
 
 

 

 

Програма Міжнародних днів освіти дорослих у Запорізькій області  

6–8 жовтня 2016 р. 

 

Дата, час Локація Назва заходу 

06 жовтня  
09:00 – 10:50 

Національний заповідник 
«Хортиця» 
м. Запоріжжя 
 

Навчальна поїздка: історична 
й культурна спадщина Запоріжжя  
 

06 жовтня 
10:00 – 10:50 

Запорізька обласна  

державна адміністрація  

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 

каб. 300 

 

Прес-конференція для ЗМІ 
«Міжнародні дні освіти дорослих 
у Запорізькій області»  
 

06 жовтня 
11.00 – 12.50 

 

Запорізька обласна рада 

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 

каб. 200 

 

Міжнародний форум «Освіта 
дорослих – регіональний розвиток : 
досвід, виклики, стратегії» в рамках 
Міжнародних днів освіти дорослих 
у Запорізькій області 
 

06 жовтня 
14.30 – 17.30 

 

 
 
 
 
 
Готель «Інтурист»   
м. Запоріжжя,   
пр. Соборний, 135 
Велика зала ІІ поверх 
 
Запорізький національний 
університет  
м. Запоріжжя,  
вул. Жуковського, 66 б  
І корпус ІІІ поверх 
  
Запорізька  обласна наукова 
бібліотека  
ім. О.М.Горького  
м. Запоріжжя 
пр. Соборний, 142 
І поверх 
 
 
Запорізький геріатричний 
пансіонат 
м. Запоріжжя,  
вул. Європейська, 13а 
 

Секційні засідання Міжнародного 
форуму «Освіта дорослих – 
регіональний розвиток : досвід, 
виклики, стратегії» 
 
Секція 1. Освіта дорослих як 
запорука економічного розвитку 
регіону  
 
 
Секція 2. Освіта дорослих і 
громадянське суспільство в Україні: 
виклики сьогодення 
  
 
 
Секція 3. Центри освіти дорослих як 
осередки розвитку територіальної 
громади  
 
 
 
 
 
Секція 4. Навчання дорослих 
з особливими потребами та людей 
похилого віку: суспільна 
відповідальність 
 



07 жовтня 
09:00 – 09:50 

 

Мелітопольська міська рада 

м. Мелітополь,  

вул. М. Грушевського, 5 

сесійна зала 

Брифінг «Міжнародні дні освіти 

дорослих у Запорізькій області» 

 

07 жовтня 
10.00 –12.50 

Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького 
м. Мелітополь,  
вул. Гетьманська, 20 
конференц-зала 

Урочисте відкриття Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Освіта дорослих у контексті 
цивілізаційних змін: досвід, 
проблеми, перспективи» 
 

07 жовтня 
14.30 –17.30 

 

м. Мелітополь 
 
 
 
 
 
Таврійський державний 
агротехнологічний університет 
м. Мелітополь, пр. 
Б. Хмельницького, 18 
 
 
Палац культури 
ім. Т. Г. Шевченка 
 
м. Мелітополь,  
площа Перемоги, 2 
овальна зала  
 
Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького 
м. Мелітополь,  
вул. Гетьманська, 20 
 
Сесійна зала Мелітопольської 
міської ради 
м. Мелітополь, 
вул. М. Грушевського, 5 
 
Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
Мелітопольської міської ради 
м. Мелітополь, 
вул. П. Дзяковича, 50 
 
Мелітопольська виховна колонія 
м. Мелітополь,  
вул. О. Невського, 81. 
 
Центр змішаного типу 
для інвалідів і дітей-інвалідів 
м. Мелітополь, 
вул. Вакуленчука, 30 
 
 

Секції Міжнародної науково-
практичної конференції «Освіта 
дорослих у контексті цивілізаційних 
змін: досвід, проблеми, 
перспективи» 
 
Секція 1. Освіта дорослих – 
потреба сучасного ринку праці  
 
 
 
 
Секція 2. Формування і розвиток 
громадянських компетенцій 
дорослих в Україні: традиції, 
цінності, виклики  
  
 
 
Секція 3. Центри освіти дорослих як 
осередки розвитку територіальної 
громади  
 
 
 
Секція 4. Міста, які навчаються: 
європейський досвід і вітчизняні 
перспективи  
 
 
Секція 5. Навчання людей старшого 
віку 
 
 
 
 
 
Секція 6. Освіта дорослих 
у пенітенціарній системі: підходи, 
успішна практика, реалії часу 
 
Секція 7. Навчання дорослих з 
особливими потребами : 
європейський досвід і вітчизняна 
практика 
 



Мелітопольський міський парк 
культури й відпочинку імені 
Максима Горького 

Секція 8. Неформальна освіта 
дорослих як суспільна потреба в 
Україні 

07 жовтня 
19.00 – 21.00 

Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького 
м. Мелітополь,  
вул. Гетьманська, 20 
ІІІ поверх  
конференц-зала 

«Театр сучасного діалогу» як 
інструмент розв’язання соціальних 
проблем  

08 жовтня 
10.00 –15.00 

Площа Перемоги 
м. Мелітополь 
 

Виставка провайдерів освітніх 
послуг для дорослих Запорізької 
області  

08 жовтня 
14.00 –16.00 

 

Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького 
м. Мелітополь,  
вул. Гетьманська, 20 
ІІІ поверх  
конференц-зала 

Закриття Міжнародної науково-
практичної конференції «Освіта 
дорослих у контексті цивілізаційних 
змін: досвід, проблеми, 
перспективи» 

08 жовтня 
16:15 – 18:30 

 

Національний історико-
археологічний музей «Кам’яна 
Могила»  
смт. Мирне, 
Мелітопольський район 

Навчальна поїздка: історична 
й культурна спадщина 
Мелітопольщини 

 


