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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про організацію та проведення міжнародного туристичного форуму 

«Creative Tourism. Traveling and finding yourself (Креативний туризм. Подорож і пошук себе)» 

з міжнародною участю (далі Положення) визначає порядок його організації та проведення, 

організаційно-методичне забезпечення, порядок участі студентів, спікерів та визначення 

переможців і фінансування. 

1.2. Положення є складовою нормативної бази Одеської Національної Академії 

Харчових Технологій (далі – ОНАХТ).1.3. Туристичний форум «Creative Tourism. Traveling 

and finding yourself (Креативний туризм. Подорож і пошук себе)» із міжнародною участю (далі 

- Форум) - комплекс масового змагання студентів вищих навчальних закладів і школярів у 

творчому застосуванні здобутих з туризму і готельно-ресторанної справи знань, умінь та 

навичок і науково-практична конференція за участю представників туристичного бізнесу, 

представників державних і міждержавних установ і структур, зацікавлених у появі нових 

туристичних маршрутів, сталому розвитку туризму та індустрії гостинності, підвищенні 

конкурентоспроможності бізнесу 

1.4. Мета Форуму: інтеграція молоді і фахівців, що займаються теоретичними і 

практичними розробками в області розвитку туристичних дестинацій, локальних страв та у 

сфері гостинності. 

Місія Форуму: сприяння 

появі наростаючого тренду 

креативного та локал-фуд 

туризму в світі і в Україні. 

Завдання Форуму: 

 створення системи 

міжнародного співробітництва 

в сфері молодіжного та 

креативного та локал-фуд 

туризму і реалізації молодіжних 

проєктів; 

 створення 

міжнародного майданчика для 

молоді, яка бажає 

представляти свої нові проєкти для індустрії гостинності; 

 популяризація креативного туризму, в тому числі з гастро- характеристиками; 
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 виявлення і підтримка найбільш ефективних форм міжнародної взаємодії в 

сфері освіти за спеціальностями «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»; 

 створення єдиного інформаційного простору для учасників Форуму з метою 

забезпечення подальшої співпраці. 

1.5. Форум проводиться для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання закладів 

вищої освіти і коледжів незалежно від підпорядкування та форм власності, для школярів, які 

захоплюються туризмом. 

1.6. У Форумі можуть брати участь студенти-іноземці, які навчаються у закладах вищої 

освіти України та за кордоном, студенти іноземних коледжів, шкіл. Умови їх участі не повинні 

суперечити міждержавним та іншим угодам. 

1.7. Призові місця конкурсної частини Форуму визначаються учасникам, що набрали 

більшу кількість балів за результатами оцінки професійного журі та голосування учасників 

Форуму. 

1.8. Учасники Форуму отримують завдання та представляють свої роботи до 

проведення Форуму за наведеним Алгоритмом 

(Додаток 1). 

1.9. Під час проведення Форуму обробка персональних даних його учасників 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

 

2. Організація Форуму 
 

2.1. Навчальним закладом для проведення Форуму є Одеська Національна Академія 

Харчових Технологій. 

2.2. Форум складається з двох частин: науково-практична конференція і конкурс робіт. 

2.3. Для організації і проведення конкурсу робіт в рамках Форуму створюється 

Організаційний комітет (далі – Оргкомітет) та  Журі конкурсу (далі – Журі). Члени Журі не 

можуть біти одночасно керівниками проєктів учасників. 

2.4. До складу Оргкомітету входять співробітники ОНАХТ, співробітники інших закладів 

вищої освіти, фахівці з туризму. 

Оргкомітет Форуму (Додаток 2): 

 проводить організаційну роботу з підготовки і проведення; 

 розробляє порядок проведення; 

 готує документацію для проведення (програму, листи, бланки протоколів тощо); 

 організовує проведення реєстрації учасників конкурсу та конференції; 

 здійснює шифрування та дешифрування учасників; 

 складає звіт про проведення. 
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2.5. До складу Журі (Додаток 3) входять компетентні фахівці з індустрії туризму та 

гостинності, з освітньої сфери за спеціальностями «Туризм», «Готельно-ресторанна 

справа». 

