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І. ОРГАНІЗАТОРИ 

 Національна академія державного управління при Президентові України 
 Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі (Грузія) 
 Інститут економіки і прогнозування НАН України 
 Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 
 Всеукраїнська асамблея докторів наук державного управління 
 Українська технологічна академія 
 Українське товариство сприяння соціальним інноваціям 

ІІ. ПАРТНЕРИ 

 Британська академія освіти  
 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 
 Інститут історії України НАН України 
 Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії держав-

ного управління при Президентові України 
 Науково-технічний центр «Псіхєя» (Україна) 
 Національна парламентська бібліотека України  
 Національний університет біоресурсів і природокористування України  
 Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України  
 Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет (Росія) 
 Туристична компанія «Олімп» (Україна) 
 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії держав-

ного управління при Президентові України  
 Центр дослідження сучасності (Франція) 

ІІІ. СПОНСОРСЬКА ПІДТРИМКА 

 Юридичні особи: 
 Науково-технічний центр «Псіхєя» (Україна) 
 ООО «Аттракті» (Україна) 
 Українська технологічна академія 
 Українське товариство сприяння соціальним інноваціям 
 Фізичні особи: 
 АФОНІН Едуард Андрійович, професор Національної академії державного управління при 

Президентові України (Україна) 
 БЛАГОДЄТЄЛЄВ Сергій Вікторович, приватний підприємець (Україна) 
 БЛАГОДЄТЄЛЄВА-ВОВК Світлана Леонідівна, незалежний дослідник та громадський ді-

яч (Україна) 

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 БІЛИНСЬКА Марина Миколаївна, д. держ. упр., Віце-президент Національної академії 
державного управління при Президентові України (м. Київ, Україна) – співголова оргкомітету. 

 АМОСОВ Олег Юрійович, д. е. н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, зав. 
кафедри Харківського регіонального інституту державного управління Національної ака-
демії державного управління при Президентові України (м. Харків, Україна) – співголова 
оргкомітету. 

 АФОНІН Едуард Андрійович, д. соціол. н., проф., Заслужений діяч науки і техніки Укра-
їни, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії 
державного управління при Президентові України (м. Київ, Україна) – науковий керівник 
семінару, член оргкомітету. 
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 БАЛАКІРЄВА Ольга Миколаївна, к. соціол. н., Заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни, зав. відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інсти-
туту економіки та прогнозування НАН України, віце-президент Соціологічної асоціації 
України (м. Київ, Україна) – член оргкомітету. 

 БЖАЛАВА Елізабет, д. н., доцент турецької мови факультету гуманітарних наук Держав-
ного університету імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія) – член оргкомітету. 

 БЛАГОДЄТЄЛЄВА-ВОВК Світлана Леонідівна, к. е. н., доц., незалежний дослідник та 
громадський діяч (м. Київ, Україна)  член оргкомітету. 

 КРУПКІН Павло Ліверійович, к. фіз.-мат. наук, с. н. с., науковий керівник Центру дослі-
дження сучасності (м. Париж, Франція) – член оргкомітету. 

 МЕРКОТАН Катерина Пилипівна, к. політ. наук, незалежний дослідник (м. Борне 
Суліново, Республіка Польща) – член оргкомітету. 

 ПАТРАКОВ Володимир Петрович, незалежний дослідник (м. Степногорськ, Республіка 
Казахстан) – член оргкомітету. 

 РАДЧЕНКО Олександр Віталійович, д. держ. упр., проф., професор Поморської академії 
(м. Слупськ, Польща)  член оргкомітету. 

 СЛІНЬКО Олександр Анатолійович, д. політ. н., проф., завідувач кафедри політології і 
політичного управління Воронезького філіалу Російської академії народного господарства 
і державної служби при Президенті Російської Федерації (м. Воронеж, Російська Федера-
ція) – член оргкомітету. 

