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Особові дані: 
Дата та місце народження:     03 червня 1985р. м. Луцьк, Волинської області  
Вік:                                          33 роки 
Сімейний стан:                        неодружений 
                                  
Email:                                      mazuretsroman@ukr.net  
 
ОСВІТА 

2014                                Захист дисертації на тему: "Територіально-рекреаційний 
комплекс Волинської області" у спеціалізованій вченій раді 
Львівського національного університету імені Івана Франка.  
 
Науковий ступінь: кандидат географічних наук із спеціальності 
економічна та соціальна географія (11.00.02). 
 

2008 – 2011          Волинський національний університет імені Лесі Українки, 
         навчання у аспірантурі при кафедрі  

країнознавства і міжнародних відносин,  
Спеціальність: економічна та соціальна географія.  
 

2002 – 2007                    Волинський державний університет імені  Лесі Українки;   
Географічний факультет, Спеціальність: географія.  
 

Кваліфікація:  магістр географії, викладач ВНЗ, диплом  
з відзнакою 

 
1991  –  2002                   Гімназія №21 м. Луцька. 
 
 

ДОСВІД  РОБОТИ: 

09.2018 – по сьогодні      Київський національний торговельно-економічний 
університет (КНТЕУ) 

                                      Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 
 
                                      Доцент кафедри туризму та рекреації 
 
 
09.2015 – 03.2018            Національний університет харчових технологій (НУХТ)  

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 
 
Доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу. 



 
Читав наступні курси: Організація туризму (Організація анімаційної діяльності), 
Туристичне країнознавство, Інноваційні технології в готельному господарстві та 
туризмі, Туристичне краєзнавство, Туристичне країнознавство, Івентивний туризм. 
Керував дипломними і курсовими роботами з курсів: Організація готельного 
господарства, Інноваційні технології в готельному господарстві та туризмі, 
Туристичне краєзнавство. 
Виконую обов’язки відповідального за виховну роботу кафедри. 

 Організація виховної роботи кафедри. 

 Організація зустрічей студентів з представниками провідних туристичних та 
готельних підприємств. 

 Організація екскурсій. 

 Участь в організації загально-факультетських заходів і святкувань. 

 Ведення документації по виховній роботі кафедри. 

 Організація тематичних анімаційних заходів. 

 Розробка робочих і навчальних програм курсів, які мною читаються. 

 Розробка навчально-методичних комплексів дисциплін.  

 Участь у комісіях по захисту курсових і дипломних робіт. 

 Розробка курсів дистанційного навчання. 
 

01. 2013 – по 05. 2015  

Топ-менеджер благодійного фонду «СТОПРАК» 

(спеціалізація фонду – допомога онкохворим дітям Волині) 

 Організація роботи фонду; 

 Підбір персоналу; 

 Організація просвітницьких, розважальних, спортивних та офіційних заходів; 

 Участь у різноманітних благодійних проектах. 

     

03.2014 – по 08.2015  

Співзасновник ГО «Кримські татари Волині» 

Член координаційного центру Луцької міської ради з 
питань соціального захисту сімей, які виїхали з Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя. 
 

 Організація меморіальних, розважальних, просвітницьких заходів. 

 Участь у різноманітних благодійних проектах. 

 

 
09.2014 -  по 09.2015    

Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки (Волинський національний  університет імені 
Лесі), 
факультет міжнародних відносин,  
доцент кафедри країнознавства і міжнародних відносин 
 

Читав наступні курси: Сучасні соціально-економічні та політичні процеси в Україні, 
Світова економіка, Країнознавство (Америка), Країнознавство (Європа), Основи 
геополітики та геостратегії, Політична географія. 