 

3. Оргкомітет та порядок проведення конкурсу та науково-практичної 

конференції Форуму 

 

3.1. Порядок організації Форуму 

 

3.1.1. ОНАХТ надсилає закладам вищої освіти, коледжам, загальноосвітнім школам 

листи-запрошення з інформацією про умови проведення конкурсу Форуму. 

3.1.2. ОНАХТ розміщує на своєму сайті інформацію щодо проведення Форуму. 

3.1.3. Конкурс Форуму проводиться у вигляді дистанційного travel-фото змагання між 

творчими роботами (презентаціями, аудіо-відео-роботами) учасників.  Виконання завдань 

проводиться до проведення Форуму. В день проведення Форуму найкращі роботи за 

результатами оцінок Журі демонструються за допомогою засобів віддаленого конференц-

зв'язку (Zoom). 

3.1.4. Переможці та їх місця у змаганні визначаються за підсумком бальної оцінки Журі 

та учасників в день проведення Форуму. Підрахунок голосів учасників ведеться через 

додаток із зворотним зв'язком у реальному часі Mentimeter (Menti). 

3.1.5. Оргкомітет здійснює оприлюднення результатів змагань робіт учасників 

наприкінці проведення Форуму. 

3.1.6. Оргкомітет надсилає до директора навчально-наукового технологічного 

інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова звіт про підсумки проведення 

конкурсу та конференції у десятиденний термін після його завершення. 

 

3.2. Порядок проведення науково-практичної конференції 

 

3.2.1. Конференція проводиться в дистанційній формі (Zoom) за встановленою 

програмою (Додаток 4). 

3.2.1. Результати голосування, резолюція конференції, е-версія каталогу презентації 

конкурсу оприлюднюються на сайті ОНАХТ в строк не більш, ніж 10 днів після проведення 

Форуму. 

 

3.3. Порядок проведення конкурсу 

 

https://zoom.us/
https://www.menti.com/
https://zoom.us/
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3.3.1. Конкурс проводиться в день Форуму після науково-практичної конференції 

Форуму. До участі допускаються усі зареєстровані учасники Форуму із travel-фото 

презентаціями та відео- фото- роботами. 

3.3.2. Результат голосування членів Журі вказує на участь із презентацією в день 

Форуму, місце, зайняте у конкурсі за окремими напрямками роботи Форуму: Напрямок 1. 

«Туризм»; Напрямок 2. «Готельно-ресторанна справа», визначають учасники в день 

голосування на Форумі. 

3.3.3. Результати голосування конкурсу рейтинговим списком оголошуються 

наприкінці Форуму. 

 

4. Підведення підсумків Форуму 

 

4.1. Оргкомітет Форуму складає звіт про його проведення. 

4.2. Переможців (1-3 місце) конкурсу за кожним напрямком Форуму заохочують 

матеріальними призами та дипломами відповідного ступеня. 

4.3. Е-формат сертифікатів про участь отримують усі зареєстровані учасники, які 

вчасно подали на конкурс роботу та рецензії на конкурсну роботу від їх керівників. 

 

5. Фінансування Форуму 

 

5.1.Матеріально-технічне забезпечення Форуму здійснюється ОНАХТ за рахунок 

коштів із джерел, не заборонених законодавством України. 

5.2. Витрати на влаштування та використання програмного забезпечення в період дії 

Форуму несуть самі учасники. 

 

6. Прикінцеві положення 

 

6.1. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора ОНАХТ. 

6.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться наказом ректора ОНАХТ. 

6.3. Дія Положення скасовується наказом ректора ОНАХТ. 

