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МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ  

 

«ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПРИМОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ:  

ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ В РОЗВИТКУ КУРОРТНО-

ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-7 червня 2018 р. 

м. Одеса 

 
 

  



Міжнародний науково-практичний семінар відбудеться в Одеському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України на базі кафедри проектного менеджменту  

(м. Одеса, вул. Генуезька, 22). 

Метою науково-практичного семінару є наукове обговорення сучасних 

методів і технологій просторового планування приморських територій, обмін 

досвідом науковців і практиків Польщі та України в розвитку курортно-

туристичних дестинацій на приморських територіях та розроблення практичних 

рекомендацій органам місцевої влади щодо механізмів управління сталим 

розвитком приморських територій.  

Міжнародний науково-практичний семінар проходитиме у форматі круглого 

столу та виїзних семінарів-практикумів за концептуальними напрямками: 

- Історико-архітектурні локації як туристичні атракції; 

- Особливості розвитку екологічного туризму на приморських територіях. 

Робочі мови: українська, польська,  англійська,  російська 

 

Календар Міжнародного науково-практичного семінару 

3 червня 2018 р. – заїзд іноземних учасників  

4 червня 2018 р.  – відкриття семінару; круглий стіл «Туристичний вектор сталого 

розвитку приморських територій» (м. Одеса, ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ 

України»); 

5 червня 2018 р. – виїзний семінар-практикум «Історико-архітектурні локації як 

туристичні атракції» (м. Білгород-Дністровський, Акерманська фортеця); 

6 червня 2018 р. – виїзний семінар-практикум «Особливості розвитку екологічного 

туризму на приморських територіях  (м. Вилкове); 

7 червня 2018 р. – підведення підсумків, обговорення, закриття семінару (м. 

Одеса);  

8 червня 2018 р. – від’їзд іноземних учасників. 

 

Розклад заходів: 

03.06.2018 р. 

19.00 – 20.30 – зустріч в аеропорту, трансфер 

20.30 – 21.30 – поселення до гуртожитку ОРІДУ 

21.30 – 22.30 –  вечеря  

 

04.06.2018 р. 

8.30 – 9.30 – Сніданок, їдальня ОРІДУ 

9.30 – 10.00 – Реєстрація учасників науково-практичного семінару. 

10.00 – 10.30 – Відкриття семінару.  

10.30 – 12.00 – Круглий стіл 

12.00 – 12.30 – Кава-брейк 

12.30 – 14.00 – Продовження роботи круглого столу 



14.00 – 14.45 – Перерва на обід 

14.45 – 15.30 – Трансфер до ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та 

курортології МОЗ України» 

15.30 – 17.00 – Продовження роботи круглого столу 

17.00 – 17.15 – Підведення підсумків роботи круглого столу. 

17.15 – 18.00 – Трансфер до ОРІДУ НАДУ. 

18.30 – 22.00 – Товариська вечеря (кафе «Поляна») 

 

05.06.2018 р. 

8.30 – 9.15 – Сніданок, їдальня ОРІДУ 

9.15 – 9.30 – Підготовка до трансферу. 

9.30 – 11.30 – Трансфер до м. Білгород-Дністровський 

11.30 – 13.00 – Відкриття семінару-практикуму, зустріч з керівництвом та 

представниками туристичного сектору Білгород-Дністровського району 

13.00 – 14.00 – Перерва на обід 

14.00 – 17.00 – Екскурсія містом, відвідування Акерманської фортеці 

17.00 – 17.15 – Підведення підсумків семінару-практикуму 

17.15 – 19.00 – Трансфер до ОРІДУ НАДУ 

19.00 – 20.00 – Вечеря (кафе «Поляна») 

 

06.06.2018 р. 

6.15 – 6.30 – Підготовка до трансферу. 

6.30 – 10.00 – Трансфер до м. Вилкове 

10.00 – 10.30 – Кава-брейк 

10.30 – 13.00 – Відкриття семінару-практикуму, зустріч з керівництвом та 

представниками туристичного сектору, екскурсія м. Вилкове  

13.00 – 14.00 – Перерва на обід 

14.00 – 17.00 – Екскурсія «Українська Венеція» 

17.00 – 17.15 – Підведення підсумків семінару-практикуму 

17.15 – 21.00 – Трансфер до ОРІДУ НАДУ 

 

07.06.2018 р. 

9.00 – 10.00 – Сніданок, їдальня ОРІДУ 

10.00 – 13.00 – Підведення підсумків роботи міжнародного науково-

практичного семінару, видача сертифікатів. Офіційне закриття семінару 

13.00 – 14.00 – Перерва на обід 

14.00 – 17.00 – Екскурсія містом 

18.30 – 21.00 – Відвідування оперного театру 

 

08.06.2018 р. 

