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І. ОРГАНІЗАТОРИ 

─ Національна академія державного управління при Президентові України 

─ Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

─ Центрально-Європейський Університет (Словаччина) 

─ Асоціація докторів наук з державного управління 

─ ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України» 

─ ВГО «Українська технологічна академія» 

─ ВГО «Українське товариство сприяння соціальним інноваціям» 

ІІ. ПАРТНЕРИ 

─ Британська академія освіти (м. Лондон, Великобританія) 

─ Воронезький філіал Російської академії народного господарства і державної служ-

би при Президентові Російської Федерації (м. Воронеж, Російська Федерація) 

─ Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (м. Дніпропетровськ, Україна) 

─ Інститут історії України НАН України (м. Київ, Україна) 

─ Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ, Україна) 

─ Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (м. Львів, Україна) 

─ Міжнародна академія освіти (м. Твер, Російська Федерація) 

─ Науково-технічний центр «Псіхєя» (м. Київ, Україна) 

─ Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України (м. Ки-

їв, Україна) 

─ Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (м. Київ, Україна); 

─ Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

─ Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (м. Одеса, Україна) 

─ Санкт-Петербурзький держаний політехнічний університет (м. Санкт-Петербург, 

Російська Федерація) 

─ Туристичної компанія «Олімп» (м. Київ, Україна) 

─ Центр дослідження сучасності (м. Париж, Франція) 

ІІІ. СПОНСОРСЬКА ПІДТРИМКА 

Юридичні особи 

─ ВГО «Українська технологічна академія» 

─ ВГО «Українське товариство сприяння соціальним інноваціям» 

─ Науково-технічний центр «Псіхєя» (м. Київ, Україна) 

─ ООО «Аттракті» 

Фізичні особи 

─ АНТОНЕНКО Олександр Васильович, директор компанії «ПрофКлімат» (м. Ки-

їв, Україна) 

─ БЛАГОДЄТЄЛЄВ Сергій Вікторович, приватний підприємець (м. Київ, Україна); 

─ БЛАГОДЄТЄЛЄВА-ВОВК Світлана Леонідівна, кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного пе-

дагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

─ АФОНІН Едуард Андрійович, доктор соціологічних наук, професор  (м. Київ, 

Україна) 

─ УСТІЧ Сергій Іванович, доктор соціологічних наук (м. Ужгород, Україна)  
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IV. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

─ БІЛИНСЬКА Марина Миколаївна, д-р держ. упр., проф., віце-президент Націо-

нальної академії державного управління при Президентові України (м. Київ, Україна) – спів-

голова оргкомітету 

─ АМОСОВ Олег Юрійович, д-р е. н., проф., перший заступник директора Харків-

ського регіонального інституту державного управління Національної академії державного уп-

равління при Президентові України (м. Харків, Україна) – співголова оргкомітету 

─ АФОНІН Едуард Андрійович, д-р соціол. н., проф., заслужений діяч науки і тех-

ніки України, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної 

академії державного управління при Президентові України (м. Київ, Україна) – науковий ке-

рівник семінару, член оргкомітету 

─ БАЛАКІРЄВА Ольга Миколаївна, к. соціол. н., заслужений діяч науки і техніки 

України, завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», віце-президент Соціологічної асо-

ціації України (м. Київ, Україна) – член оргкомітету 

─ БЛАГОДЄТЄЛЄВА-ВОВК Світлана Леонідівна, к. е. н., доц., професор кафедри 

інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного університету ім. 

М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна) – член оргкомітету 

─ КРУПКІН Павло Ліверійович, к. фіз.-мат. н., с. н. с., науковий керівник Центру 

дослідження сучасності (м. Париж, Франція) – член оргкомітету 

─ МАЦОЛА Маріанна Іванівна, к. ю. н., представник Центрального європейського 

університету (м. Скаліца, Словаччина) – член оргкомітету 

─ МЕРКОТАН Катерина Пилипівна, к. політ. н., незалежний дослідник (м. Борне 

Суліново, Республіка Польща) – член оргкомітету 

─ ПАТРАКОВ Володимир Петрович, незалежний дослідник (м. Степногорськ, Рес-

публіка Казахстан) – член оргкомітету 

─ РАДЧЕНКО Олександр Віталійович, д-р  держ. упр., проф., професор Поморсь-

кої академії (м. Слупськ, Польща) – член оргкомітету 

─ СЛІНЬКО Олександр Анатолійович, д-р політ. н., проф., завідувач кафедри по-

літології і політичного управління Воронезького філіалу Російської академії народного гос-

подарства і державної служби при Президенті Російської Федерації (м. Воронеж, Російська 

Федерація) – член оргкомітету 

─ СУШИЙ Олена Володимирівна, д-р держ. упр., доц., завідувач лабораторії моні-

торингу суспільно-політичних процесів Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України (м. Київ, Україна) – вчений секретар семінару, член оргкомітету 

─ ШИПУНОВА Ольга Дмитрівна, д-р філос. н., проф., професор кафедри філософії 

гуманітарного факультету Санкт-Петербурзького політехнічного університету (м. Санкт-

Петербург, Російська Федерація) – член оргкомітету 
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V. РЕГЛАМЕНТ 

30 квітня 2015 року 

09.30 – 10.00 — Реєстрація учасників ТМС-2015 

10.00 – 10.15 — Відкриття VІ-ТМС-2015. Привітання учасників від оргкомітету і керівниц-

тва Центрально-європейського університету 

10.15 – 11.00 — ІІІ міжнародний конкурс молодих науковців (Панель № 1) 

11.00 – 11.30 — Кава-брейк 

11.30 – 13.00 — Пленарна сесія VІ-ТМС-2015 (панель № 2) 

13.00 – 14.00 — Обід (у місті)  

14.00 – 17.00 — Загальна Інтернет-дискусія очних і заочних учасників і конкурсантів VІ-

ТМС-2015  

17.00 – 17.20 — Церемонія нагородження переможців ІІІ Міжнародного конкурсу моло-

дих науковців та вручення заохочувальних премій і сертифікатів учас-

никам ТМС-2015 

17.20 – 17.30 — Загальне фото 

17.30 – 20.00 — Неформальна зустріч (в місті) 

 

Тривалість пленарної доповіді — до 7 хв. 

Тривалість повідомлення — до 3 хв., запитання-відповіді — до 1 хв. 

Робочі мови семінару — українська, російська, англійська. 

 

В рамках VІ ТМС-2015 міжнародна експертна комісія визначить: 

 найкращі роботи конкурсантів, які отримають 
1 премія   — 3000 грн.  

2 премія   — 2000 грн.  

3 премія   — 1500 грн.  

 три заохочувальні премії — по 500 грн.  