6.4. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснюють заступники голови 

Оргкомітету. 
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Додаток 1 

 

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Навчально-науковий технологічний інститут харчової промисловості 

ім. М.В. Ломоносова 

 

Факультет технології вина та туристичного 

бізнесу 

Кафедра туристичного бізнесу та рекреації 

Факультет інноваційних технологій 

харчування і ресторанно-готельного 

бізнесу 

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу 

Кафедра іноземних мов 
 

 

АЛГОРИТМ УЧАСТІ У 

II ТУРИСТИЧНОМУ ФОРУМІ 

«CREATIVE TOURISM. TRAVELING AND FINDING 

YOURSELF» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА 2020 



10 
 

Для школярів 

1. Обрати напрямок участі у конкурсі. 

Напрямок 1 «Туризм». 

Напрямок 2 «Готельно-ресторанна справа». 

2. Підготувати презентацію (чи відео-ролик) із вмістом власних фотографій / 

відеозаписів за обраним напрямком. Мова презентації: українська чи англійська. Виступ у 

вигляді коментарів презентації (формат файлу .ppt чи .pptx) чи власноручно підготовленого 

аудіо-відео-файлу (як посилання на YouTube з відкритим доступом) не може тривати більше 

5 хвилин. 

3. Надати роботу керівникові (від школи), отримати відгук-рецензію. 

4. Заповнити анкету учасника. 

 

Анкета учасника (школяра, гімназиста, ліцеїста) __________________ 

                                                                                           Прізвище Ім’я 

II Туристичного Форуму «Creative Tourism. Travelling and finding yourself» 

 

Місто, школа  

Клас  

Прізвище Ім’я По-батькові учасника  

Е-mail учасника  

Моб.телефон учасника  

Прізвище Ім’я По-батькові керівника  

Е-mail керівника  

Моб.телефон керівника  

Згода на обробку персональних 

даних учасника 

Так                             Ні 

Згода на обробку персональних 

даних керівника 

Так                             Ні 

Напрямок (1 «Туризм» чи 

2 «Готельно-ресторанна справа») 

 

Тема роботи  

 

5. Надіслати роботу, скановану відгук-рецензію (формат файлу .pdf) та анкету учасника 

на адресу 

dep.tour.bus@gmail.com (для робіт за напрямком 1 «Туризм») 

nik-name@ukr.net (для робіт за напрямком 2 «Готельно-ресторанна справа») 

не пізніше 22 листопада 2020 року. 

6. 26 листопада 2020 року о 14-30 (UTC+2, Україна) за надісланим посиланням від 

Оргкомітету увійти до інтернет-конференції Zoom, взяти участь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dep.tour.bus@gmail.com
mailto:nik-name@ukr.net
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Для студентів коледжів 

1. Обрати напрямок участі у конкурсі. 

Напрямок 1 «Туризм». 

Напрямок 2 «Готельно-ресторанна справа». 

2. Підготувати презентацію (чи відео-ролик) із вмістом власних фотографій / 

відеозаписів за обраним напрямком. Мова презентації: українська чи англійська. Виступ у 

вигляді коментарів презентації (формат файлу .ppt чи .pptx) чи власноручно підготовленого 

аудіо-відео-файлу (як посилання на YouTube з відкритим доступом) не може тривати більше 

5 хвилин. 

3. Надати роботу керівникові (від коледжу), отримати відгук-рецензію. 

4. Заповнити анкету учасника. 

 

Анкета учасника (студента коледжу) _______________________ 
                                                                                       Прізвище Ім’я 

II Туристичного Форуму «Creative Tourism. Travelling and finding yourself» 

 

Місто, назва коледжу  

Спеціальність, курс, група  

Прізвище Ім’я По-батькові учасника  

Е-mail учасника  

Моб.телефон учасника  

Прізвище Ім’я По-батькові керівника  

Е-mail керівника  

Моб.телефон керівника  

Згода на обробку персональних 

даних учасника 

Так                             Ні 

Згода на обробку персональних 

даних керівника 

Так                             Ні 

Напрямок (1 «Туризм» чи 

2 «Готельно-ресторанна справа») 

 

Тема роботи  

 

5. Надіслати роботу, скановану відгук-рецензію (формат файлу .pdf) та анкету учасника 

на адресу 

dep.tour.bus@gmail.com (для робіт за напрямком 1 «Туризм») 

nik-name@ukr.net (для робіт за напрямком 2 «Готельно-ресторанна справа») 

не пізніше 22 листопада 2020 року. 

