож;  в 

студентські  роки  подорожі  на  Кавказ,  в  Крим,  Карпати; 

навчальні  практики  з  студентами  в Україні,  на Північному 

Кавказі,  Закавказзі,  у  Середній  Азії,  на  Європейській 

Півночі  (Архангельська,  Мурманська  області),  Карелії, 

Центральних  регіонах  Росії,  Прибалтиці;  закордонні 

туристські  подорожі  в  Німеччину,  Францію,  Бельгію, 

Туреччину, Єгипет, Грецію, Хорватію, Чорногорію.  
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Родина 

Батько,  Василь  Никифорович  (1916‐1999 рр.),  

у  40‐50‐х  роках  працював  землеупорядником  на 

Житомирщині;  в  60‐70‐х  роках  –  інженером  в  проектних 

організаціях  м.Києва.  Мама,  Марія  Йосипівна  (1925‐

2010 рр.),  у  60‐80‐х  роках  працювала  медпрацівником  у 

школі‐інтернаті  № 1  міста  Києва  та  завідувала  дитсадком 

заводу  “Київприлад”.  Під  час  Великої  Вітчизняної  війни 

батько  служив  у  складі  Кубанського  козачого 

кавалерійського корпусу, а мама – працювала у військових 

госпіталях. 

Зі  своєю дружиною, Світланою Валентинівною, Василь 

Васильович  познайомився,  коли  вона  була ще  студенткою 

педагогічного інституту, а одружився у 1980 році. Пообіцяв 

дружині, що у нього ніколи не зникне бажання відкривати 

для себе свою обраницю в різні періоди її життя. З перших 

днів  подружнього  життя  Василь  Васильович  цінував 

Світлану як особистість. І не тільки за перечитані зошити її 

дівочих віршів, а більше за мудрі слова щодо подружнього 

життя.  Тому,  напевне,  і  залишив  їй  її  дівоче  прізвище, 

вважаючи, що свій професійно‐педагогічний шлях повинні 

йти разом, допомагаючи один одному. Так воно й сталося, 

тому  Василь  Васильович  висловлює  Світлані  Валентинівні 

слова  вдячності  за  цікаву  і  змістовну  професійну 

співдружність. 

Свій  педагогічний  шлях  Світлана  Валентинівна 

розпочала  у  1980  році  вчителем  у  київській  школі  № 83. 
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Працюючи  в  школі,  сумлінно  виконувала  громадську, 

комсомольску  і  партійну  роботу,  була  заступником 

директора  школи.  Хоча  з  1993  по  2015  рік  вона  вже 

працювала у районному управлінні освіти м. Києва,  проте 

паралельно  продовжувала  працювати  вчителем  у  своїй 

рідній школі і залишається діючим вчителем до цього часу. 

1  грудня  2015  року  за  особистий  внесок  у  культурно‐

освітній  розвиток  держави,  за  наукові  досягнення, 

багаторічну сумлінну працю Світлані Валентинівні Бабковій 

було  присвоєно  почесне  звання  “Заслужений  працівник 

освіти України”. 

Низько  вклоняється  Василь  Васильович  своїй  дружині 

за двох дітей – дочку Ганну (1983 року народження) та сина 

Андрія  (1986  року  народження).  Добре,  що  багато  гарних 

рис та життєво цінних якостей вони успадкували від мами.  

 
 

  

Тато (1938 р.)            Мама (1942 р.) 
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Сімейна пара (1948 р.)      Родина (1953 р.) 

 

  

Світлана та Василь       Щасливий 1980‐й рік… 
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Дочка Ганна і син Андрій  

 

  

Діти стали дорослими ...  
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На Співоче поле … 
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Шлях у науку відкрито … 

Під час навчання в аспірантурі на кафедрі економічної і 

соціальної  географії КДПІ  ім. О. М. Горького  (1976‐1979 рр. 

під  керівництвом  професора  Л. М. Корецького) 

В. В. Обозний  для  дисертаційного  дослідження  обрав 

проблему  раціоналізації  територіальної  концентрації 

промисловості  у  взаємозвʹязку  з  удосконаленням  систем 

розселення.  

В  “Основних  напрямах  економічного  і  соціального 

розвитку  СРСР”  на  1981‐1985  роки  та  на  період  до 

1990 року”  однією  з  важливих  була  визначена  проблема 

обмеження надмірного зростання великих міст у поєднанні 

з  активізацією  соціально‐економічного  розвитку  малих  і 

середніх  міст,  розвитку  в  них  головним  чином  невеликих 

підприємств,  філіалів  і  спеціалізованих  цехів  діючих 

обʹєднань, фабрик і заводів.  

Господарська  практика  вимагала  такого  підходу,  який 

би, з одного боку, сприяв обмеженню надмірного зростання 

великих  міст  за  рахунок  винесення  з  них  частини 

виробництва,  а,  з  другого,  –  створення  системи 

промислових  філіалів  в  міських  поселеннях  малої  і 

середньої  категорії  сприяло  б  активізації  соціального  і 

економічного  розвитку  малих  і  середніх  міст  як 

організаційних центрів значних сільських територій. Тобто, 

передбачалось,  що  переміщення  окремих  технологічних 

стадій  виробництва  із  великих  міст  у  малі  і  середні  міста 

забезпечуватиме  ефективне  зростання  промисловості 
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населених  пунктів  при  збалансованому  збільшенні 

чисельності їх населення. 

Обʹєктом  дослідження  було  визначено  Південно‐

Західний  економічний  район  СРСР,  у  якому  особливо 

активно  відбувалась  організація  філіалів  підприємств  і 

обʹєднань  міст  Києва  і  Львова,  по  відношенню  до  яких 

здійснювались  обмежувальні  заходи  в  звʹязку  з  їх 

надмірним зростанням.  

У  теоретичному  плані  досліджувана  проблема  була 

повʹязана  з  питаннями  виробничого  і  соціального 

комплексоутворення.  По‐перше,  необхідними  стали 

розробки  з  розкриття  особливостей  територіальних 

аспектів  структурного  аналізу  виробничо‐територіальних 

комплексів.  На  етапі  передпланових  досліджень  найменш 

розробленою була проблема аналізу процесів виробничого 

комплексоутворення  в  галузевому  і  функціональному 

аспектах.  По‐друге,  найважливішим  напрямом 

раціонального  розміщення  виробництва  є  його 

взаємозвʹязок  з  формуванням  територіальних  систем 

розселення.  

Розглядаючи  проблему  взаємообумовленого  розвитку 

виробництва і населених пунктів, В. В. Обозний обґрунтував 

доцільність  просторового  розʹєднання  окремих  ланок 

виробництва, зосередженого у великих містах. Дослідження 

сутності  виробничих  обʹєднань  в  системі  суспільної 

організації  продуктивних  сил переконувало, що  створення 

виробничо‐територільних  систем,  які  складаються  з 

головних підприємств (що знаходяться у великих містах) і їх 

позаміських  філіалів  сприяє  розширенню  просторової 

сфери  концентрації  і  централізації  виробництва.  Головні 

підприємства  залишають  у  себе  виготовлення  дослідних 
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зразків  та  кінцеві  стадії  виробництва,  передаючи  на 

спеціалізовані  філіали  виробництво  деталей  і  вузлів.  В 

результаті  спеціалізації  і  розосередження  частини 

основного  виробництва  та  відходу  його  від  універсалізації 

головні  підприємства:  по‐перше,  розвиваються  у  напрямі 

все  більшої  відповідності  своєму  положенню  в 

регіональному  центрі,  сприяючи  зосередженню  в  ньому 

ланок управління та науково‐інформаційного забезпечення, 

а,  по‐друге,  –  впроваджуються  у  зовнішні  зони  міської 

агломерації  та  за  її  межі  шляхом  розміщення  і  розвитку 

промислових  філіалів  в  малих  і  середніх  містах.  Таким 

чином  у  новій  територіальній  формі  зберігається 

соціально‐економічна  ефективність  великого  міста,  а  його 

загальна форма розвитку набуває регіональної основи. 

У  1980  році  В. В. Обозний  успішно  захищає 

кандидатську  дисертацію  на  тему  “Проблемы 

географического  размещения  промышленных 

предприятий  (филиалов)  в малых и средних  городах Юго‐

Западного  экономического  района  СССР”  за  науковою 

спеціальністю – 11.00.02 – економічна і соціальна географія.  

Становлення науково‐педагогічної школи 
краєзнавчо‐туристського спрямування  

в НПУ імені М. П. Драгоманова 

Проблема  становлення  і  розвитку  наукової  школи  все 

більше звертає на себе увагу суспільства, що пояснюється не 

тільки  необхідністю  вивчення  генезису  наукових  ідей  та 

історії  становлення  наукових  напрямків,  але  й  пошуком 
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сучасних  форм  організації  наукових  досліджень.  Зокрема, 

інтеграція  науки  з  виробництвом  призвели  до  того,  що 

форма  колективної  творчості  виявилася  домінуючою  й 

необхідною  для  подальшого  прогресу  науки,  а  в  умовах 

поєднання  науково‐освітньої  діяльності  з  виробництвом  – 

стає  пріоритетним  напрямом  у  діяльності  вищих 

навчальних закладів.  