 
09.2009 – по 09.2013     
                                        Волинський національний  університет імені Лесі 

Українки, факультет міжнародних відносин,  
м. Луцьк.  
Асистент кафедри країнознавства і міжнародних   відносин 
 



Читав наступні курси: Світова економіка, Країнознавство (Європа), Країнознавство 
(Америка), Територіальна організація суспільства, Туристичне країнознавство,  

 Організація та проведення навчальної та навчально-методичної роботи по 
окремих видах навчальних занять; 

 Участь у науковій і науково-дослідній роботі кафедри; 

 Під керівництвом завідувача кафедри, професора розробка методичних 
матеріалів за видами проведених навчальних занять і навчальної роботи; 

 Участь в організації і керівництві науково-дослідною роботою студентів; 
зокрема керівництво студентською проблемною групою «Сучасні тенденції 
розвитку рекреаційної галузі господарства країн Європи» та керівництво 
курсовими роботами; 

 Організація студентських дебатів на різні актуальні теми; 

 Участь у виховній роботі серед студентів; 

 Участь у профорієнтаційній роботі зі школярами; 

 Участь у розробці і здійсненні заходів щодо зміцнення, розвитку й 
удосконаленню матеріально-технічної бази навчального процесу; 

 Виконання доручення завідувача кафедри, що стосуються планування, 
організації, ведення і методичного забезпечення окремих видів навчальних 
занять і всієї дисципліни в цілому; 
 

Знання мов 

 Українска, російська –  рідні  

 Англійська –  розмовна, читання і переклад спеціальних текстів зі словником; 

 Польська -  розмовна, читання і переклад спеціальних текстів зі словником; 
Робота з комп`ютером   

 Кваліфікований користувач   MS  Office (Word, Excel), Internet: (MS  Explorer, 
Opera) і E-mail (Outlook Express) 

Спеціальні навики    

 09.2000 - 05.2002 – дійсний член Малої академії наук 

 2001 – обласний конкурс захисту наукових робіт при Малій академії наук 
України, захист  наукової роботи на тему: « Сучасні процеси урбанізації 
Волинської області». За результатами конкурсу було присвоєне І призове місце; 

 З 2007 року є автором понад 35 наукових публікацій, список яких додається в 
разі потреби. 

 Брав участь у міжнародних науково-практичних конференціях, в тому числі в 
закордонних. 

 Є автором монографії на тему: «Територіально-рекреаційний комплекс Волинської 
області», 3-х навчально-методичних комплексів дисциплін та 3-х курсів 
дистанційного навчання. 

 Кількість публікацій – понад 30 
Інтереси та захоплення 

     Спорт, туризм, документальне кіно, географія, історія, політика, економіка.   
 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

Мазурця Романа Руслановича 

№  Назва праці Характер 

роботи  

Бібліографічні дані Обсяг, 

д.а. 

Співавтори 

1 Територіально-

рекреаційний 

комплекс Волинської 

області 

монографія Територіально-рекреаційний 

комплекс Волинської області: 

монографія / Роман Мазурець. – 

Луцьк: ПрАТ «Волинська 

обласна друкарня», 2016. – 260 

с. 

15,35  

2 Роль культурно-

історичного 

туристичного 

потенціалу міста 

Луцька у розвитку 

гастрономічних 

колективна 

монографія 

Винний та гастрономічний 

туризм: глобальні тренди та 

локальні практики: монографія 

/ [коллектив авторів] за наук. 

ред. Д. І. Басюк. – Вінниця: ПП 

«ТД Едельвейс і К», 2017. – С. 

0,4  



фестивалів 231-241. 

 

3 Сучасні тенденції 

розвитку 

міжнародного 

туризму 

стаття Науковий вісник ВНУ імені 

Лесі Українки. Міжнародні 

відносини. –2008. – №6. – С. 

148–153.  

0.7 

(0.35) 

Коцан Н. Н. 

4 Сучасний стан 

наукових досліджень 

із проблематики 

розвитку туризму в 

Україні 

стаття Науковий вісник ВНУ імені 

Лесі Українки. Географічні 

науки. –2009. – №8. – С. 145–

151.   

0.64  

5 Роль туризму в 

розвитку готельного 

господарства 

України та значення 

їх інтеграції у 

європейську 

економіку 

стаття Науковий вісник ВНУ імені 

Лесі Українки. Міжнародні 

відносини. – 2009. - № 3. С. 378 

– 382.  

 

0.48 

(0.16) 

Коцан Н. Н., 

Хоружина О. О. 

6 Інноваційні підходи 

у розвитку 

територіально-

рекреаційного 

комплексу 

Волинського регіону 

стаття Науковий вісник ВНУ імені 

Лесі Українки. Географічні 

науки. –2010. – №3. – С. 150–

154. 

 

0.48 

(0.16) 

Коцан Н. Н., 

Войчук М. В. 