 найкращі роботи 3-х основних учасників VI ТМС-2015, які отримають  
 три заохочувальні премії — по 1000 грн.  

 

На початку роботи VІ-ТМС-2015 Ви зможете отримати: 

 програму заходу. 

 електронне видання «Українська школа архетипіки: наукові здобутки, 1994-

2014», що устатковане спеціальною пошуковою програмою і містить всі публікації 

школи за період з 1994 по 2014 рр. (українською, російською та англійською мова-

ми, разом понад 50 Мбайт або 10 тис. сторінок текстової інформації).  

 пам’ятний значок «Українська школа архетипіки». 

 

Контрольні дати: 

 10.04  –  кінцевий термін подання туроператору документів на оформлення візи «Шенген» 

 12.04  –  кінцевий термін подання рукописів статей 

 15.04  –  установча он-лайн Інтернет сесія очних і заочних учасників загальної дискусії  

 30.04  –  VI ТМС-2015 і III Міжнародний конкурс молодих науковців (деталі в програмі) 

   1.05  –  екскурсія Ужгородом (деталі в програмі) 

1-5.05  –  прогулянка по-італійські (деталі в програмі) 

  1.07   –  підготовка та видання номера журналу «Публічне управління: теорія та практика» з  

матеріалами ТМС-2015 і збірника конкурсних робіт. 
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VI. ТЕМАТИЧНА ЧАСТИНА VІ ТМС-2015 

Доповідачі ТМС-2015 матимуть змогу використовувати для презентації своїх ідей  

мультимедіа проектор і відповідні програми. 

 

ВІДКРИТТЯ VІ ТМС-2015 (10.00– 10.15) 
Виголошення вітальних промов на адресу учасників зібрання. 

ІІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ (Панель № 1, 10.00–11.00) 

Модератор — АФОНІН Едуард Андрійович (Київ) 

1. ДРУК Вікторія Василівна, к. держ. упр., докторант Національної академії держав-

ного управління при Президентові України. Тема: «Архетипи комунікативної діяльності 

як основа сталих відносин держави і суспільства». 

2. ЗАМОРСЬКИЙ Віктор Іванович, слухач Вищої школи державного управління На-

ціональної академії державного управління при Президентові України. Тема: «Лідерство в 

системі державного управління як наслідок змінної природи соціальної мобільності: ар-

хетипний підхід» (Київ, Україна). 

3. КОВІНЧУК Ольга Леонтіївна, аспірант кафедри державного управління і місцево-

го самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. Тема: «Архетип території та йо-

го кластери в реалізації державної політики розвитку територій». 
4. МОСКАЛЕЦЬ Наталіна Валеріївна, аспірант кафедри державної політики та сус-

пільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України. 

Тема: «Відповідальність особи як прояв архетипу цілісності у взаємодії Конституційного 

Суду та інших органів державної влади щодо забезпечення прав і свобод людини». 

5. ОМЕЛЬЯНЕНКО Віталій Анатолыйович, асистент кафедри економічної теорії 

Сумського державного університету. Тема: «Архетипний підхід до аналізу успішності сис-

темних інновацій на національному та місцевому рівнях» (Суми, Україна). 

6. ПОНОМАРЕНКО Людмила Вікторівна, провідний спеціаліст відділу міжнародно-

го співробітництва Управління забезпечення міжнародних зв’язків Національної академії 

державного управління при Президентові України. Тема: «Прапор України як архетип ці-

лісності і символ інтеграційних устремлінь держави». 

7. РЕШЕВЕЦЬ Ігор Володимирович, аспірант Харківського регіонального інституту 

державного управління Національна академія державного управління при Президентові Укра-

їни. Тема: «Політичний і адміністративний аспекти суспільної інтеграції як інституційні 

прояви архетипів колективного несвідомого». 

8. СИДОРЧУК Ористлава Григорівна, к. держ. упр., доц. і РЕШОТА Олена Анато-

ліївна, к. держ. упр., старший викладач кафедри державного управління та місцевого само-

врядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної акаде-

мії державного управління при Президентові України. Тема: «Архетипи демократичної 

управлінської культури: сутність та загальна характеристика».   

9. ЧЕРКАСОВА Юлія Костянтинівна, спеціаліст, студентка Сочинського державно-

го університету. Тема: «Система цінностей на пострадянському просторі у дзеркалі архе-

типіки» (Санкт-Петербург, Російська Федерація). 

10. Яцик Сергій Петрович, к. філос. н., викладач Центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самовряду-

вання, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адмі-

ністрації та Житомирської обласної ради. Тема: «Дескрипція архетипу самості як 

передумова розвитку механізмів державного управління: екзистенціальний 

аспект». 
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КАВА-БРЕЙК (11.00–11.30) 

 

ПЛЕНАРНА СЕСІЯ VI ТМС-2015 (Панель № 2, 11.30–13.00).  

Модератор — СУШИЙ Олена Володимирівна (Київ) 

1. АМОСОВ Олег Юрійович, д-р е. н., проф., засл. діяч науки і техніки України, Пе-

рший заст. директора ХарРІ НАДУ при Президентові України, ГАВКАЛОВА Наталія Леоні-

дівна, д-р е. н., проф., проф. Харківського національного економічного університету ім. Се-

мена Кузнеця. Тема: «Концептуальні засади публічного управління: архетипний підхід» 

(Харків, Україна). 

2. АФОНІН Едуард Андрійович, д-р соціол. н., проф., Заслужений діяч науки і техні-

ки України, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку НАДУ при Пре-

зидентові України; МАРТИНОВ Андрій Юрійович, д-р і. н., старший науковий співробітник 

Інституту історії України НАН України. Тема: «Теоретичні та методологічні аспекти роз-

витку української школи архетипики» (Київ, Україна). 

3. БЄЛЬСЬКА Тетяна Валентинівна, к. держ. упр., докторант кафедри державної 

політики та суспільного розвитку НАДУ при Президентові України. Тема: «Громадянсь-

кість як прояв архетипу цілісності та його вплив на державну політику» (Київ, Україна). 

4. ВАЛЕВСЬКИЙ Олексій Леонідович, д-р. держ. упр., пров. наук. співробітник Ін-

ституту стратегічних досліджень при Президентові України. Тема: «Архетипи культурної 

політики в подоланні кризи і реалізації реформ українського суспільства» (Київ, Украї-

на). 

5. ВЛАСЕНКО Олександра Степанівна, ст. викладач кафедри менеджменту муніци-

пального управління Академії муніципального управління. Тема: «Варіативність державно-

го управління національними інноваційними системами у світлі архетипного підходу» 

(Київ, Україна). 

6. ВОЛЬСЬКА Вікторія Валентинівна, к. е. н., доц. доц. Житомирського національ-

ного агроекологічного університету. Тема: «Архетип контрольної функції управлінської 

діяльності» (Житомир, Україна). 

