
Туристичний форум «Креативний туризм»: подорожуй та знайди себе 

 

Всесвітньо відомий той факт, що туристична галузь діяльності людей 

посилюється у багатьох країнах щороку. Це визначається тим, що саме в 

туризмі є базис для подолання такої важкої проблеми людства, як бідність, в 

туризмі є людяність, бо саме через подорожі ми знаємо, як живуть люди в 

інших країнах, в туризмі є креатив. Креативний туризм – це пошук нового 

формату отримання знань про життя. Він об’єднує культурні подорожі та 

гастрономію і кухні країн, спортивні події та насолоду природою і 

ландшафтами, він сприяє обережному відношенню до багатовікових традицій, 

до екосистем, до введення нових туристичних атракцій, до проведення розваг. 

Кафедра туристичного бізнесу та рекреації Одеської національної 

академії харчових технологій під час проведення захистів наукових 

досліджень бакалаврів та магістрів, в період проведення конференцій та 

активної участі у міських, регіональних та міжнародних програмах з розвитку 

туризму в цьому році дуже гостро відчула необхідність створення системи 

міжнародного співробітництва в сфері молодіжного та креативного туризму і 

реалізації молодіжних проектів; розбудови міжнародного майданчика для 

молоді, яка бажає представляти свої нові проекти для туристичного бізнесу; 

популяризації креативного туризму, в тому числі з етно- та екологічними 

характеристиками; виявлення і підтримки найбільш ефективних форм 

міжнародної взаємодії в сфері освіти за спеціальністю «Туризм». Ці думки 

відобразились в організації туристичного форуму «Creative Tourism. Traveling 

and finding yourself». 

Під керівництвом та за активною участю і всебічною підтримкою 

ректора ОНАХТ Богдана Вікторовича Єгорова, директора Навчально-

наукового інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова Ірини 

Валеріївни Солоницької, заступника декана Факультету технології вина та 

туристичного бізнесу Тетяни Миколаївни Афанас’євой весь колектив кафедри 

підготував та об’єднав у комплекс дві цікаві складові Туристичного Форуму – 



це масове очне змагання студентів вищих навчальних закладів у творчому 

застосуванні здобутих з туризму знань, умінь та навичок та науково-практичну 

конференцію за участю відомих мандрівників, представників туристичного 

бізнесу, представників державних і міждержавних установ і структур, 

зацікавлених у появі нових туристичних маршрутів, сталому розвитку 

туризму, підвищенні конкурентоспроможності бізнесу. 

21 вересня 2019 року у великій конференц-залі ОНАХТ відбувся 

студентський конкурс та науково-практична конференція, що було 

передбачено програмою Форуму. 

Конкурс Форуму проводився у вигляді очного постерного travel-фото 

змагання між творчими роботами студентів.  В цей день роботи з шифром 

демонструвалися на майданчику біля зали для проведення конференції. 

Переможці Форуму визначалися за сумарною кількістю балів та отримали 

цінні подарунки. Переможцями стали студенти Вінницького національного 

аграрного університету (3 курс), Коледжу нафтгазових технологій, інженерії 

та інфрастуктури сервісу (4 курс), Одеської національної академії харчових 

технологій (1 курс). 

Почесними гостями та цікавими спікерами Форуму були: 

 Катерина Мєхвалієва, головний менеджер туристичного клубу 

«Навігатор», із темою доповіді «Івент як маркетинговий інструмент у 

туристичному бізнесі»; 

 Юлія Сущенко, мандрівниця, журналіст Одеського міського 

порталу «Одесская жизнь», Travel-блогер, яка розповіла про low-cost travel; 

 Євген Канєв, мандрівник, Travel-блогер, який повідав про 

«Майбутнє у «незакордоном». Креативні напрямки для розвитку: досвід 

подорожей». 

Критично виступив Денис Бендер, туристичний експерт, щодо проблем 

розвитку туризму в Одесі та в Україні. З далекого Перу своїм яскравим  

виступом про цю країну прикрасила Форум Eva H Leask, мандрівниця, 



журналіст, Travel-блогер. Ми почули її враження у доповіді «What do you know 

about Piruw Mama Llaqta?». 

Багато питань було задано спікерам, але є питання, відповіді на які 

тільки нове покоління зможе дати у майбутньому. Дуже вдячні гостям 

Форуму! Їх досвід та практичні знання – найголовніше для молодих авторів 

наступних креативних турів. 

Нам вдалося створити інформаційний простір для учасників Форуму, з 

метою забезпечення подальшої співпраці, вдалося інтегрувати студентів, 

молодих вчених і фахівців, що займаються теоретичними і практичними 

розробками в області розвитку туристичних дестинацій. 

Вважаємо, що ціль Форуму, а саме - сприяння появі наростаючого 

тренда креативного туризму в світі і в Україні, досягнута. Бажаємо 

перетворити цей захід у щорічний! Приєднуйтесь до нас! 

 


