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ПРЕС-РЕЛІЗ 

 

Міжнародний освітній конгрес 

 
12–14 червня 2014 р у Національному педагогічному університеті імені М. П. 

Драгоманова відбудеться Міжнародний освітній конгрес. 

Захід проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 

р. № 1/9–110 “Про План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і 

науки на 2014 рік”, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.01.2014 р. № 21 “Про 

затвердження Плану всеукраїнських заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів на 2014 рік”. 

Організатори Конгресу: Міністерство освіти і науки України, Національна академія 

педагогічних наук України, Європейська асоціація організацій позашкільної освіти дітей та молоді 

(EAICY), Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний центр 

“Мала академія наук України”, Міжнародна асоціація екологів університетів (IAEU), Інститут 

екології економіки і права, Державний фонд фундаментальних досліджень.  

Співорганізатори Конгресу: Інститут магнетизму НАН України і МОН України, Інститут 

обдарованої дитини НАПН України, Інженерно-педагогічний інститут НПУ імені М. П. 

Драгоманова, кафедра позашкільної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, науково-дослідна 

лабораторія теорії та методики позашкільної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, Центр 

позашкільної роботи Святошинського району м. Києва, Центр творчості дітей та юнацтва 

“Шевченківець” м. Києва, Педагогічний університет імені Комісії народної освіти в Кракові, 

Міжнародна академія наук екології і безпеки життєдіяльності, Міжнародний центр академічних і 

громадських зв’язків, Фонд сприяння розвитку освіти і науки ім. Г. Сковороди. 

Основна мета Конгресу − обговорення стратегічних питань розвитку освіти і науки, 

розширення міжнародного партнерства. 

У рамках Конгресу проводяться: 

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еліта у розвитку держав»;  

 VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Соціально-

економічний розвиток держав: досвід та перспективи»; 

 засідання Міжнародної асоціації екологів університетів;  

 засідання Європейської асоціації організацій позашкільної освіти дітей та молоді; 

 презентація наукових праць українських вчених, виданих в інших державах, а  

 також праць іноземних вчених, виданих в Україні.  

 

Учасники Конгресу: представники органів законодавчої і виконавчої влади, вчені України, 

Республіки Польща, Російської Федерації, Словацької Республіки, Чеської Республіки та інших 

держав, працівники органів управління освітою, навчальних закладів, наукових установ, 

представники громадськості, засобів масової інформації. 

 

Робочі мови Конгресу: українська, російська, англійська. 
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Телефони для довідок:  

+38 (044) 489 55 54 – Національний центр «Мала академія наук України» 

+38 (044)4070794 – кафедра позашкільної освіти Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова 

+38 (044) 486 07 63, 068 201 39 08 – Інститут екології економіки і права 

Е-mail: kongres@man.gov.ua, pouo@i.ua 

Web: www.man.gov.ua www.pou.org.ua www.ieep.org.ua 

 

Місце і час проведення: 10.00 год., ауд. 231 (вул. Пирогова, 9) 
 

 

Людмила КУХ 

Контакти для акредитації:  235-20-98 

096-95-08-418 

pressa@npu.edu.ua 
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