7. ГОЛУБЧИК Ганна Данилівна, к. і. н., докторант кафедри права та європейської 

інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при 

Президентові України. Тема: «Місця пам’яті українців як чинник суспільної інтеграції: 

архетипний підхід» (Дніпропетровськ, Україна). 

8. КЛИМЕНКО Ілона Вікторівна, к. фіз.-мат. н., доц., доц. кафедри інформаційної 

політики та електронного урядування НАДУ при Президентові України. Тема: «Архетипи 

української культури як механізм адаптації суспільно-владної взаємодії до європейсь-

ких стандартів транспарентності та соціальної відповідальності (на прикладі електрон-

ного врядування)» (Київ, Україна). 

9. КОЖЕМ’ЯКІНА Оксана Миколаївна, к. філос. н., доц., Черкаський державний те-

хнологічний університет. Тема: «Архетипні засади культури довіри як чинника суспіль-

ної інтеграції» (Черкаси, Україна). 

10. КОЗАКОВ Володимир Миколайович, д. держ. упр., проф., професор кафедри дер-

жавної політики та управління політичними процесами НАДУ при Президентові України 

РОЖКОВСЬКА Ольга Володимирівна, аспірант кафедры державної політики та управління 

політичними процесами НАДУ при Президентові України. Тема: «Громадські комунікації 

як чинник реформування державного управління в Україні: архетипний підхід» (Київ, 

Україна).  

11. КРЮКОВ Олексій Ігорович, д. держ. Упр., проф., проф. кафедри політології і фі-

лософії Харківського інституту державного управління НАДУ при Президентові України. 

Тема: «Формування  політико-управлінських  еліт   в умовах зміни управлінської пара-

дигми розвитку  держави: спроба архетипного аналізу» (Харків, Україна). 
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12. ЛАШКІНА Марія Григорівна, к. держ. упр., доц., докторант кафедри державної 

політики та управління політичними процесами НАДУ при Президентові України. Тема: 

«Хаос, самоорганізація та кооперація як архетипи державності для  України» (Київ, Ук-

раїна). 

13. МАМОНОВА Валентина Василівна, д. держ. упр., проф., проф. кафедри регіона-

льного розвитку та місцевого самоврядування Харківського інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України. Тема: «Емерджентність системи місцевого самовряду-

вання як суспільного феномену: вплив самоорганізації громад» (Харків, Україна). 

14. МАМОНТОВА Елла Вікторівна, д. політ. н., проф. кафедри регіональної політи-

ки та публічного адміністрування Одеського інституту державного управління НАДУ при 

Президентові України. Тема: «Символ як репрезентант архетипу в процесах публічної 

комунікації» (Одеса, Україна). 

15. МЕРКОТАН Катерина Пилипівна, к. політ. н., незалежний дослідник. Тема:  

«Політичний «Трікстер» як уособлення війни» (Борне Суліново, Республіка Польща). 

16. НОВАЧЕНКО Тетяна Василівна, д-р держ. Упр., доцент, доцент кафедри парла-

ментаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України. Тема: «Компе-

тентність та функції як архетипи державного управління і фактор суспільної інтеграції» 

(Київ, Україна). 

17. ПАНЬКОВА Оксана Володимирівна, к. соціол. н., доц., науковий співробітник ла-

бораторії моніторингу суспільно-політичних процесів Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України. Тема: «Архетип самості як передумова реалізації творчого по-

тенціалу людини та долання суспільної кризи» (Донецьк, Україна). 

18. ПАТРАКОВ Володимир Петрович, незалежний дослідник (Степногорськ, Казах-

стан). Тема: «Від символу розділення до символу єдності. Прапор України і архетипи ма-

гічного мислення».  

19. ПЄЛІН Олександр Володимирович, к. соціол. н., доцент ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». Тема: «Кордони як архетипи соціального простору». 

20. ПЛАХТІЙ Тарас Олексійович, незалежний дослідник. Тема: «Фрактальна мо-

дель психіки та архетипи соціальної поведінки» (Львів, Україна). 

21. РИМАРЕНКО Сергій Юрійович, д-р політ. н., проф., провідний науковий співро-

бітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 

Тема: «Символи, змісти та архетипи сучасної української політики» (Київ, Україна).  

22. САЛЬНІКОВ В’ячеслав Іванович, к. і. н., доц., доц. кафедри політології і політич-

ного управління Російської академії державної служби при Президентові РФ (Воронезька фі-

лія). Тема: «Політичні процеси в Україні в контексті революційної архетипіки» (Воро-

ніж, Росія). 

23. СУШИЙ Олена Володимирівна, д. держ. упр., доц., завідувач лабораторії моніто-

рингу суспільно-політичних процесів Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України. Тема: «Неусвідомлювані форми соціально-психологічного мислення: концеп-

туалізація поняття» (Київ, Україна). 

24. ЧЕПУРЕНКО Яна Олексіївна, к. і. н., доц., доцент кафедри управління, інформа-

ційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Інституту управління та економіки освіти На-

ціонального педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Тема: «Архетипова паради-

гма інформаційного забезпечення управління» (Київ, Україна). 

25. ЮШИН Сергій Олександрович, д-р е. н., проф., головний науковий співробітник 

ННЦ «Інститут аграрної економіки». Тема: «Архетип дружби та ворожнечі у природі і сус-

пільстві» (Київ, Україна). 

 

ОБІД (13.00–14.00; в місті) 



 
9 

 

ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ УЧАСНИКІВ І КОНКУРСАНТІВ ТМС-2015 (14.00-17.00) 

Модератори – ПЛАХТІЙ Тарас Олексійович (Львів); Афонін Едуард Андрійович (Київ) 

Дискусія в залежності від кількості учасників здійснюватиметься у форматах двовимі-

рної чи тривимірної динамічної мережі. Автор методу Т. ПЛАХТІЙ (Львів).  

Дискусія відбудеться з двох ключових питань: 

1) Досвід Франкліна Рузвельта та його адаптація до умов Сучасності. 

2) Від принципів «цілісності території та недоторканості кордонів» до нових принципи 

міжнародних відносин, яких ? 

Результати обговорень ляжуть в основу рекомендацій органам влади України.   