7 Транскордонне 

співробітництво в 

межах Єврорегіону 

«Буг» як чинник 

розвитку 

територіально-

рекреаційного 

комплексу 

Волинської області 

стаття Вчені записки Таврійського 

національного університету          

ім. В. І. Вернадського. .Серія 

«Географія», – 2011. Том 24 

(63). № 2. ч. 2. – С. 280–285. 

 

0.4  

8 Рекреаційні ресурси 

регіону як один з 

основних чинників 

формування й 

розвитку 

територіально-

рекреаційного 

комплексу 

прикордонної 

адміністративної 

області та їх 

класифікація 

стаття Геополитика и экогеодинамика 

регионов. Научный журнал. 

Симферополь. – 2014. – Том 10, 

Выпуск 2. – С. 136–140. 

 

0.46  

9 Classification of 

territorial and 

recreational 

complexes: the main 

approaches   

стаття European Applied Sciences. - 

Stuttgart, Germany, 2014. – S. 

58–60.  

0.44  

10 Перспективи 

розвитку нових видів 

туризму в межах 

Волинського 

прикордоння (на 

прикладі  

с. Хворостів) 

стаття Географія та туризм: Наук. зб. / 

Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. 

ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2016. 

– Вип. 35. – С. 148-157. 

 

0,5 (0,2) Г. В. Копачинська, 

М. Г. Руднєва,  

І. В. Агапова 

11 Sentimental tourism as 

one of the newest 

ways of enhancement 

and development of 

стаття Studia Humanitatis. 2017. № 2. 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://st-
hum.ru/content/kopachynska-gv-

 N.N. Kotsan,  

E.V. Voznyuk 

G.V. Kopachynska  

http://st-hum.ru/content/kopachynska-gv-kotsan-nn-mazurets-rr-voznyuk-ev-sentimental-tourism-one-newest-ways
http://st-hum.ru/content/kopachynska-gv-kotsan-nn-mazurets-rr-voznyuk-ev-sentimental-tourism-one-newest-ways


Ukrainian-Polish 

relations 
kotsan-nn-mazurets-rr-voznyuk-ev-
sentimental-tourism-one-newest-
ways 

12 Сучасні процеси 

урбанізації 

Волинської області 

тези Європейська та євроатлантична 

інтеграція і транскордонне 

співробітництво: матеріали ІV 

Міжнар. наук.-практ. конф. 

студ., аспірантів і молодих 

науковців, Луцьк, 17-18 трав. 

2007 р / За ред. В. Й. Лажніка і                      

С. В. Федонюка.– Луцьк: РВВ 

«Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. 

Лесі Українки, 2008. – С. 457–

460.  

0.12  

13 Проблеми 

становлення та 

розвитку туристичної 

індустрії Волинської 

області 

тези Європейська та євроатлантична 

інтеграція і транскордонне 

співробітництво: матеріали V 

Міжнар. наук.-практ. конф. 

студ., асп. і молодих науковців, 

Луцьк, 15-16 трав. 2008 р.: В 2-

х т. / За ред. В. Й. Лажніка і                 

C. В. Федонюка.– Луцьк: РВВ 

«Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. 

Лесі Українки, 2008. – Т. 2 – С. 

155–158.  

0.14  

14 Волинський 

суспільно-

географічний 

комплекс у колі 

наукових інтересів 

професора П. В. 

Луцишина 

тези Проблеми розвитку 

прикордонних територій та їх 

участі в інтеграційних 

процесах: матеріали VІ Міжнар. 

наук.-практ. конф., Луцьк, 15–

16 жовтня 2009р. / за ред. В. Й. 

Лажніка і С. В. Федонюка. – 

Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2009. – С. 8–11. 

 

0.31 

(0.16) 

Коцан Н. Н. 

15 Суть територіально-

рекреаційного 

комплексу як обє'кта 

суспільно-

географічного 

дослідження     

 

тези    Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної 

конференції аспірантів і 

студентів «Волинь очима 

молодих науковців: минуле, 

сучасне, майбутнє» (13–14 

травня  2009 року): у 3-х т. – 

Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. 

ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – 

С. 36–38.   

0.16    

16 Природно-

географічні умови 

розвитку 

територіально-

рекреаційного 

комплексу 

Волинської області 

тези Матеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної 

конференції аспірантів і 

студентів «Волинь очима 

молодих науковців: минуле, 

сучасне, майбутнє» (12–13 

травня  2010 року): у 2 т. Т. 2. – 

Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2010. – С. 101–102.   