Сьогодні  вчені  характеризують  наукову  школу  як 

науковий  колектив,  що  формується  при  провідному 

вченому і дозволяє сконцентрувати зусилля однодумців для 

колективної  розробки  визначеної  наукової  ідеї  (проблеми, 

напрямку).  У  вищих  навчальних  закладах  в  умовах 

функціонування  ланцюжка  “науковий  керівник  – 

спеціалізована  кафедра  –  науково‐дослідна  лабораторія  – 

наукова  тематика”  складаються  ознаки  наступності  і 

співробітництва,  визначається науковий напрям,  в  якому  з 

часом може сформуватися повноцінна наукова школа.  

У  Національному  педагогічному  університеті  імені 

М. П. Драгоманова  вже  багато  років  функціонує 

Регіональний  центр  туризму  та  краєзнавства.  З  його 

ініціативи  відбувалось  поетапне  становлення  науково‐

педагогічної школи туристсько‐краєзнавчого спрямування – 

неформальної  творчої  співдружності  дослідників, 

об’єднаних  стилем  наукового  пошуку,  наполегливістю  і 

цілеспрямованістю у реалізації висунутих ідей і проектів. 

На  початку  80‐х  років  у  Київському  державному 

педагогічному  університеті  імені  О. М. Горького  був 

започаткований творчий осередок туризму та краєзнавства. 

В  цей  час  кафедра  економічної  і  соціальної  географії 

спрямувала  свої  зусилля  на  удосконалення  краєзнавчої 

підготовки  вчителів  на  основі  туристсько‐краєзнавчого 
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напряму  співробітництва  педагогічного  вищого 

навчального закладу (В. В. Обозний) з Київським обласним, 

а  потім  Центральним  інститутом  удосконалення  учителів 

Міністерства  освіти  УРСР  (М. Ю. Костриця),  школами 

м. Києва  і  Київської  області  (С. В. Бабкова,  О. Є. Манько, 

Л. О. Козак та інші).  

Показовим у цьому відношенні є досвід спільної роботи 

кафедри  економічної  і  соціальної  географії  з  Київською 

загальноосвітньою школою № 83. На першому етапі  (1981‐

1983 рр.)  з  участю  кафедри  та  студентів  був  створений 

краєзнавчий  гурток,  розроблена  програма,  проведене 

вивчення  території  міського  району  та  створена  за 

зібраними матеріалами краєзнавча експозиція. На другому 

етапі спільної роботи (1984‐1986 рр.) для краєзнавців школи 

захоплюючим  стало  вивчення  природного  комплексу 

Романівського  болота  –  ботанічної  пам’ятки 

республіканського  значення.  На  міському  (1985 р.)  і 

республіканському  (1986  р.)  зльотах  командирів  кращих 

експедиційних  загонів  робота  шкільного  еколого‐

краєзнавчого  загону  з  напряму  “До  таємниць  природи” 

була  визнана  однією  з  кращих.  На  третьому  етапі  (1986‐

1990 рр.) у школі була розгорнута краєзнавча експозиція, на 

основі  якої  створювався  шкільний  еколого‐краєзнавчий 

музей  і  організовувався  навчально‐методичний  центр 

шкільної еколого‐краєзнавчої роботи. З цією метою вчителі 

школи  взяли  участь  у  розробці  науково‐методичної  теми 

“Навчання  і  виховання  учнів  в  процесі  туристсько‐

краєзнавчої діяльності” (1986‐1990 рр.). За результатами цієї 

роботи  були  видані  навчальні  посібники:  “Туристсько‐

краєзнавча  робота  в  школі”  (1985 р.),  Методичні 

рекомендації  з  обладнання  географічної  експозиції 
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(1985 р.),  навчальний  діафільм  “Шкільний  географічний 

майданчик” (1986 р.) та інші. Досвід залучення студентів до 

конкретної  шкільної  роботи  сприяв  формуванню  у  них 

навичок  організації  краєзнавчого  вивчення  конкретної 

території,  використання  краєзнавчого  матеріалу  в 

навчально‐виховному  процесі  школи  та  педагогічного 

інституту,  організації  цікавих  та  змістовних  виховних 

заходів.  

Напрацьований  досвід  зв’язків  кафедри  педагогічного 

інституту  з  школами  на  основі  туристсько‐краєзнавчого 

напряму  співробітництва  об’єктивно  привів  до  створення 

науково‐методичної  основи  співробітництва  кафедри 

педагогічного  вищого  навчального  закладу  з  школою.  У 

1986 році була організована вузівсько‐шкільна географічно‐

краєзнавча  лабораторія,  до  складу  якої  увійшли  викладачі 

педагогічного  інституту,  вчителі,  працівники  інституту 

удосконалення  учителів  (В. В. Обозний,  М. Ю. Костриця, 

В. В. Ковтун, С. В. Бабкова, О. Є. Манько, Д. М. Личук та ін.). 

Виконання  дослідницької  теми  ʺНавчання  і  виховання 

школярів  у  процесі  туристсько‐краєзнавчої  діяльностіʺ 

(1986‐1990 рр.)  забезпечило  розробку  науково‐педагогічних 

основ  туристсько‐краєзнавчого  напряму  підготовки 

фахівців,  змістове  наповнення  різноманітних  форм 

шкільної  туристсько‐краєзнавчої  роботи,  поглиблення 

зв’язків педагогічного інституту з школами, позашкільними 

закладами,  науково‐дослідними  установами  та 

організаціями тощо.  

Туристсько‐краєзнавче  відділення  факультету 

громадських  професій,  яке  функціонувало  (1986‐1996  рр.) 

при лабораторії  як  навчально‐методичний осередок,  стало 

основною  об’єднуючою  ланкою  в  системі  ʺпедвуз‐школаʺ. 
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Саме  тут  розроблялися  і  удосконалювалися  конкретний 

зміст, форми  і методи  краєзнавчо‐туристичної  роботи,  які 

потім  впроваджувалися  у  шкільну  та  вузівську  практику 

(організація  походів,  подорожей  і  екскурсій  по  рідному 

краю,  розробка  туристських  маршрутів,  краєзнавчих 

стежин,  активізація  діяльності  шкільних  музеїв  тощо).  За 

результатами  пошуково‐дослідницької  роботи 

співробітниками  лабораторії  були  розроблені,  а  пізніше 

видані  навчальні  програми  та  навчальні  посібники: 

“Природні та виробничі комплекси” (1988 р.), “Туристський 

похід  вихідного  дня”  (1989  р.)  та  інші.  На  географічних 

спеціальностях  педагогічного  вузу  зʹявилася  лекційно‐

практична дисципліна ʺКраєзнавство і туризм”. 

 З  метою  активізації  пошуково‐дослідницької  роботи 

студентів  та  активізації  шкільної  туристсько‐краєзнавчої 

роботи  співробітники  географічно‐краєзнавчої  лабораторії 

НПУ  ім. М. П. Драгоманова  намагались  підняти  на  вищий 

щабель  функціонування  навчально‐освітнього  комплексу 

“педагогічний  вуз  –  школа”.  В  цей  період  на  основі 

туристсько‐краєзнавчого  напряму  співробітництва 

налагоджувались  та  удосконалювались  творчі  зв’язки  з 

Київським територіальним відділенням Малої академії наук 

“Дослідник”,  Українським  еколого‐натуралістичним 

центром  навчання  і  виховання  учнівської  молоді, 

шкільними  та  позашкільними  навчальними  закладами 

міста Києва.  

Виконання  науково‐дослідної  теми  ʺКраєзнавство  і 

туризм у навчально‐виховному процесі педагогічного вузуʺ 

(1991‐1994 рр.)  забезпечило  обґрунтування  організаційно‐

методичної  системи  краєзнавчої  підготовки  педагогічного 

фахівця,  яка  на  основі  традиційної  загальноукраїнської  та 
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регіональної  культури  сприяла б формуванню професійно 

підготовленої, цілісної  і  всебічно розвинутої особистості. У 

навчальну підготовку фахівців географічних спеціальностей 

було  введено  курс  “Краєзнавство”,  інтегрований  з 

туристсько‐краєзнавчою  та  педагогічною  практиками, 

спецкурси “Туризм” і “Основи шкільного музеєзнавства”.  

В світлі рішень Національної програми ʺОсвіта (Україна 

ХХІ  століття)ʺ  (1993 р.)  для  географічно‐краєзнавчої 

лабораторії  пріоритетним  став  національно  орієнтований 

напрям розвитку краєзнавчо‐педагогічної освіти, відповідно 

до  національно‐культурних  і  територіальних  особливостей 

конкретних  регіонів  України.  Саме  з  цих  позицій  та 

відповідно  до  статусу  університету  в  Українському 

державному  педагогічному  університеті  імені 

М. П. Драгоманова була створена перша в Україні кафедра 

географії  України  та  краєзнавства  (1993 р.),  для  якої 

краєзнавчо‐туристичний  напрям  підготовки  педагогічних 

фахівців став фаховим.  