 СУШИЙ Олена Володимирівна, д. держ. упр., доц., завідувач лабораторії методології 
психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України (м. Київ, Україна)  вчений секретар семінару, член оргкомітету. 

 ШИПУНОВА Ольга Дмитрівна, д. філос. н., проф., професор кафедри філософі гумані-
тарного факультету Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету  
(м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) – член оргкомітету 

 

V. РЕГЛАМЕНТ 

 

27 травня 2016 р. ІV Міжнародний конкурс молодих науковців (фінал) 
м. Київ, вул. Е. Потьє, 20 

 

13.00 – відкриття та привітання часників конкурсу молодих науковців 

13.15 – пленарна сесія (панель № 1): доклади та обговорення 

15.00 – виступи експертів, нагородження переможців, вручення сертифікатів і значків Україн-
ської школи архетипіки 

15.30 – загальне фото 
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30 травня 2016 р. VІІ ТМС-2016 (Тбілісі, Грузія) 

 

09.30-10.00 – реєстрація учасників ТМС-2016 

10.00-10.15 – відкриття VIІ-ТМС-2016, привітання учасників  

10.15-12.30 – пленарна сесія (панель № 2) 

12.30-13.30 – обід (в місті) 

13.30-15.00 – презентація міжнародного лекторія Української школи архетипіки «Закономір-
ності та особливості Української трансформації (панель № 3) 

15.00-15.30 – вручення сертифікатів і значків УША, підведення підсумків 

15.30-15.40 – загальне фото 

15.40-19.00 – вільний час  

19.00-22.00 – неформальна зустріч (в ресторані) 

Тривалість пленарної доповіді – 10 хв. 

Тривалість інформаційного повідомлення – до 5 хв., запитання-відповіді – 1-3 хв. 

Робочі мови семінару – українська, російська, англійська. 

В рамках VІI ТМС-2016 міжнародна експертна колегія визначить: 

 Найкращі роботи учасників IV міжнародного конкурсі молодих науковців, які отри-
мають грошові премії: 

 1 премія – 3000 грн. 

 2 премія – 2000 грн. 

 3 премія – 1500 грн. 

 три заохочувальні премії – по 500 грн. 

 Найкращі роботи основних учасників VIІ ТМС-2016,  

три заохочувальні премії – по 1000 грн. 

 

Учасники ТМС-2016 отримують: 

 програму заходу 

 збірник конкурсних робіт молодих науковців 

 пам’ятний значок «Ukrainian school of archetypes» 

 

Контрольні дати: 

15.03 – кінцевий термін подання заявок учасників  

15.04 – кінцевий термін подання рукописів статей 

25.05 – редакційна підготовка та друк збірника конкурсних робіт  

27.05 – IV міжнародний конкурс молодих науковців (НАДУ, м. Київ, Україна)  

30.05 – VII ТМС-2016 (ТДУ, м. Тбілісі, Грузія) 

31.05-3.06 – екскурсійна програма «Грузинський вояж»  

10.07 – підготовка та видання спеціалізованого (з матеріалами ТМС-2016) номеру наукового 
спеціалізованого журналу «Публічне управління» 

30.10 – підготовка та видання номера польського англомовного журналу «The world of 
politics, society, geography» з 14-ма найкращими статтями VII ТМС-2016. 
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VI. ТЕМАТИЧНА ЧАСТИНА VII ТМС-2016 
 

 

IV МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 
«АРХЕТИПІКА І ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ:  

ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ СУСПІЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ»  
(Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20) 

 

ВІДКРИТТЯ (13.00-13.15)  

Привітальні слова на адресу учасників форуму. 

 

ПАНЕЛЬ № 1 (13.00-15.30)  
Модератор – СУШИЙ Олена Володимирівна (м. Київ, Україна) 

 
1. ГАГАРІНОВ Алексій Валерійович, аспірант кафедри державного управління, пу-

блічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ імені Семена Кузнеця. Тема: 
«Культурний феномен та його роль в трансформації пострадянської системи державно-
го управління України: основні архетипи сталого розвитку» (м. Харків, Україна). 

