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ШКОЛА МОЛОДОГО РЕКТОРА 
 

За підтримки:  

Міністерства освіти і науки України 

Національної академії педагогічних наук України 

Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи 

Малої академії наук  

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА  

ЗАПОЧАТКОВУЄ РОБОТУ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ МОЛОДОГО РЕКТОРА 

 

 

 

Інформаційні партнери: 

Всеукраїнська газета «День», газета «Освіта», наукові часописи «Філософія освіти», 

«Вища освіта України», «Рідна школа», «Директор школи, ліцею, гімназії», «Гілея», 

«Нова парадигма», «Європейські педагогічні студії». 
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Тривалість навчання: 10-12 днів. 

Терміни навчання:  орієнтовно вересень-жовтень 2016 року. 

Місце навчання:  база навчально-оздоровчих практик НПУ  

імені М. П. Драгоманова на Закарпатті  

(с. Колочава, оз. Синевир). 

Мова навчання:  українська. 

 

До участі запрошуються вітчизняні та зарубіжні молоді науковці й педагоги, 

віком до 30 років, керівники структурних підрозділів університетів (не нижче 

завідувача кафедрою, його заступника), кандидати і доктори наук з рекомендаціями 

керівництва університету, які витримали конкурсний відбір та мають досвід роботи в 

громадських організаціях. 

Як виняток, оргкомітетом можуть бути розглянуті заявки, надіслані 

студентами старших курсів та аспірантами – лідерами молодіжних спілок та 

організацій. 

 

Формат навчання:  

 лекції відомих освітніх менеджерів;  

 семінари і зустрічі-співбесіди з ректорами провідних вищих 

навчальних закладів України і Європи; 

 дискусійні круглі столи з топовими вченими світу; 

 майстер-класи головних редакторів всеукраїнських видань і 

піар-менеджерів у галузі освіти; 

 екскурсійні програми туристичними та екологічними 

стежками Закарпаття. 
 

 

У якості лекторів Школи запрошені: 

 народні депутати України,  

 члени Уряду нашої держави,  

 керівництво Міністерства освіти і науки України, 

 ректори найкращих університетів України і Європи, 

 провідні вчені Національної академії педагогічних наук 

України,  

 педагоги і науковці України та європейських країн. 
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УМОВИ  І  ДОКУМЕНТИ  ДЛЯ  УЧАСТІ  У  ВІДБОРІ 

Претенденти на навчання мають надіслати: 

‒ Заявку для участі (форма довільна). 

‒ Резюме (із зазначенням:  

 місця та року народження,  

 закладу, де навчався, або навчається, 

 офіційної посади, 

 наукового ступеня). 

‒ Власне фото. 

‒ Рекомендацію за підписом керівництва університету, де працює. 

‒ Список наукових праць. 

‒ Творчу роботу на тему «Університет ХХІ століття: 

особисте бачення»  (обсяг – до 5 сторінок тексту звичайного 

формату, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5). 

 ___________________________________________________________________ 

Пакети документів від учасників приймаються до 20 травня 2016 року на 

електронну скриньку pressa@npu.edu.ua 

 

Організаційний внесок учасника складає 999 грн. та перераховується на 

розрахунковий рахунок Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи 

протягом 10 днів з часу отримання учасником офіційного запрошення, що 

пройшов конкурсний відбір. 

Розрахунковий рахунок: 2600920548       ЄДРПОУ 33193827 

 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ ВИПУСКНИКИ ШКОЛИ МОЛОДОГО 

РЕКТОРА ОТРИМУЮТЬ ВІДПОВІДНИЙ СЕРТИФІКАТ 

 

 
Контакти оргкомітету: 

 

01601, Україна, м. Київ, вул. Пирогова, 9 

т/ф. +380 (44) 235-84-67, +380 (44) 235-20-98 

тел. моб.: +380 (96) 950-84-18 

e-mail: pressa@npu.edu.ua   

stecenkokaterina@gmail.com  

 

Модератори:  
 

Стеценко Катерина 

Михалик Людмила 

Назаренко Юлія 
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