 Важливою  проблемою,  над  якою  в  90‐ті  роки  плідно 

працювала  географічно‐краєзнавча  лабораторія,  став 

безперервний  процес  формування  творчої  особистості, 

розвиток  культурного  та  інтелектуального  потенціалу 

України.  В  умовах  функціонування  науково‐педагогічного 

комплексу  у  1995‐1996 рр.  географічно‐краєзнавча 

лабораторія  (В. В. Обозний,  М. Ю. Костриця,  С. В. Бабкова, 

В. А. Ворончук,  Д. М. Личук  та  інші)  виконувала  науково‐

дослідну тему “Географічно‐краєзнавча діяльність школи та 

педагогічного  вузу  в  нових  умовах  державотворення 

України”.  

Реалізуючи  конкурсний  проект  Міжнародного  Фонду 

“Відродження”,  у  1995‐1998‐х  роках  було  видано  серію 
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навчальних  посібників‐практикумів,  навчальних  програм  з 

циклу краєзнавчих дисциплін. 

 Вивчення  стану  підготовки  фахівців  з  туристсько‐

краєзнавчої  роботи  у  педагогічних  вищих  закладах  освіти 

України,  здійснене  Міністерством  освіти  України  у  1996‐

1997  роках,  засвідчило,  що  Український  національний 

педагогічний  університет  імені  М. П. Драгоманова  було 

визнано  як  провідний  вищий  навчальний  заклад,  у  якому 

створена перша в Україні кафедра, яка забезпечує розвиток 

краєзнавчо‐туристичного напряму підготовки педагогічних 

фахівців  і  є  організаційно‐методичним  центром  вузівсько‐

шкільного краєзнавства і туризму.  

 Виходячи  з  проекту  концепції  педагогічної  освіти, 

розробленої  у  Українському  національному  педагогічному 

університеті  імені  М. П. Драгоманова,  зусилля  колективу 

географічно‐краєзнавчої  лабораторії  спрямовувалися  на 

посилення організаційно‐педагогічної і науково‐методичної 

краєзнавчої  підготовки майбутніх  педагогічних фахівців.  В 

рамках  науково‐дослідницької  теми  “Виховання 

студентської  молоді  засобами  краєзнавства  в  умовах 

реформування  вищої  педагогічної  освіти”  (1997‐1999 рр.) 

були  розроблені  концептуальні  засади  та  стандарт 

географічно‐краєзнавчої  освіти  та  туристської  підготовки 

фахівця  у  педагогічному  університеті.  Запропонована 

організаційно‐методична  система  краєзнавчо‐туристської 

підготовки студентів географічних спеціальностей і сьогодні 

використовується  у  педагогічних  вищих  навчальних 

закладах України.  

Географічно‐краєзнавча  лабораторія  забезпечила 

науковий  доробок  у  розробці  теоретичних  засад 

українського  краєзнавства.  Переконавшись  у  тому,  що 
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характер  досліджень  краєзнавчої  освіти  в  основному 

визначають  досить  загальні  підходи,  що  поєднуються  з 

вузькоспеціалізованим  пошуком  у  межах  усталених 

поглядів  на  краєзнавчу  освіту,  керівник  лабораторії 

В. В. Обозний  доповнює  емпірико‐аналітичну  площину 

досліджень  її  теоретико‐системним  обґрунтуванням.  Він 

видає монографію та здійснює у 2002 році успішний захист 

докторської дисертації на тему “Краєзнавча освіта в системі 

професійної  підготовки  вчителя”  за  науковою 

спеціальністю  –  13.00.04  теорія  і  методика  професійної 

освіти.  Стає  доктором  педагогічних  наук  у  2003  році  ,  а 

професором – у 2005році. 

З  2004  року  у  Національному  педагогічному 

університеті  імені М. П. Драгоманова розпочато підготовку 

туристських  кадрів.  На  становлення  системи  підготовки 

туристських  кадрів  в  умовах  педагогічного  вищого 

навчального  закладу  було  зорієнтоване  виконання  у  2006‐

2008 рр.  науково‐дослідної  теми  “Розробка  наукових  основ 

туристсько‐географічного  краєзнавства  та  підготовки 

фахівців  для  сфери  туризму  у  вищих  педагогічних 

навчальних закладах  (у форматі Болонського процесу)”. За 

результатами  досліджень  видано  монографію: 

Обозний В. В. Краєзнавча підготовка менеджерів туризму в 

умовах педагогічного університету (2007).  

У  2009‐2010 рр.  співробітниками  географічно‐

краєзнавчої  лабораторії  (В. В. Обозний,  І. Г. Смирнов, 

О. В. Романенко, Л. П. Бартош, В. В. Головко та ін.) в рамках 

науково‐дослідної  теми  “Навчально‐методичний  комплекс 

підготовки  магістрів  для  сфери  туризму  у  педагогічних 

вищих  навчальних  закладах  (у  форматі  Болонського 

процесу)”  здійснювалася розробка науково‐теоретичних  та 
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організаційно‐педагогічних  засад  підготовки  фахівців  для 

сфери туризму у педагогічних вищих навчальних закладах.  

Кафедра  туризму,  здійснюючи  пошук  свого  місця  на 

ринку  освітньо‐професійних  послуг  та  використовуючи 

переваги  перебування  у  структурі  педагогічного  вищого 

навчального  закладу,  спрямовує  свою  діяльність  на 

підготовку  туристських  кадрів  для  розвитку  туризму  у 

внутрішніх регіонах України із залученням загальноосвітніх 

навчальних  закладів.  Колектив  кафедри  здійснює 

професійну  підготовку  фахівців,  здатних  моделювати 

туристський  бізнес  на  конкретній  території  і  сприяти 

розгортанню  в  сільських  регіонах  краєзнавчо‐туристської 

діяльності, орієнтованої на розвиток місцевого туризму.  

У  2011  році  з  метою  підвищення  рівня  прикладних 

наукових  досліджень,  посилення  інтеграційних  процесів 

вищої  освіти  з  науково‐дослідною  роботою  та 

впровадження  у  навчально‐виховний  процес  ефективних 

технологій,  розширення  участі  студентів  у  науково‐

дослідницькій  роботі,  а  також  враховуючи  багаторічний 

позитивний  досвід  впровадження  наукових  розробок  у 

навчальний  процес,  географічно‐краєзнавчу  лабораторію 

було  реорганізовано  у  науково‐дослідну  лабораторію 

туризму  та  краєзнавства. На  сьогодні  у  колективі  науково‐

дослідної  лабораторії  туризму  та  краєзнавства  працюють 

як викладачі кафедри туризму (В. В. Обозний, І. Г. Смирнов, 

Л. П. Бартош,  О. В. Борисова,  Л. В. Герасимчук, 

О. О. Горєлов, В. В. Головко, Ю. П. Івашко, О. В. Романенко), 

так  і  фахівці  управління  освіти,  вчителі  Київських шкіл  та 

керівники  секцій  позашкільних  навчальних  закладів 

(С. В. Бабкова, В. А. Ворончук, Л. О. Недбайло та інші).  
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Кафедра  туризму  та  її  лабораторія,  в  умовах 

скорочення  життєвого  циклу  інновацій  і  більш  тісних 

взаємозв’язків між науковим пошуком та іншими стадіями 

інноваційного  процесу,  напрацьовують  і  узагальнюють 

досвід  розширення  зовнішніх  горизонтальних  і 

поглиблення внутрішніх вертикальних зв’язків. Враховуючи 

проблеми,  що  вирішуються  суспільством  і  освітньою 

практикою, колектив кафедра туризму та науково‐дослідна 

лабораторія  туризму  та  краєзнавства:  1)  визначаючи  своє 

місце на ринку професійних послуг, здійснюють підготовку 

туристських  кадрів  для  розвитку  туризму  у  внутрішніх 

регіонах  України  із  залученням  шкільних  колективів; 

2) забезпечують підготовку майбутніх менеджерів туризму, 

здатних  моделювати  туристський  бізнес  на  конкретній 

території,  сприяти  становленню  туристично‐

підприємницької  діяльності  і  створенню  нових  робочих 

місць;  3) намагаються  у  підготовці  туристських  кадрів 

використати  переваги  свого  перебування  у  структурі 

педагогічного  вищого  навчального  закладу,  зокрема  щодо 

перспективи здійснення поєднаної підготовки педагогічних 

і  туристських  кадрів;  4) враховують  принципово  нові 

вимоги, що висуваються до підготовки вчителів і педагогів‐

організаторів,  здатних  спрямовувати  профорієнтацію 

учнівської  молоді  на  туристично‐підприємницьку 

діяльність, зокрема формувати у учнів знання і вміння щодо 

професійної діяльності у сфері обслуговування.  