2. ГОРОДНІЧЕВ Кирил Юрійович, аспірант Харківського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління при Президентові Ук-
раїни. Тема: «Українські архетипи ролі громадянина в державі» (м. Харків, Україна). 

3. ДРУК Вікторія Василівна, докторант кафедри інформаційної політики та елект-
ронного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 
Тема: «Значення архетипу Європи для утвердження євро інтеграційних цінностей в Ук-
раїні» (м. Київ, Україна). 

4. КОТОВСЬКАЯ Ольга Петрівна, к. філолог. н., доц., доцент кафедри європейської 
інтеграції і права Львівського регіонального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України. Тема: «Архетип Софійності в 
умовах трансформації ціннісно-смислових орієнтирів та психосоціальних властивостей 
українців» (м. Львів, Україна).  

5. ЛЕСІК Олена Василівна, аспірант кафедри державного управління та місцевого 
самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України. Тема: «Архетипи та їх роль у 
розвитку вітчизняної моделі державного управління» (м. Одеса, Україна). 

6. ОМЕЛЬЯНЕНКО Віталій Анатолійович, молодший науковий співробітник ка-
федри економічної теорії Сумського державного університету. Тема: «Аналіз впливу архе-
типів колективного несвідомого на соціальну динаміку на прикладі реалізації націона-
льної стратегії економічного розвитку» (м. Суми, Україна). 

7. ПОНОМАРЕНКО Людмила Вікторівна, ведучий спеціаліст відділу міжнародно-
го співробітництва Управління забезпечення міжнародних зв’язків Національної академії 
державного управління при Президентові України. Тема: «Імажинер Ж. Дюрана як теоре-
тична основа досліджень архетипної природи національного символу» (м. Київ, Україна). 

8. СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА Інна Андріївна, к. політ. н., докторант кафедри управління 
освітою Національної академії державного управління при Президентові України. Тема: 
«Вплив динамічної взаємодії анархічних і патерналістських установок менталітету 
українського народу на тенденційність сучасних соціально-політичних трансформацій» 
(м. Київ, Україна). 
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9. СОЛОВЬОВ Євгеній Володимирович, аспірант кафедри державної політики та су-
спільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України, 
керівник нафтоперекачувальної станції «Чижівка» філіалу МН «Дружба». Тема: «Еволюція 
культурних архетипів населення Східної України в умовах вимушеної міграції» (м. Кре-
менчук Полтавської області, Україна). 

10. СИРОВАТКА Світлана Олександрівна, аспірант Національної академії держав-
ного управління при Президентові України, зав. сектору інформаційної політики Департамен-
ту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської державної ради (Київ-
ської міської державної адміністрації). Тема: «Архетипні чинники впливу на поведінку 
економічних агентів на ринку житлово-комунальних послуг в умовах трансформації 
національної економіки» (м. Київ, Україна). 

 

VІI ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР 
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ  

«АРХЕТИПІКА І ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ СУСПІЛЬНОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ» 

(Грузія, м. Тбілісі, пр. Чавчавадзе, 1) 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТМС-2016 (9.30-10.00) 

 

ВІДКРИТТЯ (10.00-10.15)  

Вітальні слова на адресу учасників форуму. 

 
ПАНЕЛЬ № 2 (10.15-11.30) 
Модератори – Тамара ГАГОШИДЗЕ (Грузія) 

 

11. АРПЕНТЬЄВА Маріям Равілівна, д. психол. н., доц., старший науковий співробі-
тник кафедри психології розвитку і освіти Калузького державного університету їм. 
К. Е. Ціолковського. Тема: «Архетипи та інновації державного управління» (м. Калуга Ро-
сійська Федерація).  

