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Всеукраїнський конгрес
«Позашкілля України: сьогодення і перспективи»

Директору закладу позашкільної освіти

Позашкільна  освіта  в  Україні  займає  вагоме  місце  в  системі
неперервної освіти і  є її  невід’ємною й унікальною ланкою, головна
мета якої – створення умов для розвитку творчого, інтелектуального,
духовного і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний
від  навчання  час  та  допомога  задоволення  їхніх  інтересів  у
професійному визначенні.

Сьогодні  заклади позашкільної освіти є основними осередками
всієї організаційно-масової роботи з дітьми та учнівською молоддю. В
закладах, що забезпечують змістовне дозвілля, діти можуть проявити
свої здібності і таланти. Кожен педагог-позашкільник – це неповторна
особистість  зі  своїм  особливим  талантом,  який  заохочує  дітей  до
навчання та творчості в позаурочний час, виховує у молоді неповторну
індивідуальність.

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської  молоді
МОН  України,  Український  інформаційно-видавничий  центр
«Галактика»  спільно  із  Управлінням  освіти,  науки  та  молоді
Волинської  ОДА,  Волинським  обласним  еколого-натуралістичним
центром  за  участю  закладів  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного, художньо-естетичного,  туристсько-краєзнавчого,
науково-технічного,  дослідницько-експериментального  та за
підтримки  народних депутатів  України,  представників  Адміністрації
Президента України, Комітету Верховної Ради України з питань науки
і освіти,  Міністерства освіти і  науки України, Національної академії
наук  України,  департаментів  та  управлінь  галузі,  громадських
об’єднань,  закордонних  партнерів  та  інших  готують  до  100-річчя
позашкільної  освіти  Всеукраїнський  Конгрес  «Позашкілля  України:
сьогодення  і  перспективи».  Конгрес  дасть  можливість  ознайомити
спільноту з роботою центрів, комплексів, палаців, будинків творчості,
клубів,  студій,  шкіл  мистецтв  тощо.  Він  розповість  про  успіхи  і
досягнення  колективів,  окремих  викладачів  та  їхніх  вихованців,  а
також дасть можливість відзначити їхні успіхи.

В рамках проекту готується збір інформаційних матеріалів  для
випуску  видання  «Енциклопедія  закладів  позашкільної  освіти
України»,  яке буде  випущено,  як  в книжному, так і  в  електронному
варіанті. Енциклопедія випускається за кошти учасників та меценатів.
Відповідальний за випуск видання – УІВЦ «Галактика».

Запрошуємо  всіх,  хто  працює  в  галузі  позашкільної  освіти,
долучитись  до  підготовки  Всеукраїнського  конгресу,  надати
інформацію про діяльність  закладів  та  індивідуальних  викладачів,  а
також поділитись успіхами своїх вихованців.

Конгрес відбудеться 17-19 травня 2018 року в місті Луцьку.



УМОВИ ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО ВИДАННЯ

«ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ»

— Публікація  про  заклад  у  виданні  «Енциклопедія  позашкільної
освіти».

— Розміщення  інформації  в  інтернет-ресурсі  «Електронна
енциклопедія освітян України» (  EDUPEDIA  ). Мова — українська,
англійська.

Матеріали  надсилаються  до  2  квітня  ц.р.  на  електронну  адресу:
galaktika-s@ukr.net
*Публікація  для  закладів  та  колективів  — сторінка формату А-4 —
5 500 грн. (3000–3200 знаків, декілька фото). 
*Публікація  про  особистість  — сторінка  формату  А-4  — 4 500 грн.
(3000–3200 знаків, декілька фото). 
*Публікація про особистість — 1/2сторінки формату А-4 — 2 500 грн.
(1500–1800 знаків, фото). 
*Публікація про особистість — 1/3 сторінки формату А-4 — 2000 грн.
(1000–1200 знаків, фото). Мова публікації – українська.
Відповідальний за випуск – УІВЦ «Галактика».
Адреса:  м. Київ,  03179, вул.. Прилужна, 4/15, Тел/факс:  +38(044)422-
61-32, E-mail: galaktika-s@ukr.net
 

Контакти Організаційного комітету:
Вербицький Володимир Валентинович Тел/факс: +38(044)430-02-60,
E-mail: verbitskiy@nenc.gov.ua
Захарченко  Галина  Іванівна Тел/факс:  +38(044)422-61-32,  E-mail:
galaktika-s@ukr.net

mailto:galaktika-s@ukr.net
mailto:verbitskiy@nenc.gov.ua
mailto:galaktika-s@ukr.net
http://galaktika2005.com.ua/
mailto:galaktika-s@ukr.net
https://galaktika2005.wixsite.com/edupedia
https://galaktika2005.wixsite.com/edupedia

	Умови подання матеріалів до видання
	«Енциклопедія закладів позашкільної освіти України»