Виходячи  з  важливості  вирішення  вище  означених 

завдань,  Науково‐дослідна  лабораторія  туризму  та 

краєзнавства  у  2012‐2016  роках  розробляє  чотири 

взаємопов’язані проекти, зокрема:  
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–  освітньо‐профорієнтаційний  проект  спільно  з 

Київською Малою академією наук – “Навчання і пошуково‐

дослідницька робота в Малій академії наук” (2011‐2013 рр.), 

розробку  якого  було  спрямовано  на  використання  в 

туристично‐орієнтованому  напрямі  розробленої  нами  і 

ефективно  діючої  вже  більше  системи  пошуку,  навчання  і 

профорієнтації здібної учнівської молоді;  

–  організаційно‐дослідницький  проект  –  “Становлення 

та  розвиток  Науково‐навчального  центру  Синевир”  (2011‐

2014  рр.),  виконання  якого  було  спрямовано  на  розробку 

принципово  нової  навчальної  технології,  що  передбачає 

індивідуально‐групову  професійну  підготовку  студентів  на 

основі  моделювання  навчально‐професійного  середовища 

самореалізації майбутніх фахівців;  

– науково‐дослідницький  проект  “Теоретичні  та 

методичні  засади  ступеневої  педагогічної  підготовки 

магістрів  туризму  в  умовах  педагогічного  університету” 

(2015‐2016  рр.),  виконання  якого  спрямовано  на підготовку 

педагогічних кадрів для сфери туризму; 

–  науково‐дослідницький проект “Поєднана підготовка 

педагогічних  та  туристських  кадрів”  (2015‐2017  рр.),  мета 

якого  –  орієнтація шкільної  профорієнтаційної  роботи  на 

сферу  обслуговування,  зокрема  спрямування  системи 

шкільної  позакласної  роботи  на  розвиток  місцевого 

туризму.  

Таким  чином,  кафедра  туризму  і  її  лабораторія 

виділяють і розробляють як послідовні стадії і моделі, так і 

намагаються  створити  інтегративну  інноваційну  систему 

професійної  підготовки  майбутніх  в  умовах  педагогічного 

вищого навчального закладу.  
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Науково‐дослідна лабораторія туризму та краєзнавства, 

відповідно  до  тенденції  поєднання  наукових  досліджень  з 

освітньою та господарською практикою, здійснюють пошук 

ефективних форм підготовки фахівців для сфери туризму в 

умовах  педагогічного  університету.  Пріоритетним 

напрямком  у  цій  діяльності  є  удосконалення  існуючих  та 

створення нових навчальних технологій. 

Так,  виконання  організаційно‐дослідницького  проекту 

“Становлення  та  розвиток  Науково‐навчального  центру 

Синевир”  (2011‐2014  рр.)  було  спрямовано  на  створення  і 

впровадження  туристично‐орієнтованих  навчальних 

технологій  в  навчально‐виховний  процес  вищого 

навчального  закладу.  Створення  технології  підготовки 

менеджерів  туризму  на  основі  моделювання  навчально‐

професійного  середовища  самореалізації  майбутніх 

фахівців  та  розробка  системи  підготовки  викладача  до 

індивідуального  проектування  навчальної  технології 

здійснювалося  за  такими  етапами.  На  першому 

(організаційному  і  теоретико‐аналітичному)  етапі: 

розроблено  концепцію  становлення  та  розвитку  Науково‐

навчального  центру  “Синевир”  та  здійснено  теоретичне 

обгрунтування технологічного підходу як одного з напрямів 

удосконалення  процесу  навчання,  його  системності, 

відтворюваності,  коригованості;  розроблено  і  затверджено 

положення  про  науково‐дослідну  лабораторію  туризму; 

розроблено  і  затверджено  положення  про  науково‐

навчальний  центр;  розроблено  проект  розвитку  Науково‐

навчального  центру  “Синевир”  та  перспективну  модель 

функціонування у ньому туристичного сектору. 

На  другому  (дослідницько‐прикладному)  етапі 

здійснено  вирішення  бізнесово‐господарського  завдання  і 

створено  в  умовах  виробничої  практики  нові  зразки 
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навчально‐виробничої  діяльності,  які  сприяють 

професійному  зростанню  майбутнього  фахівця.  Під  час 

виробничої  практики  студентів  спеціальності  “Туризм”, 

відповідно  розробленої  моделі  розвитку  Науково‐

навчального  “Синевир”,  здійснювалось  моделювання 

туристського  бізнесу  на  конкретній  території.  Зокрема, 

було  виконано  такі  види  робіт:  проаналізовано  стан 

соціально‐економічного  розвитку  Міжгірського  району 

Закарпатської  області  та  особливості  розвитку  малого 

туристичного  підприємництва  на  Тереблянщині; 

розроблено  концептуальні  засади  розвитку  оздоровчо‐

туристичного  сектору  ННЦ  “Синевир”;  складено 

перспективну  план‐схему  паспортизованої  території 

центру,  здійснено  функціональне  зонування  території  та 

визначено  напрями  її  ландшафтного  дизайну;  розроблено 

перспективну  модель  оздоровчо‐туристичного  центру  та 

здійснено  прогнозну  оцінку  результатів  його  економічної 

діяльності; розроблено рекламний аспект та запропоновано 

комплекс  оздоровчо‐туристичних  послуг.  Були  створені 

нові зразки навчально‐виробничої діяльності, які сприяють 

професійному зростанню та виводять майбутнього фахівця 

на принципово якісно новий фаховий рівень підготовки, та 

напрацьовано  інструментарій  щодо  моделювання 

локального туристичного бізнесу.  

На  третьому  (науково‐методичному)  етапі, 

здійснювалось впровадження у навчально‐виховний процес 

вищого  навчального  закладу  результатів  навчально‐

професійної діяльності,  зокрема нова навчальна технологія 

індивідуально‐групової  підготовки  студентів  на  основі 

моделювання  навчально‐професійного  середовища 

самореалізації  майбутніх  фахівців.  Майбутні  менеджери 

туризму  одержали  можливість:  моделювати  туристський 
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бізнес на конкретній території; поглиблювати знання щодо 

започаткування  власного  туристського  бізнесу  і  створення 

нових робочих місць; створювати туристичний продукт для 

конкретної  території  та  визначати  відповідні  форми 

туристичної гостинності.  

У  технології  підготовки  викладача  до  індивідуального 

проектування  навчальних  технологій  визначальним  став 

технологічний  підхід  як  один  з  напрямів  удосконалення 

процесу  навчання,  забезпечення  його  системності, 

відтворюваності,  коригованості.  При  цьому,  забезпечення 

гуманізації та технологізації навчального процесу пов’язане 

із  зростанням  автономії  викладача  вищого  навчального 

закладу,  що  потребує  його  готовності  до  проектування 

навчального  процесу  на  визначених  засадах.  Це  особливо 

актуально  і  для  туристичної  освіти,  в  якій  відображається 

раціональність  та  прагматичність  відповідної  сфери 

діяльності.  

Досвід  становлення  науково‐методичного  осередка 

краєзнавчо‐туристичного  спрямування  в  НПУ  імені 

М. П. Драгоманова  переконують  у  тому,  що  формування 

наукової школи  відбувається  за  умов,  коли:  для  наукового 

керівника  є  характерним  інноваційне  мислення  і  він 

культивує  наукову  атмосферу,  яка  сприяє  становленню 

молодих  вчених;  творчий  пошук  спрямовується  на 

розробку оригінальних концепцій і нових напрямів у науці; 

співробітникам  надається  самостійність  у  реалізації  їх 

творчих  задумів,  при  цьому  за  керівником  зберігається 

пріоритет керівної  ідеї; дослідниками‐однодумцями різних 

поколінь  напрацьовано  вагомий  науково‐педагогічний 

доробок  і  одержано  результати,  які  знайшли  суспільне 

визнання. 
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Кафедра туризму – творчий колектив однодумців 

  
  
 

Ігор Георгійович СМИРНОВ,  

доктор географічних наук,  

професор кафедри країнознавства і туризму 

Київського національного університету   

імені Тараса Шевченка 
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Основні дати  

життя та діяльності 

Василь Васильович Обозний народився 15 листопада 1948 року у 

місті Малині Житомирської області в родині службовців – Василя 

Никифоровича і Марії Йосипівни Обозних. 
 

1953 р.  –  переїзд родини до міста Києва; 

 

1957‐1966 рр.  –  навчання в середній школі; 

 

1960 р.  –  туристична подорож з батьками: Київ – Сочі – 

озеро Ріца – Гагра – Кобулеті – Батумі – 

(пароплавом “Абхазія”) – Новоросійськ – Ялта 

– Євпаторія – Одеса; 

 

1962 р.  –  подорож з батьками в Крим (Феодосія); 

 

1963 р.    подорож з батьками в Крим (Феодосія); 

 

1965 р.    самостійна туристична подорож 

(нагороджений за перемогу на 

Республіканській олімпіаді юних геограів  

у 1964 році): Київ – Пушкінські гори – 

Новогород – Псков – Стара Руса – Ленінград –  

Київ; 
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1967 р.    навчання на географічному факультеті 

Київського державного  університету 

ім. Т. Г. Шевченка, (1967‐1973);  

 

1968 р.    відрядження в Одесу; 

 

1969 р.    відрядження у складі геодезичної групи  

в Сонячну долину  (Крим); 

 

1970 р.    відрядження у складі геодезичної групи  

в Судак (Крим); 

 

1971 р.    вчитель географії Київської середньої школи 

№ 197 (1971‐1976); 

 

1971 р.    туристична подорож у м. Тбілісі; 

 

1972 р.    подорож та відпочинок у Геленджику 

(Краснодарський край); 

 

1973 р.    подорож та відпочинок в Алушті (Крим).  

