
Програма  

Всеукраїнського проекту «Країна “Позашкілля”» 

__________________________________________________________________ 

Організатори: ГО «Спілка освітян України», УІВЦ «Галактика»,  

Спілка педагогів Грузії  

__________________________________________________________________ 

Проект проводиться за підтримки та участі народних депутатів України, 

Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, 

Грузинської міжнародної академії, Спілки педагогів Грузії, «Польсько-

українського культурно-просвітницького товариства «Криниця» та інших. 

__________________________________________________________________ 

 

10:00–11:00 — реєстрація учасників; ознайомлення з картою Проекту та 

виставка «Дитячі таланти». Вільне спілкування делегацій, бліц-інтерв’ю. 

 

11:00–13:00 – Представницький захід. 

 

– Виступ почесного голови ГО «Спілка освітян України», 

народного депутата України, голови Асоціації працівників вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації Олександра Марченка; 

– Привітання учасникам Всеукраїнського проекту від керівних 

органів управління освітянською галуззю;  

– Виступ голови ГО «Спілка освітян України» Володимира 

Валентиновича Вербицького; 

– Виступ віце-президента Національної академії наук України 

Пирожкова Сергій Івановича; 

– Виступ голови «Спілки педагогів Грузії», ректора Грузинської 

міжнародної академії Гарі Титикоєвича Чапідзе; 

– Виступ голови «Польсько-українського культурно-

просвітницького товариства «Криниця» Стефана Велоха Йозефа; 

– Виступи лідерів позашкільної освіти; 

– Виступи колективів та обдарованих дітей (виступи учасників 

подаються до 26 жовтня). 

 

Міжнародні делегації: 

Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Гела Думбадзе 

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек 

Ключковські 

 

13:00–13:30 – Кава-брейк 

13:30–15:00 – заключний етап Проекту, підбиття підсумків, нагородження. 
 

 

 

 

 



Умови участі освітян України та зарубіжних партнерів  

у Міжнародному проекті «Країна “Позашкілля”» 

 
— Членство у ГО «Спілка освітян України» з врученням на урочистій 

частині заходу значка і посвідчення члена спілки(за згодою) 

— Публікація про заклад у щорічному виданні «Енциклопедія позашкільної 

освіти» та на сайті Проекту  

— Розміщення інформації в інтернет-ресурсі «Електронна енциклопедія 

освітян України» (EDUPEDIA).  

— Відзначення досягнень та здобутків лідерів позашкільної роботи 

нагородами і грамотами «За вагомий внесок у розвиток позашкільної 

роботи та формування особистості». 

— Представлення колективних або особистих досягнень на виставці 

«Дитячі таланти» (за бажанням) 

 

*Публікація у виданні «Енциклопедія позашкільної освіти» для закладів, 

колективів та інших об’єднань — 2 сторінки формату А-4 — становить 

6 500 грн. (6000–6400 знаків, декілька фото). Вартість включає публікацію на 

сайті проекту тез та програмних питань до 3 сторінок формату А-4. 

 

* Публікація у виданні «Енциклопедія позашкільної освіти» про особистість 

— сторінка формату А-4 — становить 4 500 грн. (3000–3200 знаків, декілька 

фото). Вартість включає публікацію на сайті проекту тез та програмних 

питань до 3 сторінок формату А-4. 

 

*Публікація про обдарованих дітей у виданні «Енциклопедія позашкільної 

освіти»  — сторінка формату А-4 становить — 4 500 грн. (3000–3200 знаків, 

декілька фото).  

*Публікація про обдарованих дітей у виданні «Енциклопедія позашкільної 

освіти» — ½ сторінки формату А-4 — 3000 

 

Можливі знижки в оплаті за публікації, в залежності від кількості надісланої 

інформації. 

 

Відповідальний за підготовку Міжнародного проекту та випуск видання – 

УІВЦ «Галактика».  

Адреса: м.Київ, 03179, вул.. Прилужна, 4/15, Тел/факс: +38(044)422-61-32, E-

mail: galaktika-s@ukr.net 

  

 

http://www.sou2017.com.ua/
https://galaktika2005.wixsite.com/edupedia
https://galaktika2005.wixsite.com/edupedia
http://galaktika2005.com.ua/
mailto:galaktika-s@ukr.net