 

VII. ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ІІI МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ 

МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ТА ВРУЧЕННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ПРЕМІЙ І СЕРТИФІКАТІВ 

УЧАСНИКАМ VI ТМС-2015 (17.00-17.25) 

ЗАГАЛЬНЕ ФОТО УЧАСНИКІВ VI ТМС-2015 НА ПАМ'ЯТЬ (17.25-17.30) 

НЕФОРМАЛЬНА ЗУСТРІЧ  

 

АДРЕСИ І КОНТАКТИ 

 

 

 

 

VI ТМС-2015 

Центрально-європейський університет 
(Ужгородська філія) 

пл. Корятовича, 5 

88000 

м. Ужгород, Україна 

Мацола Мар’яна Іванівна  
моб. +38 095 2142178, +38 067 1576236 

 

ПОСЕЛЕННЯ 

 

 

Готель «УЖГОРОД»  від 689 грн. за номер (одномісний) зі 

сніданком. 

Телефон: 0312619050 (відділ бронювання) 

Адреса: Ужгород,  пл. Богдана Хмельницького, 2 

 

 

 

 

Туристична база «Світанок»  від 100 койка місце (розмі-

щення двох і чотирьох місце, санвузол в номері). Без сніданку. 

Економ варіант. Список учасників буде на реєстрації. 

 

Телефони: +38 066 470 3037 (відділ бронювання),  

+38 095 097 1980 (пані Людмила) 

Адрес: Ужгород, вул. Кошицька, 30 (від ж/д вокзалу маршр.) - 

http://www.stejka.com/rus/zakarpatskaja/ujgorod/oteli/svitanok3/  

 

 

Туроператор – Вихованець Ірина Леонідівна, 

моб: +38 067 699 5765, 099 530 9490, e-mail: Vykhovanets.irina@mail.ru 

 

http://www.stejka.com/rus/zakarpatskaja/ujgorod/oteli/svitanok3/
mailto:Vykhovanets.irina@mail.ru
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ВИМОГИ 

до рукописів статей для публікації в журналі «Публічне управління: теорія та практика» 

та у збірнику конкурсу молодих науковців 

 

До друку приймаються рукописи наукових статей, які відповідають вимогам ДАК Ук-

раїни (постанова Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р.), згідно з якими у статті 

мають бути висвітлені (в тексті статті виділені курсивом):  

─ постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними за-

вданнями;  

─ аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної 

проблеми і на які спирається автор;  

─ визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим і присвячено 

статтю;  

─ мета статті, постановка завдання;  

─ висвітлення основного матеріалу дослідження;  

─ висновки і перспективи подальших наукових розвідок. 

Вимоги до оформлення статті:  

1) текст подається однією колонкою;  

2) перший абзац (ліворуч) містить індекс УДК;  

3) другий абзац (праворуч) – Прізвище, Ім’я, По Батькові (повністю) (українською, 

російською та англійською мовами), науковий ступінь, вчене звання, посада  та місце робо-

ти, контактний телефон, E-mail; 

4) третій абзац – стисла анотація до 350 знаків з пробілами та ключові слова 

(трьома мовами – українською, російською, англійською); 

5) четвертий абзац – назву статті (українською, російською та англійською мова-

ми); 

6) посилання на джерела вказуються у квадратних дужках;   

7) список використаних джерел наводиться в кінці статті у відповідності до ДСТУ 

7.1:2006 р. 

8) набор тексту здійснюється за наступними правилами: 

─ вимкнути «перенос слів за слогами»; 

─ відступ першого рядка чергового абзацу здійснювати автоматично (не вручну – за 

допомогою клавіші «пробілу», а опціями меню програми «WORD»: Формат—Абзац—

Відступ); 

─ малюнки та діаграми прохання дублювати та надсилати окремим файлом; 

─ відстань між словами – не більше одного пробілу; зайві пробіли прохання не до-

пускати. 

До друку приймаються рукописи статей в електронному вигляді: формат файлу – 

WORD (dos, rtf); формат сторінки – А4; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3,5 см, пра-

ве – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегель – 14; міжрядковий інтервал – 1,5. 

Обсяг статті (з таблицями, схемами, графіками, зі списком використаних джерел) – до 0,5 

друкованого аркуша (до 20 тис. знаків). Для докторів наук у вмотивованих випадках – до 1.0 

друк. арк. (40 тис. знаків). 

Термін подачі рукопису: до 10 квітня 2014 р.   

Відповідальність за зміст, орфографію та пунктуацію тексту статті несе її автор. 

Стаття публікується в авторській науковій та мовній редакції. 

Порядок оплати публікації буде повідомлено додатково після прийняття заявки  до 

участі. 

Контакти (для направлення статей, обов’язково на дві адреси): a_s_y2000@yahoo.com  

(Суший Олена Володимирівна); bpafonin@gmail.com (Афонін Едуард Андрійович). 

 

 

 

mailto:a_s_y2000@yahoo.com
mailto:bpafonin@gmail.com
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Тарас Плахтій  

незалежний дослідник, м. Львів 

 

МЕТОДИКА  

групових обговорень у форматах двовимірної та тривимірної динамічних мереж 

 

 

У нашій публікації  «Управління груповою динамікою в первинних осередках сус-

пільно-політичних організацій» було представлено описані інструменти для управління 

груповою динамікою в первинних осередках суспільно-політичних організацій шляхом за-

провадження запропонованих нами алгоритмів і правил взаємодії їх членів, які у сукупності 

представляють собою динамічну мережу. Динамічна мережа – це змінна структура суспіль-

но-політичних організацій, яка упорядковує та утримує у безконфліктному стані взаємодію 

усіх своїх членів шляхом їх циклічної реструктуризації у малі групи різного функціонального 

призначення за певним алгоритмом, що забезпечує вироблення, узгодження і прийняття коле-

ктивних рішень учасниками у позиціях «рівний з рівним», а виконання – у множині тимчасо-

вих ієрархічних проектних, виконавчих та процесних груп з відповідальними виконавцями на 

чолі. 

Алгоритм вироблення, узгодження і прийняття колективних рішень розроблено шля-

хом поєднання в одне ціле двох складових:  

1) методики класичного мозкового штурму, під час першої частини якого учасники ви-

сувають ідеї без критики, які обговорюють на другому етапі у групах з іншим складом;  

2) методику перехресних груп, що використовується в педагогіці, яка включає засво-

єння у початкових групах частин певного масиву інформації та взаємонавчання учасниками 

один одного цим частинам у перехресних групах.  

Безконфліктна робота учасників забезпечується алгоритмічним відтворенням їх взає-

модії не як окремих особистостей, а як представників розформованих перед тим функціона-

льних груп – носіїв узгоджених групових рішень. Потенційні міжгрупові конфлікти долають-

ся безперервною зміною складу перехресних груп, що сприяє формуванню поля довіри між 

усіма учасниками та унеможливлює закріплення внутрішніх групових рамок. 

Виконання рішень відбувається у відповідності з положеннями сучасних проектного та 

процесного менеджменту. 

