
 1 
 

Державний інститут сімейної та молодіжної політики України 
                              НДІ українознавства МОН України 
     Київська міська державна адміністрація 
                        EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY         

          Національна спілка художників України 
 Об'єднання працівників культури України 

Всеукраїнське наукове Товариство Івана Огієнка 
Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я 

Всеукраїнська спілка ліквідаторів-інвалідів-86 
ГО ВГО «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів» 

 Федерація інвалідів систем спортивної реабілітації «Тамарина»  
             ГО "Інтелектуальний штаб громадянського суспільства" 

Центр духовного розвитку та творчої ініціативи «Гармонія» 
            Студія-галерея «Ми духом незламні» 

Всеукраїнська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» 
                 

ПРОГРАМА 
ХІХ   МІЖНАРОДНОГО 

«ТИЖНЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ» В УКРАЇНІ: 
 

 

                              « ЖИТТЯ  Є  ОСВІТА » 
                                                             Тарас Шевченко                     
 
 
                                    11 – 17 вересня 2018 року 
 
 
                                  
                                                   Україна  

                                     

 

 
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ  

КООРДИНАЦІЙНЕ БЮРО  
Міжнародної 

 громадсько-державної програми  
   «ОСВІТА ДОРОСЛИХ УКРАЇНИ»  

  за сприяння Інституту ціложиттєвого 
навчання ЮНЕСКО 

 

 UKRAINIAN  
COORDINATION BUREAU of  

INTERNATIONAL  
ADULTS EDUCATION PROGRAM  

with assistance by the UNESCO 
Institute for Lifelong Learning  



 2 
 

Сайт «Освіта дорослих України»  

в інтернеті 

 
http://ua-ed.narod.ru 

 
 

Форум «Освіта дорослих України» 
http://uaed.uaforums.net 

Це частина сайту http://ua-ed.narod.ru, і    разом 
з цим його можна вважати і окремим   сайтом 

також. Потрапити на форум можна  
безпосередньо з нашого сайту,                                   

так і окремо через  
http://uaed.uaforums.net 

 
Сайти  «Тижня освіти дорослих»: 

 
http://zahisnik.masterdesant.com 

               http://slir.masterdesant.com 
Електронна пошта (E-mail): 

boltivetssergij@i.ua 
 
 
 

http://ua-ed.narod.ru/
http://uaed.uaforums.net/
http://ua-ed.narod.ru/
http://uaed.uaforums.net/
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАПРОШЕННЯ 

 
 
 
 

______________________________________ 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у  ХІХ 
Міжнародному «Тижні освіти дорослих», що 
 відбудеться в Україні  11 – 17 вересня 2018 року. 
Як і в Україні, досягненню  цілей ціложиттєвого 

освічування людини  сприяють власні  національні Тижні освіти 
дорослих, які взаємоузгоджено відбуваються в Австралії, 
Австрії, Беніні, Ботсвані, Чехії, Єгипті, Естонії, Фінляндії, на 
Мальті, у Бельгії (Фландрії) Німеччині, Новій Зеландії, 
Португалії, Палестині, Філіппінах, Словенії, Південній Африці, 
Швейцарії, Великобританії, Боснії та Герцеговині, у Буркіна-
Фасо, на Островах Зеленого Мису, Гані, Гайані, Данії, Ісландії, 
Індонезії, Ірані, на Мадагаскарі, Малі, в Нідерландах, Нігерії, 
Румунії, Італії, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, 
Свазіленді, Замбії, Кенії, Японії, Бразилії, Мексиці, Албанії, 
Болгарії, Литві, Норвегії, Швеції, Сербії,   на Кіпрі та інших 
країнах, а це нині 52 країни світу,  які приєдналися до  
освітнього  руху пізнавального й особистісного 
самовдосконалення  дорослих  людей. 
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                       Вівторок, 11 вересня 2018 року 
Місце проведення: м. Київ, вул.Хрещатик, 36, Київська міська 
державна адміністрація, другий поверх, Колонна зала; 
реєстрація  об 11-00 год., початок об 11год. 30 хв.  
 

       ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТАТА, 
  заснований Україною  11 вересня 2000 року 
 
     УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ «ТОД-ХVІІI» 

 
спільно з  ВГО «Всеукраїнський  парламент 

працездатних інвалідів»,   Міжнародною академією 
культури безпеки, екології та здоров’я,  Федерацією  
інвалідів систем спортивної реабілітації «Тамарина», 
проектом «Симфонія здоров’я», Об'єднанням 

      працівників культури України , Міським центром 
                               «Родинний дім» 

                                
             Представлення до Міжнародного Дня Тата:  

- виставки художніх творів з бісеру 
   Іван  Вінців, народний митець, заступник голови 
Стрийської районної асоціації інвалідів Львівської області; 

- банера "Новітній Козацький прапор" 
 Центру духовного розвитку та творчої ініцативи 
"Гармонія" 
           Наталія Веселицька, керівник проекту; Ірина Дживаго, 
координатор проекту;  Юрій Дрюченко, голова журі з 
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образотворчого мистецтва фестивалю "Україна - країна 
здійснення Мрій" 
  
         Вручення подарунків Татам під небесно-золотим 
                           Прапором України 
 
 
                 Прем’єра Всеукраїнського  концерту  української   
               патріотичної пісні,   присвяченого Дню Тата  
 

Вітання урочистому відкриттю  XVІІI МІЖНАРОДНОГО 
«ТИЖНЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ» В УКРАЇНІ: 

-   Вітальне слово голови Всеукраїнського громадського  
об’єднання «Всеукраїнський парламент працездатних 
інвалідів Володимира Петровського; 

-   Вітальне слово голови Всеукраїнського 
координаційного бюро Міжнародної громадсько-
державної програми “Освіта дорослих України” 
проф.    Сергія  Болтівця; 

-   Вітальне слово Уповноваженого Президента 
України у справах реабілітації учасників АТО та 
членів їхніх сімей  Вадима  Свириденка 
 

       
 
                           
   Середа, 12 вересня 2018 року – четвер, 13 вересня 2018 року 
  Місця проведення:  Київ -  острів Березань у Чорному морі. 
 Орудник – член Спілки художників України, лауреат Державної 
премії колишнього СРСР у галузі підводного склеювання, 
ліквідатор аварії на ЧАЕС ім. В.І.Лєніна Жорж Шанаєв. 
   Експедиція водолазів-фахівців зі збереження підводної 
культурної спадщини Українського Народу до глибин 
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Березанського лиману навколо острова Березань у Чорному 
морі, що включає фортифікації чорноморських запорізьких 
козаків під орудою Антона Головатого 1787 року. 
   Занурення для збереження на майбутні століття пам’ятної 
капсули зі свідченнями учасників порятунку України від 
Чорнобильської катастрофи і бойових дій на східному фронті 
України.   
    
                      Четвер, 13 вересня 2018 року 
                                 Тема дня: 
             «СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ОСВІТНЄ  
                      ЗРОСТАННЯ  ДОРОСЛИХ» 
Місце проведення: м. Київ, вул. Гречка, 22 – А, ЗОШ № 45 – 
Київська академія перукарського мистецтва; початок о 15-00 
год. 
                          Доповіді і виступи: 
                                Презентації 
1. «EURÓPSKY INŠTITÚT ĎALŠIEHO VZDELÁVANI, EASTERN  
EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o., WYŻSZA SZKOŁA    
                    KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA, періодичне  
науковометричне  видання  «Europska VEDA»  ISSN 2585-7738  
                            (Республіка Словаччина)» 
                      Dr.h.c. mult. JUDr. Jozef  Zaťko 
          Орудниця турагенції «Mila-Tour»  Міла  Демінська  
 