9.00 – 9.30 – сніданок 

10.00 –  трансфер до аеропорту 
 

 
 



ПРОГРАМА  

 

1-й день (04.06.2018) 

Міжнародного науково-практичного семінару 

 

10.00-10.30 – Відкриття семінару (ОРІДУ НАДУ при Президентові України) 

Вітальне слово:  

1. Іжа М.М., д. політ. н., проф, директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

2. Тадеуш Пальмовський, проф., доктор габілітований, завідувач кафедри географії 

регіонального розвитку, Гданський університет (Польща) 

3. Шека О., начальник Управління туризму, рекреації та курортів Одеської ОДА 

4. Бабов К.Д., д. мед. н., проф., директор ДУ «Український НДІ медичної 

реабілітації та курортології МОЗ України»  
 

10.30 – 14.00 – Круглий стіл «Туристичний вектор сталого розвитку 

приморських територій» 

Модератор:  

д. держ. упр., проф. Безверхнюк Т.М., завідувач кафедри проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 

1. «Сучасні тренди в туристичному бізнесі»  

д. держ. упр., проф. Безверхнюк Т.М., завідувач кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України (Україна) 
 

2. «Морські порти Гданської затоки і їх розвиток»  

проф., доктор габілітований Тадеуш Пальмовський, завідувач кафедри 

географії регіонального розвитку, Гданський університет (Польща) 

  

3. «Проблеми розвитку туризму в обраних прибалтійських гмінах околиць 

Гданська»  

проф., доктор габілітований Маріуш Кістовський, завідувач кафедри 

фізичної географії і формування навколишнього середовища, Гданський 

університет (Польща) 

 

4. «Природні лікувальні ресурси Причорноморських територій України» 

д.хім.н., проф. Нікіпелова О.М., заступник директора з наукової роботи, 

к.техн.н. Кисилевська А.Ю., ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та 

курортології МОЗ України» (Україна)  

 

5. «Чорне море – Балтійське море – сусіди» («Morze Czarne - Morze Bałtyckie - 

sąsiedzi»)  

проф., доктор габілітована Йоанна Фац-Бенеда, заступник декана факультету 

океанографії і географії, кафедра гідрології, Гданський університет (Польща) 

 

6. «Просторове планування на рівні територіальної громади: досвід 

Поморського воєводства республіки Польща» 



доктор габілітований Олександр Кучабський, кафедра географії 

регіонального розвитку, Гданський університет (Польща) 

 

7. «Пріоритетні напрямки розвитку лікувально-оздоровчого туризму на 

Причорноморських територіях України»  

д.мед.н. Бабова І.К., професор кафедри проектного менеджменту ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України (Україна) 

 

8. «Функціонування водного пасажирського транспорту у Віслинській затоці в 

Польщі»  

доктор Марцін Полом, магістр Кристіан Пуздракевич, кафедра географії 

регіонального розвитку, Гданський університет (Польща) 

 

9. «Альтернативи розвитку приморських територій України» 

к. пед. н. Сенча І.А., доцент кафедри проектного менеджменту ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України (Україна) 

 

10. «Проект створення мультифункціональної судноплавної компанії на 

комунальних засадах» 

к. техн. н. Яценко О.В., доцент кафедри проектного менеджменту ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України (Україна) 

 

11. «Маркетингові моделі аналізу туристичних потоків Одеської області» 

к. техн. н. Вишневська В.М., доцент кафедри проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України (Україна) 

 

12. «Моделі комплексного використання туристично-рекреаційного потенціалу 

приморських територій»  

Іванько О.О., аспірант кафедри проектного менеджменту ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України (Україна) 

 

14.00 – 14.45 Обід 

 

15.30 – 17.00 Продовження роботи круглого столу  

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 

Вітальне слово 

д. мед. н., проф. Бабов К.Д., директор ДУ «Український НДІ медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України» (м. Одеса) 

 

Огляд бази ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ 

України» 

 

17.00  Підведення підсумків 

 

 

2-й день (05.06.2018) 

Міжнародного науково-практичного семінару 

Семінар-практикум «Історико-архітектурні локації як туристичні 

атракції» 



Відкриття семінару-практикуму. 

Зустріч з керівництвом та представниками туристичного сектору Білгород-

Дністровського району. 

Екскурсія містом, відвідування Акерманської фортеці. 

Підведення підсумків семінару-практикуму. 

 

 

3-й день (06.06.2018) 

Міжнародного науково-практичного семінару 

Семінар-практикум «Особливості розвитку екологічного туризму на 

приморських територіях» 

Відкриття семінару-практикуму. 

Зустріч з керівництвом та представниками туристичного сектору. 

Екскурсія м. Вилкове. 

Екскурсія «Українська Венеція». 

Підведення підсумків семінару-практикуму. 

 

 

4-й день (07.06.2018) 

Міжнародного науково-практичного семінару 

Підведення підсумків роботи міжнародного науково-практичного семінару. 

Видача сертифікатів.  

Офіційне закриття семінару. 