 

1973‐1974 рр.    військова служба в Групі радянських військ  

у Німечиині (службові відрядження у міста: 

Росток, Штральзунд, Темплін, Фінов, 

В’юнсдорф); 

 

1976 р.    навчання в аспірантурі  

Київського державного педагогічного інституту 

імені О. М. Горького(1976‐1979);  

 

1976р.    подорож та відпочинок у м. Алушта (Крим); 
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1977 р.    відрядження: Київ – Драбів – Черкаси – 

Чигирин – Київ;  Київ – Чернівці – Львів – 

Хмельницький – Шепетівка; 

 

1978 р.    організація комплексної географічної практики 

студентів:  Київ – Москва – Архангельськ – 

(виліт на Соловецькі острови) – виліт у 

Мурманськ (виїзди у Відяєво на Кислогубську 

ПЕС, Верхньотуломський) – Петрозаводськ 

(виїзди у Кондопогу,  “Кіжі”, заповідник Ківач, 

Марціальні Води) – Ленінград‐Київ; 

 

1979 р.    робота з 1979 по тепер. час  

у Київському державному педагогічному 

інституті ім. О. М. Горького  

(нині НПУ  ім. М. П. Драгоманова); 

 

1979 р.    подорож на Чорноморське узбережжя Кавказу 

(м. Хоста); 

 

1980 р.    захист кандидатської дисертації ʺПроблемы 

географического  размещения промышленных 

предприятий (филиалов) в малых и  средних 

городах Юго‐Западного экономического 

района  СССРʺ (1980); 

 

1980 р.    організація комплексної географічної практики 

студентів: Київ – Мінеральні Води (виїзд у 

П’ятигорськ, Кисловодськ) – Баку (виїзди у 

Ленкорань, Нафтові камені) – Красноводськ – 

Ашхабад (виїзд у Фірюзу) – Бухара – Самарканд 

(виїзд у Ташкент) – Ленінабад – Фергана – Ош ‐

Токтогул – Фрунзе (виїзд у  Пржевальськ) – 

Куйбишев – Харків – Київ; 
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1981 р.    кандидат географічних наук (1981); викладач 

кафедри економічної географії (1980‐1986); 

 

1981 р .    організація комплексної географічної практики 

з студентами: Київ – Москва – Ташкент – 

Самарканда – Бухара – Ленінабад – Ош – 

переліт літаком на озеро Іссик‐Куль у Чолпон 

Ату – Пржевальськ – Фрунзе – Москва – Київ; 

 

1982 р.    організація комплексної географічної практики 

студентів:  Київ – Москва – Ташкент (виїзд  

у Чирчик) – Самарканд (виїзд  у Бухару) – 

Ленінабад – Андіжан – Ош – Чолпон Ата – 

Пржевальськ – Фрунзе – Київ; 

 

1983 р.    організація комплексної географічної практики 

студентів: Київ – Москва – Ташкент (виїзди  

в Ангрен, Алмалик) – Самарканд (виїзд у 

Бухару) – Ленінабад – Наманган – Ош – 

Чолпон‐Ата – Пржевальськ – Фрунзе – Київ; 

 

1983 р.    туристична подорож та відпочинок  

у Ленкорані (Азербайджан);  

 

1984 р.    організація комплексної географічної практики 

студентів: Київ – Москва – Вологда (виїзд  

у Череповець) – Архангельськ (виїзд у 

Ломоносово) – переліт літаком Мурманськ 

(виїзди у  Сєвєроморськ, Верхнєтуломський) – 

Апатити (виїзд у Кіровськ) – Петрозаводськ 

(виїзд у Кондопогу, Марциальні Води, “Ківач”,  

острів Кіжі) – Ленінград (виїзди у Петергоф, 

Пушкін) – Київ; 
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1985 р.    організація комплексної географічної практики 

студентів: Київ – Москва – Вологда (з виїздами  

у Череповець, Бєлозерськ) – Архангельськ  

(з виїздом у Ломоносово) – переліт літаком у 

Мурманськ – (виїзди Верхньотуломський, 

Сєвєроморськ) – Петрозаводськ – (виїзди в 

Костомукшу, Кондопогу,  заповідники “Ківач”, 

“Кіжі”, Марціальні Води) – Ленінград (виїзди  

у Петергоф, Пушкін, Гатчину) – Київ; 

 

1986 р.    керівництво науково‐дослідною темою 

“Виховання учнів у процесі туристсько‐

краєзнавчої діяльності” (1986‐1990);  

 

1986 р.    організація комплексної географічної практики 

студентів: Київ – Петрозаводськ (виїзди у 

Костомукшу, Кондопогу, Марциальні  Води, 

“Ківач”, “Кіжі”, Гірвас) – Ленінград (виїзди у 

Петергоф,  Пушкін) – Таллін – Рига (виїзд у 

Юрмалу) – Даугавпілс‐Київ; 

 

1986 р.    післячорнобильське відрядження з київськими 

дітьми в Станично‐Луганський район 

(Ворошиловградська область); 

 

1987 р.    організація комплексної географічної практики 

студентів:  Київ – Мурманськ (виїзди у Відяєво 

на Кислогубську ПЕС,  Верхньотуломський) – 

Петрозаводськ (виїзди у Костомукшу,  

Кондопогу, заповідники “Ківач”, “Кіжі”, 

Марціальні Води,  Гірвас) – Ленінград (виїзди у 

Петергоф, Пушкін) – Таллін – Рига (виїзд у 

Юрмалу) – Київ; 
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1988 р.    доцент кафедри економічної і соціальної 

географії (1987‐1993),  Київського державного 

педагогічного інституту імені О. М. Горького; 

 

1988 р.    організація комплексної географічної 

практики: Київ – Ленінград (виїзди у Петергоф, 

Пушкін) – Петрозаводськ  (виїзди у 

Костомукшу, Кондопогу, заповідники “Ківач”, 

“Кіжі”, Марціальні води, Гірвас) – Мурманськ 

(виїзди у Відяєво на Кислогубську ПЕС, 

Верхньотуломський) – Київ; 

 

1988 р.    туристична подорож у Францію та Бельгію 

(Париж, Реймс, Шарлевіль‐Мезерс, Дінант); 

 

1989 р.    організація комплексної географічної практики 

студентів: Київ – Ленінград (виїзди в Петергоф, 

Пушкін) – Петрозаводськ  (виїзди в 

Костомукшу, Кондопогу, заповідник “Ківач”, 

“Кіжі”,  Марціальні води) – Мурманськ (виїзди 

у Відяєво на  Кислогубську ПЕС, 

Верхньотуломський) – Київ; 

 

1990 р.    організація комплексної географічної практики 

студентів: Київ – Петрозаводськ (з виїздами  

в Костомукшу, Кондопогу,  заповідники 

“Ківач”, “Кіжі”, Марціальні води, Гірвас) – 

Ленінград (виїзди в Петергоф, Пушкін, 

Гатчину) – Таллін – Рига  (виїзд в Юрмалу) – 

Київ; 
 

1991 р.    керівництво науково‐дослідною темою “ 

Краєзнавство і туризм у  навчально‐виховному 

процесі педагогічного вузу” (1991‐1994); 
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1991 р.    організація комплексної географічної практики 

студентів: Київ – Ленінград (виїзди в Таллін, 

Петергоф, Пушкін) – Петрозаводськ (виїзди  

в Костомукшу, Кондопогу, заповідники  

“Ківач”, “Кіжі”, Марціальні води, Гірвас) – 

Мурманськ (виїзди  у Відяєво на Кислогубську 

ПЕС, Верхньотуломський,  Заполярний ботсад) 

– Київ; 

 

1992 р.    організація комплексної географічної практики 

студентів: Київ – Одесса (виїзд в Іллічівськ) – 

Миколаїв – Херсон – Київ; 

 

1994 р.    доцент кафедри географії України та 

краєзнавства (1994‐2008); 

 

1995 р.    керівництво науково‐дослідною темою 

“Географічно‐краєзнавча  діяльність школи і 

педагогічного вузу в нових умовах  

державотворення України “ (1995‐1996); 

 
1995 р.   подорож в Крим (Миколаївка, Бахчисарай); 

 

1996 р.   подорож в Крим (Феодосія); 

 

