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Короткотермінове навчання проводиться для представників органів 

місцевої влади з метою підвищення їхньої кваліфікації в питаннях підготовки 

проектних заявок для участі у конкурсах інвестиційних проектів. 

Нормативний термін проведення навчання – 24 години. 

Галузева спрямованість: написання та реалізація інвестиційних 

проектів для отримання грантів у сфері розвитку туризму та курортів 

Цільова аудиторія навчання: посадові особи органів публічної влади, 

відповідальні за розвиток сфери туризму та курортів та/або за залучення 

інвестицій в економічний, соціальний та культурний розвиток регіонів. 

Мета короткотермінового навчання: формування у фахівців органів 

публічної влади:  

• розуміння основних термінів та моделей, закономірностей і 

процесів розвитку курортно-туристичної сфери; регіональних 

особливостей розвитку туризму та курортів в Одеській області; 

технологій розроблення туристичних маршрутів та створення 

сучасних туристичних атракцій; законодавчих та нормативних основ 

створення/функціонування курортів державного і місцевого значення, 

рекреаційних зон, водних об’єктів (пляжів), природоохоронних 

заповідних територій, а також механізмів управління ними; 

• засвоєння системних знань і вмінь використання основних 

інструментів управління проектами для залучення інвестицій в 

розвиток туристичної сфери на території, підготовці заявок для участі 

у конкурсах, обґрунтованого вибору альтернатив розвитку території; 

• формування умінь і навичок якісної підготовки проектних 

заявок для участі у конкурсах інвестиційних проектів; 

• удосконалення практичних навичок з використання 

технологічних засобів та інформаційних інструментів для розроблення 

і реалізації конкретних заходів з управління проектами і їх 

практичного застосування. 

 

Очікувані результати: на основі отриманих навичок збільшення 

кількості якісно підготовлених проектних заявок для участі у конкурсах 

проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.  
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Викладачі та спікери, які залучені до навчального процесу: 

 

Бабов Костянтин 

Дмитрович 
 

Директор ДУ «Український НДІ медичної 

реабілітації та курортології МОЗ 

України, доктор медичних наук, 

професор, заслужений діяч науки і 

техніки України 

Бабова Ірина 

Костянтинівна 
 

Головний науковий співробітник  відділу 

медичної реабілітації  ДУ «Український 

НДІ медичної реабілітації та 

курортології МОЗ України», доктор 

медичних наук 

Безверхнюк 

Тетяна Миколаївна  
 

Завідувач кафедри управління проектами 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 

доктор державного управління, 

професор 

Кисилевська Альона 

Юріївна 
 

Керівник Українського державного 

центру стандартизації і контролю 

якості природних і преформованих 

засобів ДУ «Український НДІ медичної 

реабілітації та курортології МОЗ 

України», кандидат технічних наук 

Кузнецова Оксана 

Вікторівна 
 Президент Асоціації «Туризм Одеси» 

Нікіпелова Олена 

Михайлівна 
 

Заступник директора з наукової роботи 

ДУ «Український НДІ медичної 

реабілітації та курортології МОЗ 

України», доктор хімічних наук, 

професор 

Сенча Ірина Анатоліївна  

Доцент кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, кандидат 

педагогічних наук 

Шека Олександр 

Олександрович 
 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

начальника управління туризму, 

рекреацій та курортів Одеської обласної 

державної адміністрації  

Яремчишин Анатолій 

Анатолійович 
 

Голова ГО «Клуб велотуристів друзів 

природи «Рух» 
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Круглий стіл на тему: 

 

«Залучення коштів міжнародних організацій як інструмент впровадження 

передових ідей»  

 

Початок 18.05.2018                              

Час проведення 9 год. 30 хв. – 10 год. 00 хв.  

 

 

Теми виступів 

(Регламент 3 хвилини) 

 
 1.1. Вітальне слово. Здобутки та перспективи Одеської області у сфері 

розвитку туризму та залучення інвестицій.  

Шаталова Світлана Миколаївна – заступник голови Одеської 

обласної державної адміністрації.  

 

1.2. Роль проектного менеджменту у структурі освіти сучасного 

управлінця. 

Іжа Микола Михайлович – директор Одеського регіонального 

інституту Державного управління Національної академії Державного 

управління при Президентові України, доктор політичних наук, 

професор. 