12. АФОНІН Едуард Андрійович, д. соціол. н., проф., Заслужений діяч науки і техніки 
України, професор кафедри державної політики і суспільного розвитку Національної академії 
державного управління при Президентові України; МАРТИНОВ Андрій Юрієвич, д. і. н., 
проф., старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України. Тема: «Архе-
типні засади моделювання соціальних процесів» (м. Київ, Україна). 

13. БАЛУЄВА Ольга Володимирівна, д. е. н., доц., проректор з наукової роботи Доне-
цького державного університету управління; АРАКЄЛОВА Інна Олександрівна, к. е. н., до-
цент кафедри маркетингу, декан факультету економіки Донецького державного університету 
управління. Тема: «Дискримінація внутрішньо переміщених осіб в Україні: архетипна 
природа» (м. Маріуполь, Донецької області, Україна). 

14. БЄЛЬСЬКА Тетяна Валентинівна, к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту і 
адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені 
А. Н. Бекетова. Тема: «Держава і громадянське суспільство в концепції універсального 
епохального циклу» (м. Харків, Україна). 

15. ВАЛЕВСЬКИЙ Олексій Леонідович, д. держ. упр., ведучий науковий спів робіт-
ник Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. Тема: «Ре-
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зультати 25 років українських реформ в інституційному вимірі (архетипний підхід)» (м. 
Київ, Україна). 

16. ГАНЯК Володимир Йосифович, аспірант кафедри глобалістики, євро інтеграції та 
управління національної безпеки Національної академії державного управління при Президе-
нтові України. Тема: «Синергетична модель соціокультурної динаміки в дослідженні 
проблеми безпеки в релігійній сфері України» (м. Київ, Україна). 

17. ДОВГАНЬ Олексій Валентинович, к. філолог. н., ведучий бібліограф Наукової 
бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Тема: «Декодування 
смислів тексту як метод суспільно-історичного аналізу: постановка проблеми» (м. Київ, 
Україна). 

18. ДРУК Юрій Ярославович, к. держ. упр., доц. Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу. Тема: «Державне регулювання фінансами як прояв 
архетипів колективного несвідомого» (м. Івано-Франківськ, Україна).   

19. КІПІАНІ Георгій Георгійович, доцент факультету психології та педагогіки Тбілі-
ського Державного Університету ім. Іване Джавахішвілі. Тема: «Архетипи і моделі управ-
ління в Грузії» (м. Тбілісі, Грузія). 

20. КОЖЕМ’ЯКІНА Оксана Миколаївна, к. філос. н., доц., доцент Черкаського дер-
жавного технологічного університету. Тема: «Емансипаційні цінності в суспільних транс-
формаціях: архетипний підхід» (м. Черкаси, Україна). 

21. КОЗАКОВ Володимир Миколайович, д. держ. упр., проф., професор кафедри 
державної політики і суспільного розвитку Національної академії державного управління при 
Президентові України; РОЖКОВСКАЯ Ольга Володимирівна, аспірант кафедри державної 
політики і суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президен-
тові України. Тема: «Аналіз моделей громадянської комунікації в країнах Західної Євро-
пи (архетипний підхід)» (м. Київ, Україна). 

22. МЕРКОТАН Катерина Пилипівна, к. політ. н., незалежний дослідник. Тема: 
«Моральні межі політичного «геройства» (Борне Суліново, Республіка Польща). 

 

ПАНЕЛЬ № 3 (11.30-12.30) 
Модератор – Катерина МЕРКОТАН (Республіка Польща) 

 

23. МАЗАЄВА Тамара Адамівна, д. філос. н., проф., професор Чеченського державно-
го університету. Тема: «Інноваційна криза в етнокультурному середовищі» (м. Грозний, 
Чеченська Республіка). 