Запропонований алгоритм вироблення, узгодження і прийняття колективних рішень в 

динамічній мережі можна використовувати для проведення семінарів, конференцій, з’їздів, 

форумів – тобто заходів, які проходять у формі зібрань великих груп людей.  В залежності від 

кількості учасників зібрань використовується алгоритм роботи двовимірної або тривимірної 

динамічної мережі. Вибір типу динамічної мережі здійснюється на основі розрахунку, який 

виходить з відомої тези про оптимальну чисельність учасників команди – малої групи у 7(+/-

2) осіб. У соціальній психології найбільш ефективною вважається група чисельністю 5 осіб 

внаслідок того, що у такій групі не відбувається формування клік, а, отже, вона має низьку 

схильність до появи внутрігрупових конфліктів. Проте, як показує практика, група у складі 9 

осіб є також цілком працездатною, а максимальна чисельність однієї робочої групи не повин-

на перевищувати 12 осіб.  В той же час, максимальна кількість рівноцінних по обсягу обгово-

рення питань, які можуть на протязі одного 2-3 годинного засідання всебічно обговорити збо-

ри та виробити по них конкретні рішення, не повинна перевищувати 5-ти. За більшої кількос-

ті питань, внаслідок природної втоми учасників, зменшується якість обговорення та, відпо-

відно, рівень вироблених рішень. Таким чином, максимальна чисельність групи, яка може 

працювати в двовимірній динамічній мережі над 5-ма питаннями складає  40-60 осіб. Як буде 

показано нижче, у тривимірній динамічній мережі, яка може  інтегрувати в себе до 12-ти дво-

вимірних динамічних мереж, одночасно можуть працювати понад 700 учасників. У певних 

випадках, ускладнивши алгоритм та збільшивши час обговорення, кількість питань і чисель-

ність робочих груп, а також збільшивши час обговорення, можна залучити до спільної роботи 

http://zgroup.com.ua/print.php?articleid=4990
http://zgroup.com.ua/print.php?articleid=4990
http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5416
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до двох тисяч учасників. Причому передбачається, що усі залучені учасники зможуть обгово-

рити всі поставлені питання. У випадку, коли таке обмеження є не обов’язковим, кількість 

питань можна збільшувати до кількох десятків, а кількість учасників – від кількох сотень до 

кількох тисяч осіб. 

Зазначимо, що для кожного окремого випадку колективної роботи у складі великої 

групи учасників вибирається тип мережі та проектується оптимальний алгоритм її роботи, 

визначається кількісний склад робочих груп та формуються персональні протоколи учасни-

ків.  

 

Схема 1.  

Алгоритм роботи двовимірної динамічної мережі 

 

 

Двовимірна динамічна мережа, яка  представлена на схемі 1, включає наступні кроки 

роботи: 

1. Пленарне засідання, на якому відбувається постановка задачі, виклад методики спі-

льної роботи та здійснюється поділ учасників за профільними групами.  Для цього учасники 

структуруються в малі групи приблизно однакової чисельності у відповідності до їх компете-

нтності за напрямками чи профілями діяльності або за іншими критеріями, що визначаються 

типом задач, які доведеться вирішувати. Тривалість першого кроку складає 10 – 30 хвилин. 

2. Робота  у профільних групах за методикою мозкового штурму, коли учасники об-

говорюють задачі та генерують альтернативи чи складові рішень без їх критичного аналізу. 

Це дозволяє практично повністю уникнути конфліктів, що позитивно впливає на взаємосто-

сунки між учасниками та сприяє творчій самореалізації кожного з них. Результатом роботи на 

другому кроці є список альтернатив або складових рішення, які виробила група, у персональ-

ному протоколі кожного учасника. Тривалість другого кроку складає 20 – 40 хвилин і зале-

жить від складності профільних питань. 

3.  Робота  у перехресних групах, кожен учасник яких представляє власну профільну 

групу. Вони по черзі доповідають про вироблені альтернативи чи складові рішень у своїх 

профільних групах та в процесі обговорення отримують від колег зауваження, критику, пора-

ди, доповнення, нові альтернативи чи складові рішень, які вносять у персональний протокол. 

Робота в перехресних групах відповідає другому етапу процедури мозкового штурму – 

обговорення вироблених альтернатив чи складових рішень у групах з іншим складом учасни-

ків. Особливістю цього кроку є незаангажована критика учасниками перехресної групи виро-

блених альтернатив чи складових рішень із знеособленого списку – адже вони не брали участі 

в їх виробленні і тому особисто не зацікавленні в просуванні однієї з них для закріплення сво-

го рангу. У таких умовах доповідач має змогу оцінити ставлення колег до кожної з представ-
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лених ним альтернатив чи складових рішень безвідносно до їх авторства та отримати додат-

кову інформацію в процесі обговорення. Причому в перехресних групах кожен по черзі ви-

ступає в ролі доповідача від власної профільної групи та в ролі експерта, який, поряд з інши-

ми експертами обговорює доповіді колег. 

Оскільки кожен з доповідачів є носієм думки своєї профільної групи (у даному випад-

ку – носієм набору вироблених альтернатив чи складових рішень), то жоден учасник перехре-

сної групи не спроможний в ірраціональний спосіб – своєю харизмою, авторитетом чи психо-

логічно-емоційним впливом змусити доповідача змінити її. Навіть колективна думка перехре-

сної групи не зможе переважити думку профільної групи, оскільки остання складається з 

найбільш компетентних учасників цього профілю. 

Описаний розподіл рольових позицій взаємодії учасників у перехресній групі та алго-

ритм їх чергування виключає виникнення конфліктів, які супроводжують процес ранжування 

та обумовлюють проявлення неформальних лідерів, стабілізує динаміку соціально-

психологічних процесів у групі, надає кожному учаснику первинного осередку можливість 

раціонально вплинути на формування рішення на стадії обговорення альтернатив чи їх скла-

дових, а також дозволяє всім учасникам виробити власну позицію по кожній альтернативі чи 

складовій рішень на основі аналізу всієї доступної інформації, яка вільно циркулює по осере-

дку, та на основі співставлення позицій як різних груп в цілому, так і позицій кожного з колег 

зокрема. Тривалість третього кроку складає 30 – 60 хвилин і залежить від кількості та склад-

ності профільних питань. 

4. Робота у складі початкових профільних груп, в яких учасники узагальнюють, об-

говорюють та узгоджують всю отриману в перехресних групах інформацію та, на її основі, 

виробляють проект (або альтернативні проекти) кінцевого рішення та обирають або призна-

чають доповідача. Особливістю роботи на цьому кроці є кардинальна зміна статусу учасників 

– тепер кожен з них є представником власної перехресної групи, що посилює його позицію та 

нівелює тиск як зі сторони потенційних неформальних лідерів, так і груповий тиск в цілому, 

позбавляючи необхідності проявляти конформну поведінку. Це дозволяє кожному учаснику 

активно опонувати навіть визнаним авторитетам, що було б неможливим у групі з класичною 

динамікою перебігу соціально-психологічних процесів. Тривалість четвертого кроку складає 

20 – 40 хвилин і залежить від складності профільних питань. 