 

1.3. Пріоритетні завдання розвитку туризму в Одеській області на 

сучасному етапі. 

Шека Олександр Олександрович – т.в.о. начальника управління 

туризму, рекреацій та курортів Одеської обласної державної 

адміністрації. 

 

1.4. Актуальні конкурси проектів регіонального розвитку: пропозиції та 

можливості.  

Безверхнюк Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з 

державного управління, професор.  

 

1.5. Перспективи Одеської області у розбудові курортної сфери. Досвід 

інших регіонів України. 

Бабов Костянтин Дмитрович – директор ДУ «Український НДІ 

медичної реабілітації та курортології МОЗ України», доктор медичних 

наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.  

 

1.6. Нагальні питання розвитку туризму в Одеській області: проблеми, 

плани, очікування. 

Кузнецова Оксана Вікторівна  – Президент Асоціації «Туризм Одеси». 
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П’ятниця – 18 травня 

 

09.00-09.30 Реєстрація учасників навчання  

09.30-10.00 

Круглий стіл на тему: «Залучення коштів міжнародних 

організацій як інструмент впровадження передових ідей» 

Відкриття семінару. 

Навчальний блок 1 

«Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до 

забезпечення конкурентоспроможності» 
 

10.10-11.40 

 Тематичний круглий стіл «Туризм: структура та 

інфраструктура»: 

1.1. Структура регіонального туристичного ринку та тенденції 

сучасного туристичного попиту. 

Шека Олександр Олександрович. 
1.2. Туристична дестинація та туристичний продукт: основні 

визначення, поняття, підходи, моделі. 

Безверхнюк Тетяна Миколаївна. 

1.3. Практичні результати реалізації успішних проектів у сфері 

курортів і туризму на території Одеської області протягом 

останніх років.  

Кузнецова Оксана Вікторівна.  

12.00-13.30 

Тематичний круглий стіл «Курортний потенціал Одеської 

області та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму»: 

2.1. Природні лікувальні ресурси Одеської області. Загальна 

характеристика та особливості.  

Бабов Костянтин Дмитрович, Кисилевська Альона Юріївна. 

 2.2. Законодавча процедура оголошення природних територій 

курортами місцевого значення. 

Бабова Ірина Костянтинівна, Нікіпелова Олена Михайлівна.  
2.3. Функціонування та подальший розвиток територій, 

оголошених  курортами місцевого або державного значення. 

Бабова Ірина Костянтинівна, Нікіпелова Олена Михайлівна.  

14.00-15.30 

Практичне заняття: «Проектування туристичних 

маршрутів, їх впровадження та  функціонування». 

Яремчишин Анатолій Анатолійовия – Голова ГО «Клуб 

велотуристів друзів природи «Рух».  

Завдання для самостійної роботи за блоком 1: опис туристичної дестинації, 

туристичного маршруту, туристичного продукту як якірного елементу для 

залучення інвестицій в розвиток території (до 2 сторінок - форма додається). 
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П’ятниця  – 1 червня  

 

Навчальний блок 2  

«Основні інструменти управління проектами для залучення 

інвестицій в розвиток туристичної сфери на території» 
 

10.10-11.40 

 

Семінар-практикум «Проект як об’єкт управління, вид 

діяльності, технологія управління змінами»: 

4.1. Основні поняття, моделі, стандарти. Структура і 

структуризація проекту. Продукт і результат проекту.  

 

4.2. Формулювання контексту і проблеми проекту.  

Безверхнюк Тетяна Миколаївна.  

 

12.00-13.30 

 

Семінар-практикум «Основні правила заповнення проектних 

заявок»: 

5.1. Особливості написання аплікаційних форм. 

 

5.2. Формування проблемного поля проекту. Мета та завдання 

проекту. Структуризація цілей проекту. 

Безверхнюк Тетяна Миколаївна.  

 

14.00-15.30 

 

Практичне заняття: Аналіз заінтересованих сторін проекту. 

Безверхнюк Тетяна Миколаївна.  

Завдання для самостійної роботи за блоком 2: здійснити причино-наслідковий 

аналіз, побудувати дерево проблем та описати проблему проекту, структурувати 

цілі проекту.  
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П’ятниця – 8 червня 

 

Навчальний блок 3  

«Бюджет та логічна матриця проекту» 

 

10.10-11.40 

 

Практичне заняття: Логічне обґрунтування проекту. 