1997 р.   керівництво науково‐дослідною темою 

“Географічно‐краєзнавча  підготовка фахівців в 

умовах реформування вищої педагогічної  

освіти” (1997‐1999 рр.); 

 

1997 р.    подорож в Крим (Євпаторія, Севастополь);  

 

1998 р.    навчання в докторантурі (1998‐2001 рр.); 
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2002 р.    захист докторської дисертації ʺКраєзнавча 

освіта в системі  професійної підготовки 

вчителяʺ; 

 

2002 р.    організація комплексної географічної практики 

студентів:  Київ – Сімферополь – Ялта (виїзди  

в Лівадію, Нікітський  Ботанічний сад, Алупку) 

– Київ; 

 

2003 р.    доктор педагогічних наук (2003 р.); 

 

2004 р.    член спеціалізованої вченої ради К 26.053.11  

в Національному  педагогічному університеті 

імені М. П. Драгоманова (2004‐2013); 

 

2004 р.    член спеціалізованої вченої ради К 14.053.01  

в Житомирському  державному університеті 

імені Івана Франка (2004‐2013);  

 

2005 р.    професор кафедри географії України  

та туризму; 

 

2005 р.    виїзд на відпочинок в м. Трускавець  

(Львівська область); 

 

2006 р.    керівництво науково‐дослідною темою 

“Розробка наукових основ  туристсько‐

географічного краєзнавства та підготовки 

фахівців для  сфери туризму у вищих 

педагогічних навчальних закладах (у форматі 

Болонського процессу” (2006‐2008); 

 

2006 р.    подорож у м. Виноградів (Закарпаття); 
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2006 р.    туристська подорож в Хургаду (Єгипет); 

 

2007 р.    туристська подорож в Анталью (Турція); 

 

2007 р.    туристська подорож в Макаді‐Бей (Єгипет); 

 

2008 р.    туристська подорож в Хургаду (Єгипет); 

 

2009 р.    завідувач кафедри туризму; 

 

2009 р.    туристська подорож та відпочинок в Макаді‐

Бей (Єгипет); 

 

2009 р.    розробка “Навчально‐методичного комплексу 

підготовки  магістрів для сфери туризму  

у педагогічних вищих навчальних  закладах  

(у форматі Болонського процесу) (2009‐2010); 

 

2010 р.    туристська подорож на о.Брач (Хорватія); 

 

2011 р.    туристська подорож на півострів Халкідікі 

(Греція); 

 

2011 р.     туристична подорож в Косівський район 

(Івано‐Франківщина); 

 

2011 р.    розробка освітньо‐профорієнтаційного 

проекту “Навчання і пошуково‐дослідницька 

робота в Малій академії наук” (2011‐2013 рр.);  

 

2012 р.    виробнича практика з студентами на 

Тереблянщині (Закарпаття); 
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2012 р.    туристична подорож в Марса‐Алам (Єгипет); 

 

2012 р.    розробка організаційно‐дослідницького 

проекту “Становлення та  розвиток Науково‐

навчального центру “Синевир” (2012‐2014 рр.); 

 

2013 р.    подорож в Шаян (Закарпаття); 

 

2014 р.    туристська подорож в Чорногорію  

(Петравац, Будва,  Котор, Герцоговина‐Нові, 

Бар, Ада‐Бояна, Скодарське озеро); 

 

2014 р.    подорож в смт Східницю (Львівська обл.); 

 

2014 р.    розробка науково‐дослідницької теми 

“Теоретичні та методичні засади ступеневої 

педагогічної підготовки магістрів туризму в 

умовах педагогічного університету (у форматі 

Болонського процесу)”; 

 

2015 р.    розробка науково‐дослідницької теми 

“Поєднана підготовка  педагогічних та 

туристських кадрів” (2015‐2016 рр.);  
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Портрет вченого 

Освіта: 

Київська середня школа № 140 (1957‐1966). 

Географічний  факультет  Київського  державного 

університету  імені Тараса Шевченка (1967‐1973).  

Спеціальність: економіко‐географ, вчитель‐географії. 

Аспірантура (1976‐1979)  

Тема  кандидатської  дисертації:  “Проблемы 

географического  размещения  промышленных  предприятий 

(филиалов)  в  малых  и  средних  городах  Юго‐Западного 

экономического района СССР” (1980). 

Наукова  спеціальність  –  11.00.02  –  економічна  і  соціальна 

географія. Кандидат географічних наук (1981), доцент (1988). 

Докторантура (1998‐2001) 

Тема докторської дисертації: “Краєзнавча освіта в системі 

Професійної підготовки вчителя”(2002). 

Наукова  спеціальність  –  13.00.04  теорія  і  методика 

професійної освіти. Доктор педагогічних наук (2003), професор 

(2005). 

 

Професійне зростання:  

1971‐1976  –  вчитель  географії  Київської  середньої  школи 

№ 197; 
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1979‐1987  –  викладач  кафедри  економічної  географії  КДПІ 

імені О. М. Горького; 

1987‐1993  –  доцент  кафедри  економічної  і  соціальної 

географії  КДПІ імені О. М. Горького; 

1993‐2003  –  доцент  кафедри  географії  України  та 

краєзнавства НПУ імені М. П. Драгоманова; 

2003‐2008  –  професор  кафедри  географії  України  та 

краєзнавства; 

2009‐2016  –  завідувач  кафедри  туризму  НПУ  імені 

М. П. Драгоманова. 

 

Педагогічна діяльність:  

–  у  Київській  середній  школі  № 197  працював  вчителем 

географії (1971‐1976);  

–  на  кафедрі  економічної  і  соціальної  географії  (1989‐2003) 

викладав навчальні курси: “Географія населення”, “Економічна 

географія  СРСР.  Регіональна  частина”,”Практикум  з 

географічного  краєзнавства”,  проводив  педагогічну  та 

комплексну  географічну  практику  (Кавказ,  Середня  Азія, 

Європейська Північ, Прибалтика); 

– на  кафедрі  географії  України  та  краєзнавства  (2003‐2006) 

викладав  навчальний  курс: “Краєзнавство  і  туризм”,  проводив 

комплексну краєзнавчу практику; 

– на  кафедрі  географії  України  та  туризму  (2007‐2008) 

викладав навчальні курси: “Краєзнавство”, “Шкільний туризм”, 

“Методологія  і  організація  наукових  досліджень”,  проводив 

туристсько‐краєзнавчу практику; 

– на кафедрі туризму (2009‐2015): викладає навчальні курси: 

“Основи  наукових  досліджень”,  “Методологія  і  організація 

наукових  досліджень”,“Управління  проектами  в  туризмі” 
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“Краєзнавство”,  “Шкільний  туризм”,“Активний  туризм”,  

проводить асистентську практику. 

 

Наукова робота: 

Керівництво колективними науково‐дослідними темами: 

1. “Виховання  учнів  у  процесі  туристсько‐краєзнавчої 

діяльності” (1986‐1990);  

2. “Краєзнавство  і  туризм  у  навчально‐виховному  процесі 

педагогічного вузу” (1991‐1994);  

3. “Географічно‐краєзнавча  діяльність  школи  і 

педагогічного  вузу  в  нових  умовах  державотворення  України” 

(1995‐1996); 

4. “Географічно‐краєзнавча  підготовка  фахівців  в  умовах 

реформування вищої педагогічної освіти” (1997‐1999);  

5. “Розробка  наукових  основ  туристсько‐географічного 

краєзнавства  та  підготовки  фахівців  для  сфери  туризму  у 

вищих  педагогічних  навчальних  закладах  (у  форматі 

Болонського процесу)” (2006‐2008); 

6.  “Навчально‐методичний  комплекс  підготовки  магістрів 

для сфери туризму у педагогічних вищих навчальних закладах 

(у форматі Болонського процесу)” (2009‐2010); 

7. “Навчання  і  пошуково‐дослідницька  робота  в  Малій 

академії наук” (2011‐2013);  

8. “Становлення  та  розвиток  Науково‐навчального  центру 

Синевир” (2011‐2014); 

9. “Теоретичні  та методичні  засади ступеневої педагогічної 

підготовки  магістрів  туризму  в  умовах  педагогічного 

університету” (2015‐2016); 

10. “Поєднана  підготовка  педагогічних  та  туристських 

кадрів” (2015‐2017). 
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Результати роботи: 

–  розроблено:  Концепцію  краєзнавчої  освіти  та  виховання 

(шкільної,  поза‐шкільної,  вищої  педагогічної);  Стандарт 

географічно‐краєзнавчої  освіти  та  туристської  підготовки 

фахівця  у  педагогічному  вузі;  Концепцію  краєзнавчої 

підготовки  менеджерів  туризму  в  умовах  педагогічного 

університету; 

– розроблено  і  впроваджено  організаційно‐методичну 

систему  краєзнавчого  навчання,  виховання  та  професійної 

орієнтації  здібної  учнівської  молоді  в  системі  Малої  академії 

наук України; 

– розроблено  і  впроваджено  систему  туристсько‐

краєзнавчої  підготовки  студентів  географічних  спеціальностей 

педагогічних університетів; 

–  розроблено  і  впроваджується  концепція  та  модель 

туристсько‐краєзнавчої підготовки фахівців для сфери туризму 

в умовах педагогічного вищого навчального закладу . 

