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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнських актуальних зустрічах 
позашкільників – 2018 «Профільна освіта в нових реаліях: крізь 
проблеми – до вирішення. 25 років – Рівненський досвід»,  які 
відбудуться 21-22 березня 2018 р. в Рівненському міському Палаці дітей 
та молоді (програма додається). 

Організатори Всеукраїнських актуальних зустрічей позашкільників: 

- Управління освіти Рівненського виконавчого комітету; 
- Рівненський міський Палац дітей та молоді Рівненської міської ради; 
- Міжнародна Асоціація позашкільної освіти. 

В ході Всеукраїнських актуальних зустрічей позашкільників відбудеться 
Панельна дискусія, де обговорюватимуться наступні питання: Теорія 
нормативів та асиметричність визнання позашкілля в державі. 
Стан і перспективи розвитку профільної освіти 

УВАГА! Для участі запрошуються ІІІ категорії учасників. 

Директори, заступники директорів, методисти позашкільних 
навчальних закладів; члени Міжнародної Асоціації позашкільної освіти та 
Асоціації позашкільних навчальних закладів України запрошуються для 
участі у програмних заходах І-го дня або в усіх заходах 21-22 березня 2018 
року. 

Вчителі природничих дисциплін  ЗЗСО та керівники гуртків ПНЗ 
Рівненської області запрошуються для участі у Інтеграційній платформі 
спеціалізованого екологічного центру «Ігрові технології в освіті для сталого 
розвитку» 22 березня 2018 року. 

Заввідділами, методисти, художні керівники спеціалізованих 
мистецьких освітніх закладів та ПНЗ запрошуються для участі у 
програмних заходах ІІ-го дня Всеукраїнські майстер-класи з джазового, 
академічного і автентичного вокалу 22 березня 2018 року. 

Всеукраїнські актуальні зустрічі позашкільників відбудуться на базі 

ПДМ м.Рівне за адресою: м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 10.  

Просимо повідомити про свою участь у заходах до 12 березня 2018 р. 
оформивши заявку на сайті ПДМ або надіславши повідомлення на е-mail: 
pdm.rivne@gmail.com.  

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає.  

 

Директор ПДМ       І.О. Первушевська 

mailto:pdm.rivne@gmail.com
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Логістичні аспекти: 

Рівненський міський Палац дітей та молоді  
33028 м. Рівне, вул. Кн. Володимира,10 
 
 від залізничного вокзалу – тролейбус №3 до зупинки «Покровський Собор»; 

маршрутне таксі №55 до зупинки «Палац дітей та молоді»; 
 від автовокзалу –  тролейбуси №№3, 10, маршрутне таксі №№34, 64 до 

зупинки «Кооперативний економіко-правовий коледж»; 
 від автостанції «Чайка» – маршрутне таксі №45 до зупинки «Палац дітей та 

молоді». 

Проживання можливе в: 

 Готелі «Мир» (центр міста, вул. Міцкевича, 32): 

- Одномісний стандарт + сніданок - 660 грн. 

- Двухмістний стандарт + сніданок – 990 грн. 

Бронювання за телефоном + 38 067 363 08 73 

http://mir-hotel.com/  

 Готелі «Оптіма» (центр міста, вул. Словацького, 9): 

- Одномісний стандарт + сніданок - 830 грн. 

- Двухмістний стандарт + сніданок – 927 грн. 

Бронювання за телефоном +38 0362 420 310 

https://reikartz.com/ru/hotels/optima-rovno/  

 Готелі «Nirvana» (біля ПДМ, вул. Княгині Ольги, 8): 

- Двухмістний стандарт - 420 грн. 

- Трьохмістний стандарт – 480 грн. 

Бронювання за телефоном +38 098 041 01 08 

http://nirvana.rv.ua/  

 Готелі Київського університету права (центр міста, вул. Короленка, 5): 
Двухмістний номер (зручності в номері + євро ремонт) – 140 грн. 
Трьохмістний номер (зручності в коридорі + євро ремонт) – 100 грн. 

Бронювання за телефоном +38 068 048 88 71 
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