0.17  

17 Суспільно-

географічні умови 

розвитку 

територіально-

рекреаційного 

комплексу 

Волинської області 

тези Проблеми розвитку 

прикордонних територій та їх 

участі в інтеграційних 

процесах: матеріали VІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф., 

Луцьк, 14–15 жовтня 2010 р. / 

за ред. В. Й. Лажніка і С. В. 

0.22  

http://st-hum.ru/content/kopachynska-gv-kotsan-nn-mazurets-rr-voznyuk-ev-sentimental-tourism-one-newest-ways
http://st-hum.ru/content/kopachynska-gv-kotsan-nn-mazurets-rr-voznyuk-ev-sentimental-tourism-one-newest-ways
http://st-hum.ru/content/kopachynska-gv-kotsan-nn-mazurets-rr-voznyuk-ev-sentimental-tourism-one-newest-ways


Федонюка. – Луцьк: Волин. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

2009. – С. 467–470.  

 

18 Объекты природно-

заповедного фонда 

Волынской области 

Украины как фактор 

функционирования и 

развития экотуризма 

в регионе   

тези   Эко- и агротуризм: 

перспективы развития на 

локальных территориях: 

материалы ІІІ Междунар. науч. 

практ. конф., 18–19 мая 2011 г., 

г. Барановичи, Респ. Беларусь. – 

С. 55–57.   

0.15  

19 Современное 

состояние сферы 

связи Волынской 

области Украины как 

важный фактор 

функционирования и 

развития   

тези Эко- и агротуризм: 

перспективы развития на 

локальных территориях: 

материалы ІІІ Междунар. науч. 

практ. конф., 18–19 мая 2011 г., 

г. Барановичи, Респ. Беларусь. – 

С. 149–151.   

0.19 

(0.09) 

Курганов Т. В. 

20 Вплив 

транскордонного 

об’єднання 

єврорегіон «Буг» на 

розвиток 

територіально-

рекреаційного 

комплексу 

Волинської області   

тези Актуальні проблеми 

міжнародних відносин і 

зовнішньої політики країн світу 

: матеріали Міжнар. Наук.-

практ. Конф., Луцьк, 11-12 

жовт. 2012 р. / за ред. В. Й. 

Лажніка та              С. В. 

Федонюка. – Луцьк : 

Східноєвроп. Нац.. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2012. – С. 270-273.   

0.34  

21 Współpraca 

transgraniczna Ukraine 

і Polski jako jeden z 

głównych czynników 

rozwoju turystyki na 

terenach 

przygranicznych 

тези Od Wzgórz Golan przez 

Afganistan do Chełma / рod 

redakcią Andrzeja Wawrynyuka. 

– Chełm, 2013. – S. 114–117. 

 

0.32  

22 Роль 

транскордонного 

співробітництва в 

розвитку 

територіально-

рекреаційного 

комплексу 

Волинської області 

тези Географія Рівненщини та 

суміжних областей:матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції, 

присвяченої 10-річчю 

створення кафедри географії і 

туризму у Міжнародному 

економіко-гуманітарному 

університеті імені академіка 

Степана Дем'янчука; м. Рівне, 

Україна, 3-4 квітня 2014 р. / 

Ред.кол.: А. С. Дем'янчук 

(голов. ред.) та ін.. – Рівне: 

Червінко А. В., 2014. – C. 282 – 

292.   

0.55  

23 Сучасний стан та 

проблеми розвитку 

готельної індустрії 

Волинської області 

тези Актуальні проблеми 

країнознавчої науки: матеріали 

ІІІ Міжнар. наук.- практ. 

інтернет-конференції (м. Луцьк, 

15-16 грудня 2015 р.) / за ред. В. 

Й. Лажніка. – Луцьк: Вежа-

Друк, 2015. – С. 207 – 209. 

0.15  

24 Роль маркетингових 

досліджень у 

діяльності 

туристичного 

тези Україна в сучасному світі: 

виклики і можливості / Зб. тез 

Міжнарод. наукової конференції 

викладачів, аспірантів і студентів 

0,8 (0,4) Ткачук М. І. 