 

Член спеціалізованих вчених рад:  

К  26.053.11  в  Національному  педагогічному  університеті 

імені М. П. Драгоманова (2004‐2013);  

К  14.053.01  в  Житомирському  державному  університеті 

імені Івана Франка (2004‐2013). 

 

Основні публікації:  

Обозний  В. В.  –  автор  понад  250  наукових  і  навчально‐

методичних  праць  з  проблем  розвитку  продуктивних  сил 

регіонів  України,  регіонально‐освітнього  краєзнавства, 

підготовки педагогічних та туристських кадрів. 

Монографії:  Проблемы  развития  и  территориальной 
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организации  промышленных  предприятий  крупных  городов 

(1982),  Краєзнавча  підготовка  вчителя:  теоретичні  і 

організаційно‐практичні  аспекти  (2001), Краєзнавча підготовка 

менеджерів туризму в умовах педагогічного університету (2007), 

Інноваційна діяльність Науково‐навчального центру “Синевир” 

(2013). 

Навчальні  посібники:  ʺПриродні  і  виробничі  комплексиʺ 

(1988),  ʺШкільна  краєзнавча  туристична  освітаʺ  (1995), 

ʺГеографічне  краєзнавство  в  Малій  академії  наук:  навчання  і 

пошукова  роботаʺ  (1998),  ʺКонцепція  краєзнавчої  освіти  та 

виховання:  шкільної,  позашкільної,  вищої  педагогічноїʺ  (2000), 

ʺСтандарт  географічно‐краєзнавчої  освіти  та  туристської 

підготовки фахівця у педагогічному вузіʺ (2000), ʺКраєзнавствоʺ 

(1997,  2‐е  вид.  з  грифом  МОН  України,  2004),  ʺТуристсько‐

краєзнавча  практика  у  педагогічному  вузі:  видання  першеʺ 

(1998,  2‐е  вид.  з  грифом  МОН  України,  2004),  ʺТуризм. 

Навчально‐методичний  комплекс  фахової  підготовки 

бакалаврівʺ  (ч. І,  2008),  ʺТуризм.  Навчально‐методичний 

комплекс  фахової  підготовки  магістрівʺ  (ч.  ІІ,  2010),  ʺЗбірник 

навчальних  практик.  Наскрізна  програма  практика  студентів 

напряму  підготовки  ʺТуризмʺ,  ʺТуризмознавствоʺ  (2011), 

ʺКомплексна  цільова  програма  розвитку Науково‐навчального 

центру  ʺСиневир  (2011),  ʺНауково‐дослідна  лабораторія 

туризму  та  краєзнавстваʺ  (2012),  ʺОздоровчо‐туристична 

діяльність  Науково‐навчального  центру  ʺСиневирʺ  (2012), 

ʺВиробнича  практика  майбутніх  менеджерів  туризму  в 

Науково‐навчальному  центрі  ʺСиневирʺ  (2012),  Краєзнавство  і 

туризм в Малій академії наук: навчально‐виховна робота (2013); 

Краєзнавство  і  туризм  в  Малій  академії  наук:  пошуково‐

дослідницька робота (2013).  

Нагороди  професора  В. В. Обозного:  Грамота  МОН  УРСР  за 
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перше  місце  на  Республіканській  олімпіаді  учнів  з  географії 

(1964),  грамоти  Київського  міського  управління  освіти  (1996, 

1997), Подяка і Грамота НПУ ім. М. П. Драгоманова (1998), знак 

ʺВідмінник освіти Україниʺ (1999), Подяка і Грамота Київського 

міського  голови  (2003,  2004),  Почесна  грамота  Верховної  Ради 

України  (2005),  Знак  ʺВасиль  Сухомлинськийʺ  (2005),  Подяка  і 

Грамота  НПУ  ім.  М. П.  Драгоманова  (2008),  Грамота  Президії 

НАН України (2008, 2011, 2013), медаль ʺЗа наукові досягненняʺ 

(2009), Почесна грамота Цанчжоуського професійно‐технічного 

інституту  (КНР,  2011),  Грамота  Переяслав‐Хмельницького 

державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди (2012); 

Подяка  Національного  центру  “Мала  академія  наук  України” 

(2013),  Подяка  ректора  НПУ  ім. М. П. Драгоманова  (2014), 

Подяка Президента НАН України та директора Департаменту 

освіти  і  науки  молоді  та  спорту  КМДА  (2014),  Медаль 

М. П. Драгоманова  (2015),  Почесна  відзнака  ректора  НПУ 

ім. М. П. Драгоманова (2015). 
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Наукові і науково‐методичні праці 

професора В. В. Обозного 

Монографії 

Обозний В. В.  Проблемы  развития  и  территориальной 

организации  промышленных  предприятий  крупных  городов. 

Монография  / В. В. Обозный ;  ВИНИТИ.  –  М. :  ВИНИТИ,  1982.  – 

177 с.  

Обозний  В. В.  Краєзнавча  підготовка  вчителя  :  теоретичні  і 

організаційно‐практичні аспекти / В. В. Обозний ; МО України. НПУ 

ім.  М. П. Драгоманова.  –  Київ :  Вид‐во  НПУ  імені. 

М. П. Драгоманова, 2001. – 254 с. 

Обозний В. В. Краєзнавча підготовка менеджерів туризму в умовах 

педагогічного  університету  / В. В. Обозний ;  МО  України.  НПУ 

ім. М. П. Драгоманова – Київ : Вид‐во НПУ імені. М. П. Драгоманова, 

2007. – 204 с.  

Дербак М. Ю.  Інноваційна діяльність науково‐навчального центру 

ʺСиневирʺ. Монографія / М. Ю. Дербак, В. В. Обозний, І. Г. Смирнов; 

Нац. пед. ун‐т ім. М. П. Драгоманова, Нац. природ. парк ʺСиневирʺ. 

– Київ : Вид‐во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 207 с. 
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Підручники, навчально‐методичні посібники 

Обозний В. В.  Методичні  рекомендації  по  обладнанню 

географічної краєзнавчої експозиції  / В. В. Обозний, В. В. Ковтун. – 

Київ : Вид‐во КДПІ імені О. М. Горького, 1985. – 35 с.  

Костриця М. Ю. Природні і виробничі комплекси / М. Ю. Костриця, 

В. В. Обозний, В. Г.Чирка. – Київ : Рад. школа, 1988. – 124 с.  

Школьная  туристско‐краеведческая  работа.  Методические 

рекомендации  для  руководителей  отделений  факультетов 

общественных  профессий  Организаторы  школьной  туристско‐

краеведческой  работы  / сост.  В. В. Обозный,  С. В. Бабкова, 

Н. Е. Кострица. – Київ : РУМК, 1989. – 35 с.  

Школьная  туристско‐краеведческая  работа :  программа  для 

руководителей  отделений  факультетов  общественных  профессий 

Организаторы  школьной  туристско‐краеведческой  работы  / сост. 

В. В. Обозный, С. В. Бабкова, Н. Е. Кострица. – Київ : РУМК, 1989. – 

16 с.  

Обозний  В. В.  Краєзнавство  і  туризм  :  програми  педагогічних 

інститутів / укл. В. В. Обозний, М. Ю. Костриця. – Київ : РУМК, 1991. 

– 18 с. 

Краєзнавство  і  туризм  :  програма  педагогічних  інститутів  для 

студентів  спеціальності  “Методика  виховної  роботи”  / укл. 

В. В. Обозний, М. Ю. Костриця. – Київ : РУМК, 1991. – 20 с.  

Програми  педагогічних  інститутів.  Краєзнавство  і  туризм  (для 

спеціальності  01.18.00  “Географія  і  біологія”)  проект  / укл. 

В. В. Обозний. – Київ : ІСДО, 1993. – 20 с. 

Програми педагогічних  інститутів. Шкільний  краєзнавчий музей  : 

програма  і  методичні  рекомендації  для  керівників  відділень 

факультету  громадських  професій  / укл.  В. В. Обозний, 

С. В. Бабкова. – Київ : ІСДО, 1993. – 40 с.  
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Костриця  М. Ю.  Шкільна  краєзнавчо‐туристична  робота  :  навч. 

посібник / М. Ю. Костриця, В. В. Обозний. – Київ : Вища шк., 1995. – 

223 с. 

Обозний В. В.  Краєзнавство :  навч.  посібник‐практикум 

/ В. В. Обозний. – Київ : ТОВ “Міжн. фін. аген.”, 1997. – 265 с. 

Бабкова  С. В.  Географічне  краєзнавство  в  Малій  академії  наук: 

навчання  і  пошукова  робота :  навч.  посібник‐практикум 

/ С. В. Бабкова, В. В. Обозний. – Київ : ТОВ “Міжнародна фінансова 

агенція”, 1998. – 37 с. 