6. 26 листопада 2020 року о 14-30 (UTC+2, Україна) за надісланим посиланням від 

Оргкомітету увійти до інтернет-конференції Zoom, взяти участь. 

 

 

 

 

 

mailto:dep.tour.bus@gmail.com
mailto:nik-name@ukr.net
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Для студентів та аспірантів ЗВО 

1. Обрати напрямок участі у конкурсі. 

Напрямок 1 «Туризм». 

Напрямок 2 «Готельно-ресторанна справа». 

2. Підготувати презентацію (чи відео-ролик) із вмістом власних фотографій / 

відеозаписів за обраним напрямком. Мова презентації: українська чи англійська. Виступ у 

вигляді коментарів презентації (формат файлу .ppt чи .pptx) чи власноручно підготовленого 

аудіо-відео-файлу (як посилання на YouTube з відкритим доступом) не може тривати більше 

5 хвилин. 

3. Надати роботу керівникові (від ЗВО), отримати відгук-рецензію. 

4. Заповнити анкету учасника. 

 

Анкета учасника (студента ЗВО, аспіранта) _______________________ 
                                                                                 Прізвище Ім’я 

II Туристичного Форуму «Creative Tourism. Travelling and finding yourself» 

 

Місто, країна, назва ЗВО  

Факультет, курс, група  

Прізвище Ім’я По-батькові учасника  

Е-mail учасника  

Моб.телефон учасника  

Прізвище Ім’я По-батькові керівника  

Е-mail керівника  

Моб.телефон керівника  

Згода на обробку персональних 

даних учасника 

  Так                             Ні 

Згода на обробку персональних 

даних керівника 

 Так                             Ні 

Напрямок (1 «Туризм» чи 

2 «Готельно-ресторанна справа») 

 

Тема роботи  

 

5. Надіслати роботу, скановану відгук-рецензію (формат файлу .pdf) та анкету учасника 

на адресу 

dep.tour.bus@gmail.com (для робіт за напрямком 1 «Туризм») 

nik-name@ukr.net (для робіт за напрямком 2 «Готельно-ресторанна справа») 

не пізніше 22 листопада 2020 року. 

6. 26 листопада 2020 року о 14-30 (UTC+2, Україна) за надісланим посиланням від 

Оргкомітету увійти до інтернет-конференції Zoom, взяти участь. 

 
 

 

mailto:dep.tour.bus@gmail.com
mailto:nik-name@ukr.net
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Додаток 2 
 

ОРГКОМІТЕТ ФОРУМУ-2020 

 

Голова 

оргкомітету 

Богдан ЄГОРОВ, д.т.н., професор, академік НААН України, ректор ОНАХТ 

Заступники 

голови 

оргкомітету. 

Модератори 

Марина МАРДАР, д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків ОНАХТ 

Федір ТРІШИН, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної 
роботи ОНАХТ 

Олена МЕЛІХ, д.е.н., професор, завідувачка кафедри туристичного бізнесу та 
рекреації ОНАХТ 

Олена ЗІНЧЕНКО, к.п.н,, доцент, завідувачка кафедри іноземних мов ОНАХТ 
 

Члени оргкомітету Ірина СОЛОНИЦЬКА, к.т.н., доцент, директорка навчально-наукового технологічного 
інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова ОНАХТ  

Анджела Д’ЯКОНОВА, д.т.н., професор, завідувачка кафедри готельно-
ресторанного бізнесу ОНАХТ 

Людмила ФІГУРСЬКА, к.т.н., доцент, начальниця відділу міжнародних грантів та 
академічної мобільності ОНАХТ 

Ганна САРКІСЯН, к.т.н., доцент, декан факультету технології вина та туристичного 
бізнесу ОНАХТ 