24. МАМІЧЕВ Олексій Юрійович, д. політ. н., доц., зав. кафедри теорії і історії росій-
ського та зарубіжного права Владивостоцького державного університету економіки та серві-
су. Тема: «Архетипні засади державного управління: теоретико-методологічні та соціоку-
льтурні аспекти» (м. Владивосток, Російська Федерація). 

25. МІХАЙЛОВ Володимир Володимирович, д. філос. н., доц., незалежний дослідник. 
Тема: «Проблема зняття негативних соціальних обмежень» (м. Москва, Російська Феде-
рація).  

26. НОВАЧЕНКО Тетяна Василівна, д. держ. упр., доц., доцент Національної акаде-
мії державного управління при Президентові України. Тема: «Авторитет як архетипне єд-
нання духу індивідуалізму та ідей солідаризму в феномені сучасного керівництва» 
(м. Київ, Україна). 
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27. ПАНЬКОВА Оксана Володимирівна, к. соціол. н., доц., зав. сектором соціальної 
безпеки Інституті економіки промисловості НАН України. Тема: «Архетипні засади ресурс-
ного потенціалу волонтерського руху в Україні» (м. Київ, Україна). 

29. ПАТРАКОВ Володимир Петрович, філософ і незалежний дослідник. Тема: 
«Генокоди національних культур: концептуальні засади» (м. Степногорськ, Казахстан). 

30. ПЛАХТІЙ Тарас Олексійович, незалежний дослідник. Тема: «Суб’єктність орга-
нізацій в архетипному вимірі» (м. Львів, Україна). 

31. СЕРДЕЧНА Людмила Василівна, к. держ. упр., докторант Національної академії 
державного управління при Президентові України. Тема: «Імажинер Ж. Дюрана як архети-
пна основа регулювання рекламної діяльності» (м. Київ, Україна). 

32. СУШИЙ Олена Володимирівна, д. держ. упр., доц., зав. лабораторії методології 
психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України. Тема: «Теоретичні засади соціальної архетипіки» (м. Київ, Ук-
раїна). 

33. ФІЛІППОВА Марія Костянтинівна, аспірант кафедри теорії та історії російсько-
го та зарубіжного права Владивостоцького державного університету економіки та сервісу. 
Тема: «Архетип не кодування публічно-владного управління» (м. Владивосток, Російська 
Федерація). 

34. 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: «Архетипи в уп-
равлінні науково-інформаційним ресурсом» (м. Київ, Україна). 

35. ЮШИН Сергій Олександрович, д. е. н., проф., головний науковий співробітник 
ННЦ «Інститут аграрної економіки». Тема: «Архетипи основних інстинктів людини, сус-
пільства і держави в подоланні ними перешкод на шляху становлення в нову якість між 
Скіллою ортодоксальності і Харибдою парадоксальності» (м. Київ, Україна).  

 
 
ОБІД (12.30-13.30; в місті) 

 

ПАНЕЛЬ № 4 (13.30-15.00). 
Спікер – Едуард АФОНІН (Україна). 

Презентація міжнародного лекторію Української Школи Архетипіки темою: 
«Закономірності та особливості Української трансформації». 

 

VIІ. ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ  (15.00-15.15).  

ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ, ЗНАЧКІВ УША ТА ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ПРЕМІЙ 
УЧАСНИКАМ VІI ТМС-2016 (15.15-15.30).  

 

VIІI. 

СПІЛЬНЕ ФОТО УЧАСНИКІВ VIІ ТМС-2015 НА ЗГАДКУ (15.30-15.40). 

НЕФОРМАЛЬНА ЗУСТРІЧ (19.00-21.00). 
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IX. ВИМОГИ 
до оформлення рукописів статей для публікації в журналі «Публічне управління» 

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 от 15.01.2003 г.), згідно яких у статті ма-
ють бути висвітлені (у тексті статті необхідно виокремити курсивом): 

 постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завдан-
нями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної про-
блеми 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 роботи, 
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 мовами); 

6) посилання на джерела вказуються у квадратних дужках; 

7) список використаних джерел наводиться в кінці статті у відповідності до ДСТУ 
7.1:2006 р.. 