5. Пленарне засідання, під час якого представники профільних груп оголошують уз-

годжені проекти рішень, які приймаються консенсусом або, при потребі, ставляться на голо-

сування без обговорення і приймаються кваліфікованою більшістю у 2/3 чи 3/4 – в залежності 

від вимог до прийняття того чи іншого типу рішень. Тривалість п’ятого кроку складає 20-40 

хвилин та залежить від кількості та обсягу проектів рішень. 

Оптимальна тривалість роботи двовимірної динамічної мережі складає 2 – 3 години і 

залежить від кількості учасників та кількості і обсягу винесених на обговорення питань.  

Тривимірна динамічна мережа включає в себе перші чотири кроки роботи сукупнос-

ті двовимірних динамічних мереж, що здійснюються одночасно, а також додаткові кроки для 

узгодження вироблених рішень.  
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Схема 2.  

Алгоритм роботи тривимірної динамічної мережі 

 

 

Наприклад, на схемі 2 представлено алгоритм роботи тривимірної динамічної мережі 

для обговорення чотирьох профільних питань, яка сформована на основі трьох двовимірних 

динамічних мереж. Нижче представлено ще чотири додаткові кроки, що дозволяють учасни-

кам такого зібрання обговорити всі поставлені питання та узгодити і прийняти по кожному з 

них спільне рішення (нумерація кроків продовжена після перших чотирьох кроків двовимір-

ної динамічної мережі): 

5. Робота в узгоджувальних групах, в яких кожен учасник однакових профільних 

груп різних двовимірних динамічних мереж  представляє результати їх роботи у формі проек-

ту (проектів) рішення. У процесі представлення інші учасники виявляють тотожності та роз-

біжності з власними проектами рішень та фіксують їх у персональних протоколах. Особистіс-

ні конфлікти під час роботи в узгоджувальних групах блокуються описаним вище механізма-

ми для перехресних груп. Тривалість кроку складає 30 – 60 хвилин і залежить від кількості та 

складності профільних питань. 

6. Робота у складі початкових профільних груп, в яких учасники узагальнюють і об-

говорюють всю отриману в узгоджувальних групах інформацію та, на її основі, виробляють 

свої пропозиції щодо проекту (або альтернативних проектів) кінцевого рішення та обирають 

або призначають члена редколегії - представника своєї профільної групи. Блокування конфлі-

ктів відбувається за механізмами, що були викладені для кроку 4 двовимірної динамічної ме-

режі. Тривалість кроку складає 20 – 40 хвилин і залежить від складності профільних питань. 

7. Робота редакційної колегії у складі груп, кількість яких відповідає кількості пи-

тань, винесених на обговорення. Учасники кожної з них представляють відповідні профільні 

групи паралельних двовимірних динамічних мереж. У процесі обговорення вони узгоджують 

спільний проект (проекти) кінцевого рішення, які далі розмножуються для усіх учасників. 

Особистісні конфлікти під час роботи редакційної колегії блокуються описаним вище механі-

змами для перехресних груп. За необхідності (наприклад для узгодження проектів рішень з 

різних профільних питань) та при наявності часу, робота редколегії може відбуватися за алго-

ритмом роботи двовимірної динамічної мережі. Тривалість роботи редколегії складає від 30 

до 120 хвилин і залежить від кількості та складності винесених на обговорення профільних 

питань. 
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8. Пленарне засідання, під час якого представники профільних груп редколегії оголо-

шують узгоджені проекти рішень, які приймаються консенсусом або, при потребі, ставляться 

на голосування без обговорення і приймаються кваліфікованою більшістю у 2/3 чи 3/4 – в за-

лежності від вимог до прийняття того чи іншого типу рішень. Тривалість п’ятого кроку скла-

дає 30-60 хвилин та залежить від кількості та обсягу проектів рішень. 

Оптимальна тривалість роботи тривимірної динамічної мережі складає 4 – 7 годин і 

залежить від кількості двовимірних динамічних мереж, що лежать в її основі, та кількості і 

обсягу винесених на обговорення питань. 

Зразок персонального протоколу роботи тривимірної динамічної мережі представлено 

на схемі 3. 

 

Схема 3.  

Персональний протокол роботи учасника тривимірної динамічної мережі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

 

 

 

 

Лицензия туроператорской деятельности  

АГ №581305 от 12.03.2010 

Екскурсійний тур по Ужгороду 

 

ПРОГРАМА ТУРУ 

09:30 - Початок екскурсії: 

 Екскурсія по центру міста: будівля колишньої хасидської синагоги (1905), палац Фріда 

(1910), вулиця Корзо, старовинний католицький костел Святого Георгія, шедевр архі-

тектури – Хресто-Воздвиженський греко-католицький собор. 

 Екскурсія по Ужгородському замку, заснованому в кінці IХ століття слов'янським 

князем Лаборцем. Сьогодні тут розташовується досить цікава і різноманітна експози-

ція Закарпатського краєзнавчого музею. 

 Екскурсія в Закарпатський музей народної архітектури та побуту під відкритим небом 

- скансену. 

 Набережна річки Уж, найдовша липова алея Європи - незабутня прогулянка. 

 

 

Детальна програма екскурсії: 

Екскурсія по тисячолітньому граду над Ужем відкриває цілі культури різних часів і 

народів. Середньовічні споруди епохи Австрійської імперії та Угорської монархії в районі 

площі Театральній дозволяють відчути неповторний дух «старої» Європи. І тільки унікальна 

будівля колишньої хасидської синагоги, яка була побудована передовими зодчими в 1905 ро-

ці, являє зовсім інші архітектурні форми. Площа Народна перенесе вас в початок ХХ століття. 

АДРЕС: 

04050, г. Киев 

ул. Довнар – Запольского,16 

Тел.: 067 699 57 65 

Тел.: 099 530 94 90 

e-mail: Vykhovanets.irina@mail.ru 
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На площі Шандора Петефі добре збереглися будівлі XIX століття. Тут ви побачите розкішне 

творіння архітектурної думки - палац Фріда (1910). 

На вулиці Корзо ви можете насолодитися невимушеній прогулянкою. Назва Корзо, 

власне кажучи, і значить місце для прогулянок в перекладі з італійської мови. Вулиця неод-

норазово перетворювалася, але її архітектурний вигляд оформився переважно в кінці XIX-

початку XX століть. Сьогодні це одне з улюблених місць для прогулянок мешканців та гостей 

міста. На перехресті вулиць Корзо та Волошина ви побачите старовинний католицький костел 

Святого Георгія. А на вулиці Капітульній, по дорозі в замок, вас чекає справжній шедевр ар-

хітектури  Хресто-Воздвиженський греко-католицький собор, побудований графами Друге-

тами в 1640-х роках. 