Тетяна ЛЕБЕДЕНКО, д.т.н., професор, декан факультету інноваційних технологій 
харчування і ресторанно-готельного бізнесу ОНАХТ 

Вікторія ТКАЧ, д.е.н., професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу ОНАХТ 
Марія ПАРТАЛІДОУ, доктор філософії, доцент Вищої Школи Сільського 

господарства, Лісового господарства та Природного середовища 
Салонікійського університету ім. Арістотеля, Греція 

Галіна ЩУКА, д.е.н., професор кафедри географії і туризму Закарпатського 

угорського інституту ім. Ференця Ракоці , Україна 
Ігор ВИННИЧЕНКО, к.г.н., доцент кафедра країнознавства та туризму Київського 

Національного Університету ім. Т. Шевченка, Україна 
Людмила ТРАНЧЕНКО, д.е.н., професор, завідувачка кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи Уманського Національного Університету Садівництва, 
Україна 

Галина ТАРАСЮК, д.е.н., професор, декан факультету бізнесу та сфери 
обслуговування ДУ «Житомирська Політехніка», Україна 

Наталя ДОБРЯНСЬКА, д.е.н., професор кафедри адміністративного менеджменту 
та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету, 
Україна 

Ірина КРУПІЦА, к.е.н., доцент кафедри туристичного бізнесу та рекреації ОНАХТ 
Олег УДОВИЦЯ, к.п.н., доцент кафедри менеджменту і логістики ОНАХТ 
Маргарита ЛІГАНЕНКО, к.т.н., доцент кафедри туристичного бізнесу та рекреації 

ОНАХТ 
Вікторія ТРЕТЯК, старший викладач кафедри іноземних мов ОНАХТ 
Ганна МАРТІРОСЯН,  старший викладач кафедри іноземних мов ОНАХТ 
Лариса КАРПИНСЬКА, старший викладач кафедри іноземних мов ОНАХТ 
Прасковія ДОЛАПЧИ, локальний Координатор проєкту «Дестинація Котловина – 

атракційне гагаузьке село» 
Олександр БЕРНЕВИЧ, завідувач лабораторії кафедри туристичного бізнесу та 

рекреації ОНАХТ 
 

Відповідальні 

секретарі 

Ольга ШЕПЕЛЕВА, аспірантка кафедри туристичного бізнесу та рекреації ОНАХТ – 
за напрямком «Туризм»; 

Оксана ТКАЧУК, асистентка кафедри готельно-ресторанного бізнесу ОНАХТ 
–  за напрямком «Готельно-ресторанна справа» 
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Додаток 3 
 

ЖУРІ КОНКУРСНОГО ЗМАГАННЯ ФОРУМУ-2020 

 

Голова журі Олена МЕЛІХ, д.е.н., професор, завідувачка кафедри туристичного 
бізнесу та рекреації ОНАХТ 
 

Заступник голови 

журі за напрямком 

«Туризм» 

Марія ОРЛОВА, к.г.н., доцент кафедри туристичного бізнесу та рекреації 
ОНАХТ 

Члени журі Іван ЛІПТУГА, Президент Національної туристичної організації України 
Олександр ГРАБОВСЬКИЙ, Президент Одеської Асоціації туроператорів 
та агенцій, Україна 
Людмила ТРАНЧЕНКО, д.е.н., професор, завідувачка кафедри туризму 
та готельно-ресторанної справи Уманського Національного Університету 
Садівництва, Україна 
Ігор ВИННИЧЕНКО, к.г.н., доцент кафедри країнознавства та туризму 
Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка, Україна 
Камбіз ШЕЙДА ГОЛБАД, доктор філософії, старший викладач кафедри 
туристичного бізнесу та рекреації ОНАХТ 
 

Заступник голови 

журі за напрямком 

«Готельно-

ресторанна справа» 

Вікторія ТКАЧ, д.е.н., професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу 
ОНАХТ 