підприємства − К.: Акад. праці, соц. відносин і 

туризму, 2016. – С. 42 – 44. 

25 Роль 

франчайзингових 

відносин у 

підприємницькій 

діяльності 

тези Інноваційні напрямки розвитку 

освіти, сфери послуг і 

технологій / Зб. Тез доповідей 

міжнародної науково-

практичної конференції 

студентів і молодих учених / 

Укладачі: Л. І. Стешенко, А. В. 

Голуб, С. О. Кізим – Луцьк: 

2016. – С. 273 – 275.  

0,5 

(0,25) 

Іванченко О. 

26 Роль інформаційних 

технологій у 

діяльності 

туристичного 

підприємства 

тези Інноваційні напрямки розвитку 

освіти, сфери послуг і технологій 

/ Зб. Тез доповідей міжнародної 

науково-практичної конференції 

студентів і молодих учених / 

Укладачі: Л. І. Стешенко, А. В. 

Голуб, С. О. Кізим – Луцьк: 2016. 

– С. 275 – 276.   

0,5 

(0,25) 

Кулик О. 

27 Роль бенчмаркінгу в 

готельному бізнесі 

тези Інноваційні напрямки розвитку 

освіти, сфери послуг і технологій 

/ Зб. Тез доповідей міжнародної 

науково-практичної конференції 

студентів і молодих учених / 

Укладачі: Л. І. Стешенко, А. В. 

Голуб, С. О. Кізим – Луцьк: 2016. 

– С. 264 – 265.   

0,5 

(0,25) 

Пасічник К. 

28 Роль використання 

інформаційних 

технологій у системі 

персонального 

продажу в туризмі 

тези 83 міжнародна  наукова 

конференція молодих учених, 

аспірантів і студентів “Наукові 

здобутки молоді – вирішенню 

проблем харчування людства у 

ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. 

– С. 330. 

0,1 Богачова І. 

 

29 Значення військово-

історичних 

фестивалів у 

розвитку туризму 

тези 83 міжнародна  наукова 

конференція молодих учених, 

аспірантів і студентів “Наукові 

здобутки молоді – вирішенню 

проблем харчування людства у 

ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. 

– С. 355. 

0,1 Карук М. 

30 Удосконалення 

якості 

обслуговування в 

готельному 

підприємстві 

тези 83 міжнародна  наукова 

конференція молодих учених, 

аспірантів і студентів “Наукові 

здобутки молоді – вирішенню 

проблем харчування людства у 

ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. 

– С. 356. 

0,1 Килимник К. 

31 Специфіка 

організації 

молодіжних програм 

у туризмі 

тези 83 міжнародна  наукова 

конференція молодих учених, 

аспірантів і студентів “Наукові 

здобутки молоді – вирішенню 

проблем харчування людства у 

ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. 

– С. 358. 

0,1 Кікар О. 

32 Роль маркетингових 

досліджень у 

діяльності 

туристичних 

підприємств 

тези 83 міжнародна  наукова 

конференція молодих учених, 

аспірантів і студентів “Наукові 

здобутки молоді – вирішенню 

проблем харчування людства у 

ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. 

0,1 Петренко М. 



– С. 376. 

33 Ocoбливocті 

формування 

інноваційного 

туристичного 

продукту нa 

підприємcтвaх 

туриcтичнoгo бізнеcу 

тези 83 міжнародна  наукова 

конференція молодих учених, 

аспірантів і студентів “Наукові 

здобутки молоді – вирішенню 

проблем харчування людства у 

ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. 

– С. 379. 

0,1 Плахотнюк М. 

34 Роль eMenu у 

функціонуванні 

закладів 

ресторанного 

господарства 

тези 83 міжнародна  наукова 

конференція молодих учених, 

аспірантів і студентів “Наукові 

здобутки молоді – вирішенню 

проблем харчування людства у 

ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. 

– С. 383. 

0,1 Скребець А. 

35 Сучасний стан 

розвитку 

екскурсійної 

діяльності як 

складової 

туристичної галузі 

України 

тези 83 міжнародна  наукова 

конференція молодих учених, 

аспірантів і студентів “Наукові 

здобутки молоді – вирішенню 

проблем харчування людства у 

ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. 

– С. 399. 

0,1 Чухіна О. 

 

 

 

 
 