Підніметеся на Замкову гору і перед вами постане одна з найдавніших фортець Закар-

паття  Ужгородський замок. Він розташований на пагорбі вулканічного походження, на сти-

ку гір і низовини. В XI столітті тут уже був укріплений град, і поселення навколо нього стали 

початком міста. Як і всі замки, він має свої таємничі легенди. Одна з них про графиню незем-

ної краси, яка загинула заради любові, і з тих пір не має спокою. Ночами привид дівчини  

«Біла Діва»  блукає коридорами тисячолітнього замку ... Не вірите? 

Сьогодні в замку знаходиться Закарпатський краєзнавчий музей, експозиція якого налічує 

близько 115 тисяч експонатів. Тут зібрана найбільша в Україні колекція бронзових і кельтсь-

ких предметів, цікаве зібрання старовинних монет, колекція народних інструментів, археоло-

гічні знахідки давньої історії Закарпаття, епохи палеоліту, мезоліту та неоліту. Особливий ін-

терес викликає унікальна колекція холодної і вогнепальної зброї XIV-XX століть. Централь-

ним експонатом, безумовно, є шабля (1576) трансільванського князя і польського короля 

Іштвана Баторі. У музеї зберігаються найцінніші старовинні книги, в числі яких рукописне 

«Королівське Євангеліє» і Острозька Біблія (1581) І. Федорова. А у відділі природознавства 

ви побачите останки доісторичних морських мешканців: скам'янілий скелет риби-тунця (35 

млн. Років), кістки і зуби мамонта, печерного ведмедя, зубра ... 

Після відвідин стародавньої твердині вас чекає захоплююча екскурсія в даний старо-

винне село. Біля замку розташований один з перших в Україні музеїв під відкритим небом 

(скансен). Тут зібрані старовинні сільські хати з різних куточків Закарпаття, млин, кузня, па-

сіка, а також унікальний експонат - дерев'яний храм Архангела Михаїла (1777), рубаний з 

товстих дубових брусів, зроблений без єдиного цвяха. 

Чудовим завершенням екскурсії стане незабутня прогулянка по набережній річки Уж  

найдовшою в Європі липовою алеєю (довжина 2,2 км). Це чарівне місце випромінює непо-

вторну привітність і казкову радість в денний час, перетворюючи все навколо в суцільну ро-

мантику магією ночі. 

Весь час вказано орієнтовно! 

У вартість входить: 

- Супровід гіда-екскурсовода; 

- Оглядова екскурсія по місту; 

- Екскурсія в Закарпатський музей народної архітектури та побуту під відкритим не-

бом  скансену з вхідними квитками; 

- Екскурсія в Ужгородський замок з вхідними квитками. 

У вартість не входить: 

- Особисті витрати. 

  

ВАРТІСТЬ ТУРУ - 100 грн. 
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Ліцензія туроператорскої діяльності 

                          АГ №581305 від 12.03.2010 

 

Прогулянка по-італійські! 
 

Чоп (Україна) - Будапешт (Угорщина) - Відень (Австрія) - Венеція (Іта-

лія) - Верона (Італія) - Мілан (Італія) - Егер (Угорщина) - Чоп (Україна) 

 

5 днів / 4 ночі 

2 нічних переїзди 

 
1 день 

Зустріч туристів у місті Чоп на ж / д вокзалі. 

Виїзд на кордон о 6.20. Проходження українсько-угорського кордону. 

Переїзд в Будапешт.  

Оглядова екскурсія по місту.  

Будапешт - одне з найкрасивіших міст світу. «Париж на Дунаї», як часто його назива-

ють самі жителі та гості міста. Будапешт сьогодні - це прекрасне місто з історичними будин-

ками, прекрасними площами, затишними парками і цікавими музеями. Крім того, місто зна-

мените своїми термальними купальнями. Ви побачите Площу Героїв, пам'ятник Міленіум, 

замок Вайдахуняд, проспект Андраші, Базиліку Святого Іштвана, Рибальський бастіон, церк-

ва Матяша, королівський Палац. 

 

 

Вільний час в Будапешті. 

Ви можете відвідати (як з групою так і самостійно): 

АДРЕС: 

04050, г. Киев 

ул. Довнар – Запольского,16 

Тел.: 067 699 57 65 

Тел.: 099 530 94 90 

e-mail: olimp_tour@ukr.net 

АДРЕС: 

04050, г. Киев 

ул. Довнар – Запольского,16 

Тел.: 067 699 57 65 

Тел.: 099 530 94 90 

e-mail: olimp_tour@ukr.net 

АДРЕС: 

04050, г. Киев 

ул. Довнар – Запольского,16 

Тел.: 067 699 57 65 

Тел.: 099 530 94 90 

e-mail: olimp_tour@ukr.net 

АДРЕС: 

04050, г. Киев 

ул. Довнар – Запольского,16 

Тел.: 067 699 57 65 

Тел.: 099 530 94 90 

e-mail: olimp_tour@ukr.net 

АДРЕС: 

04050, г. Киев 

ул. Довнар – Запольского,16 

Тел.: 067 699 57 65 

Тел.: 099 530 94 90 

e-mail: olimp_tour@ukr.net 

АДРЕС: 

04050, г. Киев 

ул. Довнар – Запольского,16 

Тел.: 067 699 57 65 

Тел.: 099 530 94 90 

e-mail: olimp_tour@ukr.net 
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- Купальні Сечені - артезіанська свердловина з термальною водою. Вода купальні мі-

стить мінеральні елементи, що позитивно впливає на організм людини, які знімають втому, 

заспокоюють нервову систему, омолоджують та очищують шкіру, покращують обмінні про-

цеси в організмі та мають тонізуючий ефект. (16 євро). 

- Екскурсія по Парламенту Угорщини (15 євро) 

- Вечеря в ресторані «Трофея», шведський стіл, безалкогольні та алкогольні напої (до 

40 *) - в необмеженій кількості (20 євро). 

Ночівля на території Угорщини. 

 

2 день 
Сніданок.  

Виселення з готелю. 

Переїзд до Відня.  

Легендарний Відень - одна з прекрасних столиць, де завжди панує романтична атмос-

фера, яку породжують багата історія міста, чарівність музики Моцарта і Штрауса, пишність 

старовинних палаців і соборів, Віденського лісу і Дунаю.  