Безверхнюк Тетяна Миколаївна. 

12.00-13.30 

 

Практичне заняття. Аналіз альтернатив. Визначення робіт та 

ресурсів проекту. План-графік реалізації заходів проекту. 

(комп’ютерний клас). 

Сенча Ірина Анатоліївна. 

 

14.00-15.30 

Практичне заняття. Бюджет проекту. Економічна ефективність 

та показники самоокупності проекту. 

Сенча Ірина Анатоліївна.  

 

Завдання для самостійної роботи за блоком 3: заповнити логічну матрицю 

проекту та сформувати бюджет проекту (форми додаються). 

 

 

 

П’ятниця – 15 червня 

 

Навчальний блок 4 

«Коучинг» 

 

10.10-11.40 
Коучинг по підготовленим проектним заявкам: 

Експертна оцінка та консультації для покращення якості 

підготовлених заявок. 

Безверхнюк Тетяна Миколаївна. Сенча Ірина Анатоліївна.  

 

12.00-13.30 

14.00-15.30 
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ НАВЧАННЯ 

Відповідно до наказу директора інституту від 05 травня 2014 року  

№ 69 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу 

підвищення кваліфікації кадрів Інституту» слухачі, які підвищують кваліфікацію, 

мають право на: 

 навчання для отримання знань і умінь за програмою підвищення 

кваліфікації; 

 безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту; 

 ознайомлення з нормативно-методичними матеріалами, які 

регламентують організацію навчального процесу в управлінні ПКК; 

 отримання роз’яснення щодо своїх прав і обов’язків, а також 

особливостей організації навчального процесу, вимог до рівня засвоєння знань і 

формування вмінь за програмою підвищення кваліфікації, контрольних заходів; 

 вивчення додаткових модулів (тем) інших програм підвищення 

кваліфікації для отримання додаткових знань і умінь (за умови виконання 

навчальної програми); 

 участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального 

процесу та побутового забезпечення; 

 врахування своїх професійних потреб та інтересів у процесі 

підвищення кваліфікації; 

 користування навчально-методичною та побутовою базою Інституту, а 

саме: 

–   аудиторією № 103, 102; 

 бібліотечним фондом інституту: бібліотека (к. № 111), читальною 

залою (к. № 114), залою електронних носіїв інформації  

(к. № 110); 

 їдальнею (вхід з холу центрального входу до інституту). 

Слухачі зобов’язані: 

 дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Інституту; 

 бути присутніми на заняттях згідно з розкладом  

(відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу начальника 

управління ПКК Інституту, за умови наявності поважних підстав, які 

підтверджені документально); 

 виконувати завдання, які передбачені професійними програмами 

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування; 

 дотримуватися вимог положення про управління ПКК; 

 дотримуватися правил техніки безпеки. 
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Одеський регіональний інститут Державного управління Національної академії 

Державного управління при Президентові України 

 

 

Керівництво 

№ 

каб. 
Посада 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Телефон 

214 а Директор інституту 
ІЖА 

Микола Михайлович 
705-97-00 

109 

Начальник управління 

підвищення кваліфікації 

кадрів 

ЛИПОВСЬКА 

Світлана Олексіївна 
705-97-80 

705-97-90 

 

Кафедра проектного менеджменту  

 Завідувач кафедри 
БЕЗВЕРХНЮК  

Тетяна Миколаївна 
705-97-68 

 

Управління туризму, рекреації та курортів  

Одеської обласної державної адміністрації 

 

560 

 

Т.в.о. начальника управління  

 

 

ШЕКА 

Олександр 

Олександрович 

71-89-331 

564 
Відділ розвитку туризму 

 

СЕРГЕЄВА 

Аліна Сергіївна  
71-89-331 

564 Відділ курортів та рекреації 
СТОЯНОВ  

Федір Федорович 
71-89-331 

 

КУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та 

курортології Міністерства охорони здоров’я України» 

 

 Директор 
БАБОВ 

Костянтин Дмитрович  
728-06-53 

 

 

 

Розклад дзвінків 

І пара   8:30 - 10:00 

ІІ пара 10:10 - 11:40 

ІІІ пара 12:00 - 13:30 

Обідня перерва 13:30 - 14:00 

ІV пара 14:00 - 15:30 

V пара 15:40 - 17:10 

  

 