Набір тексту здійснюється за наступними правилами: 

 вимкнути «переніс слів по складах»; 

 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 допу-
скати. 

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). 

Термін подачі рукопису: до 15 квітня 2016. 

Відповідальність за зміст, орфографію та пунктуацію тексту статті несе її автор. Стаття 
публікується в авторській науковій та мовній редакції. 

Публікації друкуються за рахунок спонсорів. 

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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IX. АДРЕСА І КОНТАКТИ В УКРАЇНІ 

 

 

 

Національна академія державного управління  
при Президентові України 

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20 
Тел/факс: +38 044 456 1318 

Моб. +38 067 244 4659  
www.academy.gov.ua 
bpafonin@gmail.com 

 

АДРЕСА І КОНТАКТИ В ГРУЗІЇ 

 

 

 

 
Тбіліський державний університет імені 
Іване Джавахішвілі  
Address: 1, Chavchavdze Ave., 0179 Tbilisi, 
Georgia 
 
Tel.: (+995 32) 22 51 07 г. Тбілісі, Грузія 

Тамара Гагошидзе  
Моб +38 095 2142178, +38 067 1576236 

 

ПРОЖИВАННЯ В ТБІЛІСІ 
 

 

Готель «Dolabauri» – розташовано в Тбілісі,  
поруч зі станцією метро «300 Арагвелі»,  
в кількох хвилинах їзди від міжнародного тбілі-
ського аеропорту. 

Адреса: м. Тбілісі, Долабаурі I, №1а 

Телефон: 2 27 73 73, 2 49 73 74  

Е-mail: hoteldolabauri@gmail.com  

Факс: 2 27 73 73 

Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Hotel-
Dolabauri/765836653444560?fref=ts 

Сайт:     http://www.dolabauri.ge/index.php?lang=3  
 

  
Туроператор – Вихованець Ірина Леонідівна 

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

 
 

 

http://www.academy.gov.ua/
mailto:bpafonin@gmail.com
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Ліцензія туроператорської діяльності  
АГ №581305 от 12.03.2010 

 
 

IX. ГРУЗИНСЬКИЙ ВОЯЖ!!! 
5 ночей/6 днів 

Дата тура з 29.05.16 по 03.06.16 
 

1 день 29.05.16 
Виліт з Києва 17.30 аеропорт Жуляни. Приліт у Тбулусу в 21.15. 
Зустріч групи в аеропорту Тбілісі 
Трансфер в готель 
Розміщення в готелі 3* 
Вільний час. 
Ночівля. 
 
2 день 30.05.16 
8.00 Сніданок. 
9.00 виїзд с готелю. 
10.00 Конференція в Тбіліському державно-
му університеті імені Іване Джавахішвілі 
(для тих, хто не є учасником конференції – 
вільний час в Тбілісі.) 
16.00 Вільний час. 
19.00 Вечеря в ресторані. 
Ночівля. 
 
3 день 31.05.16 
8.00 Сніданок.  
9.00 Оглядова екскурсія по місту Тбілісі з відвідуванням її старовинної і сучасної частин. 
 Відвідування Храму Метені (V-XII ст.)  
 Фортеця Нарікала (IV ст.) – душа Тбілісі. Весь город розташований перед нею, як на до-

лоні. Підйом по канатній дорозі. 
 Пішохідна прогулянка стародавніми 
вулицями міста з відвідуванням площі 3-х 
церков – місця, де поруч співіснують пра-
вославна церква, синагога і мечеть. 
 Вулиця Шардена – улюблене місце про-
ведення вільного часу мешканців міста. 
 Храм Святої Трійці – одна з найвелич-
ніших будівель минулого сторіччя, кафе-
дральний собор. 
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 Відвідування гори Мтацмінда, де знаходиться пантеон грузинських письменників і гро-
мадських діячів. Після огляду пантеону підйом на фунікулері, звідки усе місто, можна поба-
чити, як на долоні. 