Програми  педагогічних  університетів  з  краєзнавчого  циклу 

навчальних дисциплін / уклад. В. В. Обозний. – Київ : ТОВ “Міжнар. 

фін. агенція”, 1998. – 73 с. 

Обозний  В. В.  Туристично‐краєзнавча  практика  у  педагогічному 

вузі : навч. посібник‐практикум / В. В. Обозний. – Київ : ТОВ “Міжн. 

фін. агенція”, 1998. – 237 с. 

Концепція краєзнавчої освіти та виховання (шкільної, позашкільної, 

вищої педагогічної) / уклад. В. В. Обозний ; МО України, НПУ імені 

М. П. Драгоманова. – Київ : Вид‐во “Науковий світ”, 2000. – 47 с. 

Стандарт  географічно‐краєзнавчої освіти та  туристської підготовки 

фахівця у педагогічному вузі  / уклад. В. В. Обозний ; МО України, 

НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ : Наук. світ, 2000. – 61 с. 

Обозний В.  В. Краєзнавство  :  навч.  посібник‐практикум для  студ. 

геогр. фак. пед. навч. закладів. – 2‐ге вид., доп. / В. В. Обозний ; МОН 

України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ  : Вид‐во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2004. – 240 с. 

Обозний  В.  В.  Туристсько‐краєзнавча  практика  у  педагогічному 

вузі : навч. посібник‐практикум для студ. географ. фак.‐тів пед. навч. 

закладів  / В. В. Обозний ;  МОН  України,  НПУ  імені 

М. П. Драгоманова. – Київ : Вид‐во Наук. світ, 2004. – 228 с. 
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Навчально‐методичний  комплекс  фахової  підготовки  бакалаврів  : 

зб. навч. програм для студентів спеціальності 6.020107 ʺТуризмʺ. Ч. 1 

/ М‐во освіти і науки України, Нац. пед. ун‐т ім. М. П. Драгоманова ; 

ред.  :  В.  В.  Ковтун,  В.  В.  Обозний.  –  Київ  :  Вид‐во  НПУ  ім. 

М. П. Драгоманова, 2008. – 197 с.  

Обозний  В. В.  Науково‐методична  експертиза  підручників  та 

навчальної  літератури  :  методичні  рекомендації  для  розробників 

навчально‐методичного  забезпечення  підготовки  студ.  вищ.  навч. 

закладів / В. В. Обозний ; М‐во освіти і науки України, Нац. пед. ун‐т 

ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид‐во НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2010. – 25 с.  

Навчально‐методичний  комплекс  фахової  підготовки  магістрів 

8.0504.01 ʺТуризм  ̋: збірник / М‐во освіти і науки України, Нац. пед. 

ун‐т ім. М. П. Драгоманова ; ред. В. В. Обозний. – Київ : Вид‐во НПУ 

ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Ч. 2. – 128 с. 

Комплексна  цільова  програма  розвитку  науково‐навчального 

центру ʺСиневирʺ  / М‐во освіти  і науки, молоді та спорту України, 

Нац. пед. ун‐т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад. В. В. Обозний]. – Київ, 

2011. – 44 с.  

Науково‐дослідна лабораторія  туризму та краєзнавства НПУ  імені 

М. П. Драгоманова (2012‐2016 рр.) / М‐во освіти і науки України, Нац. 

пед. ун‐т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад. В. В. Обозний]. – Київ : Вид‐

во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 59 с. 

Виробнича  практика  майбутніх  менеджерів  туризму  в  Науково‐

навчальному центрі “Синевир” / за ред. В. В. Обозного. – Київ : Вид‐

во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 115 с.  

Обозний  В.  В.  Краєзнавство  і  туризм  в  Малій  академії  наук  : 

пошуково‐дослідницька  робота :  навч.‐метод.  посібник 

/ В. В. Обозний,  Л. О. Недбайло ;  Нац.  пед.  ун‐т  ім. 

М. П. Драгоманова, Київська Мала академія наук учнівської молоді. 

– Київ : Вид‐во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 159 с. 
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Обозний  В.  В.  Краєзнавство  і  туризм  в  Малій  академії  наук  : 

навчально‐виховна  робота  :  навч.‐метод.  посібник  / В.  В.  Обозний, 

С. В. Бабкова ; Нац. пед. ун‐т ім. М. П. Драгоманова, Київська Мала 

академія  наук  учнівської  молоді.  –  Київ :  Вид‐во  НПУ  ім. 

М. П. Драгоманова, 2013. – 329 с.  

Проблеми  та  перспективи  розвитку  науково‐навчального  центру 

ʺСиневирʺ : матеріали наук.‐ практ. конф. викладачів і студентів, 28‐

29 березня 2014 р., м. Київ / Нац. пед. ун‐т ім. М.П. Драгоманова ; ред. 

колегія В. В. Обозний. – Київ : Вид‐во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 

2014. – 297 с. 
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Хронологічний покажчик 
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методичних праць 

11997755  

1.   Обозний В. В. Харчова промисловість // Чернігівська область 

/ В.  В. Обозний,Г. Л. Станкевич; Чернігівська область – Київ : 

Вища школа, 1975. – С. 66‐76. 

11997777  
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УССР, 1977. – С. 48‐49. 
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4.   Обозний  В. В.  Розвиток  промислових  філіалів  важливий 

фактор  удосконалення  організації  виробництва 

/ Обозний В. В.,  Федоренко А. В.  // Сучасні  тенденції 
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економіки АН УРСР, 1977. – С. 175‐187. 

11997788  
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агломераций  / Корецкий Л. М.,  Загородний В. В., 

Обозный В. В.  // Природные  ресурсы  Карпат  и 

Приднестровья,  вопросы их рационального использования и 

охраны.  –  Черновцы :  Изд‐во  Черновицкого  ун‐та,  1978.  – 

С. 51‐52. 

11997799  

6.   Загородний В. В. К вопросу о составлении крупномасштабной 

специальной  карты  ТПК  / Загородний  В.  В., Обозный  В.  В. 

// Картографические  разработки  для  планирования  и 

управления развитием народного хозяйства Украинской ССР. 

– Киев : Наук. думка, 1979. – С. 95‐96. 

7.   Обозний  В. В.  Трудові  ресурси  і  проблеми  організації 

філіалів головних підприємств і об’єднань в малих і середніх 

містах  Південно‐Західного  економічного  району 

/ Обозний В. В.  // Проблеми  трудових  ресурсів  і 
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8.   Комплексный план экономического и  социального развития 

г. Канева  на  1981‐1985 гг.  с  прогнозом  до  1990 г. 

/ …В. В. Обозний  [та  ін.]. – Київ : КГПИ, 1979. – С. 74‐84, 102‐

109, 368‐369. 

9.   Корецкий Л. М. Природоохранные вопросы промышленных 

предприятий  и  филиалов  в  зонах  крупных  городов 

/ Корецкий Л. М.,  Загородний В. В.,  Обозный В. В. 

// Проблемы  охраны  природы  и  рекреационной  географии 

УССР. – Київ : СОПС УССР АН УССР, 1979. – С. 63‐65. 

11998800  

10.  Корецкий  Л.  М.  Комплексное  географическое  исследование 

малых  городов  для  перспективного  и  социального 

планирования и развития / Корецкий Л. М., Загородний В. В., 

Обозный  В. В.  // Географические  основы  формирования 

народнохозяйственного  комплекса  и  систем  расселения.  – 

Ленинград : Географ. общество ССР, 1980. – С. 13‐14. 

11.  Обозный В.  В.  Трудовые  ресурсы  и  проблемы  организации 

промышленных  филиалов  главных  предприятий  и 
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городах Юго‐Западного  экономического  района  СССР  :  дис. 

…  канд.  геогр.  наук  : 11.00.02 –  экономическая и  социальная 
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Фотоальбом 

    

     В дорогу…          В горах Тянь‐Шаню 

 

    
 

Перевал Тюз‐Ашу (3200м), 2,5 кілометровий тунель   

і спуск в Карабалтинську ущелину 
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Туристський побут 

 

 

    
  
   “Петергоф” у колгоспі імені          На могилі М. М. Пржевальського 

          Урунходжаєва (Таджикистан)          (о. Іссик‐Куль)  
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На острові Кіжі (Карелія)     У заповіднику “Ківач”(Карелія)  

 

 

  
 

Ластівчине гніздо (Крим)            Лівадійський палац (Крим)  

 

   
 

Під час туристсько‐краєзнавчої практики студентів 
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     Заняття з туризму            Вивчення ґрунтового розрізу 

 
  

   
 

В Науково‐навчальному центрі “Синевир”(Закарпаття) 

 

  
 

На озері Синевир Туристичний комплекс 
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Етнічно‐анімаційне навчання майбутніх менеджерів туризму 

 
 

  
 

З учнями‐членами МАН На шкільному випускному святі  
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На спеціалізованій вченій раді З колегами  

 
  

   
 

  

 

Навчання в аудиторії та в умовах польової практики 
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