ОРГКОМІТЕТ
Національна академія педагогічних наук України
Міністерство освіти і науки України
Інститут обдарованої дитини НАПРН України
Національний центр «Мала академія наук України»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
01.07.2019 – реєстрація учасників заходу, презентація програми конференції;
02.07.2019 – пленарне засідання, панельна дискусія;
03–05.07.2019 – робота в секціях: сучасні наукові концепції та підходи до вивчення проблеми
обдарованості особистості; інноваційні проекти, програми, технології та методики
діагностики, проектування, моделювання розвитку й освіти обдарованих дітей і молоді; сучасні
варіанти розв’язання проблем розвитку та підтримки обдарованої особистості;
06–07.07.2019 – практичні активності: педагогічні майстерні, тренінги, майстер-класи,
презентації;
08.07.2019 – заключне пленарне засідання, підбиття підсумків, від’їзд учасників заходу.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ВАРТІСТЬ ПРОЖИВАННЯ
База відпочинку «Ювілейна» (Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Молодіжне,
Набережна, 6а)
Вартість проживання однієї особи за добу:
з 1-разовим
із 2-разовим із 3-разовим
Тип номеру
харчуванням харчуванням харчуванням
І. Номер «сімейний»
двокімнатні номери 2+2 (санвузол у номері)
ІІ. Номер «стандарт»
2/3/4-місні номери (санвузол у номері)
ІІІ. Номер «економ»
3/4-місні номери (туалет/рукомийник,
душова кімната на поверсі)
ІV. Номер «люкс»
двокімнатний 3-місний номер (двоспальне
ліжко + односпальне ліжко, кондиціонер,
холодильник, ТV, ремонт 2018 р.)

415 грн

495 грн

575 грн

370 грн

450 грн

530 грн

325 грн

405 грн

485 грн

1200 грн – вартість номеру за добу
+ харчування з розрахунку
80 грн за одне харчування з однієї особи

***Діти віком до 5-ти років розміщуються безкоштовно! Проживання та харчування
дітей віком від 5 до 18 років звільняється від ПДВ (знижка – 16,67%)
БВ «Ювілейна» – простора територія, власні піщані пляжі, велика кількість зелених
насаджень у поєднанні з морським бризом створюють сприятливі умови для творчої співпраці,
що дасть змогу вдало поєднати активну роботу та відпочинок (у тому числі сімейний).
У розпорядженні відпочивальників: організоване харчування, гаряча вода (цілодобово),
альтанки з видом на море, безкоштовна парковка, Wi-Fi.
***УВАГА! У зв’язку з обмеженою кількістю місць для проживання, списки очних учасників
будуть формуватися в порядку надходження заявок та авансових платежів за проживання.