Члени журі Леонід МІЛЬМАН, к. е. н, Засновник ТОВ «ЕКОЛАТ» м Чернівці, Україна 
Тетяна НЕЗВЕЩУК-КОГУТ, к.е.н., доцент кафедри технології та 
організації готельно-ресторанного бізнесу Чернівецького торгівельно-
економічного інституту КНТЕУ, Україна 
Оксана ТКАЧУК, асистентка кафедри готельно-ресторанного бізнесу 
ОНАХТ 
Юлія ІЛІЇНА, СЕО та Співвласник мережі Szef Szaszlyk, Польша 
Інесса НОСЕНКО, Голова правління Запорізької обласної громадської 
організації "Дивосвіт" м. Запоріжжя, Україна 
Олександр КАМУШКОВ, Власник туристичної агенції «Сіндбад» 
м. Запоріжжя, Україна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Додаток 4 
 

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ФОРУМУ-2020 

 

Одеська національна академія харчових технологій 
Навчально-науковий технологічний 

інститут харчової 

промисловості ім. М.В. Ломоносова 

26 листопада 2020 року 

 Туристичний Форум 

«Creative Tourism. Traveling and finding yourself» 

із міжнародною участю 

ZOOM 
 

14.00-14.30 Реєстрація 
 

14.30-15.00 Відкриття конференції. Вітальні промови організаторів та 
модератора форуму 
 

Виступи почесних гостей та доповіді спікерів конференції 
15.00-16.00 Іван ЛІПТУГА, Президент Національної туристичної організації 

України; 
Дар’я СОНЯЧНА, Радниця по туризму та культурі керівника 
Одеської ОДА; 
Марія ПАРТАЛІДОУ, доктор філософії, доцент Вищої Школи 
Сільського господарства, Лісового господарства та Природного 
середовища Салонікійського університету ім. Арістотеля, Греція; 
Олександр ГРАБОВСЬКИЙ, Президент Одеської Асоціації 

туроператорів та агенцій; 
Ларіса НОВІКОВА, Директорка Туристичного бюро подорожей 

«Сім’я»; 
Олексій ДИШЛЄВОЙ, Автор туристичного проєкту «Alex Gut»; 
Юлія ІЛІЇНА, СЕО та співвласник мережі Szef Szaszlyk, Польща; 
Інесса НОСЕНКО, Голова правління Запорізької обласної 

громадської організації "Дивосвіт" м. Запоріжжя 

Дискусійна панель форуму 
16.00-17.30 Конкурсне змагання 
17.30-18.00 Результати конкурсної сесії, нагородження 
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Odessa National Academy of Food Technologies 

M.V. Lomonosov Technological Institute of the Food Industry 

 

26th of November, 2020 

The Second Tourism Forum  

with international participation 

«Creative Tourism. Traveling and finding yourself» 

ZOOM 

 
 

2.00-2.30 PM Registration 

2.30-3.00 PM Opening. Welcome speeches by the organizers and moderator of the 
forum 
 

 
Speeches by honored guests and reports of the conference speakers 

 
3.00-4.00 PM Ivan LIPTUGA, President в National Tourism Organization of Ukraine; 

Dariya SONYACHNA, Adviser on tourism and culture of the head of 

the Odessa regional state administration; 
Maria PARTALIDOU, Associate Professor, Aristotle University of 

Thessaloniki, School of Agriculture, Forestry & Environmental 
Sciences, Greece; 
Olexander GRABOVSKY, President of the Odessa Association of 
Tour Operators and Agencies; 
Larisa NOVIKOVA, Director of the Travel Agency «Semja»; 
Oleksiy DYSHLYEVOY, Author of a tourism project «Alex Gut»; 
Yuliya ILIYINA, CEO and co-owner of the network Szef Szaszlyk, 
Poland; 
Inessa NOSENKO, Chairman of the Board of Zaporizhia Regional 
Public Organization "Dyvosvit" Zaporizhia. 

Forum discussion panel 
4.00-5.30 PM Competition session 
5.30-6.00 PM Results of the competition session, awards 

 

 