Вільний час. 
Від’їзд до стародавньої столиці Грузії –
нині Святе місто МЦХЕТА (25км). 
 Светицховелі – кафедральний собор, 
побудований на місці першої у Грузії 
християнської церкви, яка зведена над 
могилою Св. Сидонії, похованої з виве-
зеним з Єрусалиму хітоном Ісуса Христа. 
 Монастир Джварі (VI ст.) – спору-
джено на вершині скелястого масиву, зі 
схилів якого видно як збігають потоки 
Лермонтівських «Арагві і Кури» та вій-
ськово-грузинська дорога, що пролягає 
біля його підніжжя. 
 Пообідати можна там само у відомому трактирі Салобіє, де подають квасолю у горщиках 
із власними коржиками з кукурудзяної муки – мчаді, соління, хачапурі, хінкалі, кабаб, шаш-
лик ... (за додаткову плату) 
 
Повернення у Тбілісі. Вільний час 
Ночівля. 
 
4 день 01.06.16 
8.00 Сніданок. 
9.00 Після сніданку від'їзд до Кахетії. Переїзд через Гомборский перевал у Телаві. 

 Відвідування міських 
визначних пам’яток, у 
тому числі – палацу царя 
Іраклія. 
 Відвідування садиби 
письменника і громадсь-
кого діяча Олександра 
Чавчавадзе у Цинандалі з 
унікальним музеєм і са-
дом. Тут перед вами ожи-

ве історія кохання Олександра Грибоєдова та його красуні дружини Ніно Чавчавадзе. 
 Прибуття у Бодбійскій монастир (35 км), де покоїться просвітитель Грузії св. Ніно. Мона-
стир був заснований у IV столітті, а пізніше перетворений у жіночий монастир. Тут знахо-
диться ікона Іверської Богородиці та джерело св. Ніно, де у будь-яку пору року можна скупа-
тися з метою зцілення.  

Переїзд у СІГНАГІ – місто ко-
хання (10 км). Місто вражає своєю ве-
личною історією. Воно обнесене по-
двійною фортечною стіною з 28 вежа-
ми. Зібравшись на будь-яку з них, зда-
ється, що торкаєшся рукою до неба... 
Звідси відкривається чудова панорама на 
Алазанську долину, яка замикає голов-
ний Кавказький хребет.  
 
Обід у Сігнагі у погребі «Сльози фаза-
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на» з дегустацією марочних грузинських вин з кахетинським шашликом та хлібом лаваш 
(додаткова оплата). 

 
Пізно увечері повернення у Тбілісі. 
Ночівля. 
 
5 день 02.06.16 
8.00 Сніданок. 
10.30 Пікнік на горі Казбегі. Під відкритим небом у горах пропонуємо покуштувати тради-
ційний грузинський шашлик з вином. Вільний час. Повернення у Тбілісі. Ночівля. 

 
6 день 03.06.16 
8.00 Сніданок. 
11.00 Виселення з готелю (один номер для 
валіз). Вільний час. Трансфер у аеропорт. 
22.15 Виліт до Києва. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ВАРТІСТЬ ТУРУ – 395 y. е. 

 
У вартість включено: 
 транспортний супровід за програмою; 
 екскурсійний супровід за програмою; 

проживання у готелі 5 ночей / 6 днів Dolabauri Hotel:  

 сніданки при готелях; 
 вечеря 30.05.16; 
 пікнік на горі Казбегі; 
 медична страховка. 
 
У вартість не включено: 
 авіа переліт компанією “Yan Air” Київ – Тбілісі – Київ (від 240 у. о.); 
 громадський транспорт; 
 вхідні квитки за програмою; 
 особисті витрати. 


	ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
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