Знайомство з Від-

нем почнеться з автобусної 

екскурсії по Рінгштрасе із заїздом в «криві будиночки» архітектора Фріденсрайха Хундертва-

ссера. Екскурсія продовжується по центру чудового Відня.  

Відвідування музею Зигмунда Фрейнда (10 євро). 

Вільний час.  

Нічний переїзд до Венеції 

 

3 день 
Ранкове прибуття до Італії. 

Переїзд катером до Венеції (20 євро). 

Оглядова екскурсія по місту.  

Венеція - казкове місто на воді. Багато хто називає Венецію найромантичним містом 

на Землі. І це дійсно так! Емоційна атмосфера в    

ньому - дивовижна, чарівна, зачаровує ... На вули-

цях панують тиша і спокій, які порушують тільки 

крики самотніх чайок, шурхіт хвиль, бій дзвонів 

собору Сан-Марко і мелодійний спів гондольєрів.  

Вільний час. 

 

 

 

 

Переїзд до Верони.  

Оглядова екскурсія по Вероні (30 євро)  

Верона - один із найдавніших і прекрасних міст 

Європи. Верона може сміливо змагатися з Парижем за 

статус «найромантичнішого міста світу». Адже саме в 

цьому місті, за задумом Шекспіра, відбувалися події са-
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мої сумної повісті на світі - повісті про трагічне кохання Ромео і Джульєтти. Прогулюючись 

пізно вечером по вулицях Верони, здається, що із-за кам'яної кладки раз у раз доноситься 

ледь чутний пристрасний шепіт і у відлуння йому - ласкава відповідь.  

Ночівля. 

 

4 день 
Сніданок.  

Виселення з готелю. 

Переїзд до Мілану.  

Оглядова екскурсія по місту.  

Мілан - це місто, здатне осягнути неосяжне. На більш 

ніж як 180 квадратних кілометрах території міста роз-

міщується  така кількість пам'яток, що їх відвідини ці-

лком може замінити тижневу екскурсію по всій країні.  

Вільний час. 

 Для бажаючих – «шопінг» у відомих італійських 

«аутлетах» (10 євро). 

Нічний переїзд в Чоп. 

 

5 день 
Ранкове прибуття в Егер. 

Оглядова екскурсія.  

Егер - місто квітів, термальних джерел, історичних подій 

і знаменитого червоного вина. 

Пропонуємо відвідати термаль-

ні купальні (16 євро). 

 Дегустація вин з гуляшем в 

Долині прекрасних дів (15 євро). 

Від’їзд до кордону.  

Прибуття в Чоп.  

Відправлення до Києва 

поїздом №013 в 19.21 

 

ВАРТІСТЬ ТУРУ - 240 євро 
         

         у вартість включено: 
- Проживання в готелях 3 * 

- Сніданки при готелях 

- Медична страховка 

- Транспортне обслуговування по програмі 

- Екскурсії в містах: Будапешт, Відень, Венеція, Мілан, Егер 

- Супровід гіда 

            

          у вартість не включено: 
- Віза 35 євро (від оплати візи звільняються діти шкільного віку, студенти денної фор-

ми відділення до 21 року, пенсіонери). 

- Візовий центр 20 євро 

- Рекомендовані екскурсії по програмі 

- Вхідні квитки по програмі 

- Громадський транспорт 

- Ж / д квитки 
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Документи, необхідні для подачі в Консульство Угорщини 

 

1) Охайний і дійсний закордонний. паспорт / проїзний документ на дитину, термін 

дії якого перевищує терміни поїздки мінімум на 6 місяців, з наявною вільною сторінкою для 

візи і місцем для 4 штампів. Дитина, якій виповнилося 5 років, повинна бути вписана і вклеє-

на в паспорт батьків або мати власний проїзний документ. 

2) дві кольорові фотографії розміром 3,5 х 4,5 (на вписаних дітей теж!), Якісні, на 

світлому фоні, 80 % обличчя (без посмішки, без окулярів, відкритий лоб і вуха). Не сканують! 

Фотографії повинні бути не старше 3 місяців! 

3) анкета туриста. 

4) копія свідоцтва про народження (для дітей до 18 років). 

5) копія українського паспорта всіх сторінок, на яких є відмітки. 

6) нотаріально завірена копія (фотокопія) дозволу батьків на виїзд дитини (до 18 

років) за кордон (!). Навіть якщо батьки їдуть з дітьми, дозвіл обов'язково від кожного з бать-

ків для Консульства). У нотаріальному дозволі обов'язково потрібно вказувати терміни і краї-

ну поїздки. Просимо НЕ передавати оригінал нотаріального дозволу, передавати лише фото-

копію. Оригінал дозволу потрібно мати при собі для перетину кордону! У ВИПАДКУ ПЕРЕ-

ДАЧІ ОРИГІНАЛУ ДОРУЧЕННЯ, БУДЕМО ВВАЖАТИ, ЩО ЩЕ ОДИН ПРИМІРНИК 

ОРИГІНАЛУ ДОКУМЕНТУ Є У ТУРИСТА ДЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ НА КОРДОНІ. 

7) При наявність другого закордонного паспорта , так само здається в посольство. 

 

Матеріальне забезпечення на поїздку 

 

─ Для працюючих: оригінал довідки про доходи за останні 6 місяців із розбивкою 

зарплати по місяцях та зазначенням окладу і посади, а також: копію першої сторінки трудової 

книжки + сторінки з відміткою про зарахування на роботу, завірені печаткою підприємства. 

─ Для приватних підприємців: копія свідоцтва про реєстрацію ПП + копія ліцензії / 

патент ПП + оригінал довідки про доходи за останній звітний період (з податкової інспекції). 

─ Для пенсіонерів: копія пенсійного свідоцтва + оригінал довідки про розмір пенсії. 

─ Для неповнолітніх: оригінал довідки про доходи одного з батьків разом із НОТА-

РІАЛЬНОЮ заявою про повне фінансування туристичної поїздки. 

─ Для студентів і школярів: оригінал довідка з місця навчання, а також оригінал до-

відки про доходи одного з найближчих родичів разом із заявою про повне фінансування тури-

стичної поїздки. 

 

У разі, коли довідка про доходи на суму менше 18000 грн. (сумарно за 6 місяців ) або 

відсутня, потрібно надати один з наступних документів: 

─ Оригінал довідки / виписки про стан банківського рахунку (залишок на рахунку не 

менше 5000 грн.). 

─ Оригінал довідки про доходи одного з найближчих родичів, разом з НОТАРІАЛЬ-

НО завіреною заявою родича про повне фінансування туристичної поїздки. 

─ Копії документів, що підтверджують наявність власності (квартири, машини, земе-

льної ділянки тощо). 

Вище згадані документи слугують виключно для підтвердження матеріального забез-

печення на поїздку. 

 