2.  «ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ЗРОСТАННЯ  
      ДОРОСЛИХ    УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ  КРАЇН ЄС» 
Сергій  Болтівець, професор, доктор психологічних наук, 
голова Всеукраїнського координаційного бюро Міжнародної 
громадсько-державної програми “Освіта дорослих України”;     
Анатолій Фурман, головний редактор Всеукраїнського 
наукового психологічного журналу «Психологія і суспільство», 
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професор, доктор психологічних наук;  Леся Литвинчук, 
доктор психологічних наук, старший науковий співробітник 
Наукового відділу  Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;  
Світлана Луб’янська, кандидат психологічних наук, ректор  
Київської академії перукарського мистецтва; Олександр 
Луб’янський, перший проректор Київської академії 
перукарського мистецтва; Ірина Борщ, кандидат педагогічних 
наук, проректор Київської академії перукарського мистецтва;    
Олена Галушко, старший науковий співробітник Відділу 
розвитку  молодіжної політики Державного інституту  
сімейної та молодіжної політики, кандидат  історичних наук; 
Валерій  Жуляєв,   старший науковий співробітник   Відділу 
розвитку  молодіжної  політики Державного інституту 
сімейної  та  молодіжної  політики, кандидат історичних наук; 
Лариса Горяна, Президент Міжнародної академії культури 
безпеки, екології та здоров’я, доцент,   кандидат  педагогічних 
наук; Владислав  Жуляєв, аспірант  Львівського державного 
університету фізичної культури; Олексій Гончар, професор 
кафедри променевої діагностики Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені Платона Шупика, доктор 
медичних наук; Людмила Уралова, доцент кафедри психіатрії, 
психотерапії та медичної психології Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені Платона Шупика, 
кандидат медичних наук; Тимур Гончар, доцент кафедри 
психіатрії, психотерапії та медичної психології Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені Платона 
Шупика, кандидат медичних наук; Олександр Башинський, 
клінічний ординатор кафедри психіатрії, психотерапії та 
медичної психології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені Платона Шупика; Юлія Челядин, 
асистент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної 
психології Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені Платона Шупика. 
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            П’ятниця, 14 вересня 2018 року 

                                Тема дня:   
                «ТЕОРІЇ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ»  
   Місце проведення: м. Київ, Державна наукова установа 
“Інститут модернізації змісту освіти” Міністерства освіти і 
науки України;   вул. Митрополита Василя Липківського, 36,  
актова зала;  початок о 14-00.  
                            Доповіді і виступи:                                    
   Теорії свідомості людини у  фундаментальному науковому 
психологічному  журналі «Психологія і суспільство» 
     Анатолій Фурман, головний редактор Всеукраїнського 
наукового психологічного журналу «Психологія і суспільство», 
професор, доктор психологічних наук;  
     Усвідомлення і свідомість  загроз московського 
патріархату національній безпеці Української Держави в 
умовах гібридної війни Росії проти України 
     Сергій Здіорук, директор Інституту миру та конфліктів 
при Українській Раді миру, провідний науковий співробітник 
відділу гуманітарної безпеки Національного Інституту 
стратегічних досліджень, Заслужений діяч науки і техніки 
України; 
    Становлення національній ідентичності українців у 
контексті російської агресії 
   Михайло Степико, головний науковий співробітник відділу 
гуманітарної безпеки Національного Інституту стратегічних 
досліджень, доктор філософських наук, професор, Заслужений 
діяч науки і техніки України; 
       Потенціал  свідомої  інтеграції  української  молоді  до 
світового інтелектуального  простору 
    Сергій Зубченко,  головний консультант відділу 
гуманітарної безпеки Національного Інституту стратегічних 
досліджень, кандидат політичних наук, ветеран російсько-
української війни 2014 р.; 
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    Свідомість мандрів  у  консолідації  Української нації 
   Маріанна Адамовська, завідувачка кафедри туристичного 
обслуговування КЗВО КОР «Академія мистецтв»; 
     Трансформації сучасної освітньої свідомості: досвід 
України для Європи 
   Микола Карпенко, головний консультант відділу 
гуманітарної безпеки Національного Інституту стратегічних 
досліджень, кандидат філософських наук, старший науковий 
співробітник; 
     Практичні аспекти екскурсійної свідомості  для 
консолідації  Українських земель 
    Володимир Загривенко, координатор всеукраїнського 
проекту «Патріотичні екскурсії по Україні», кандидат 
політичних наук, м. Київ; 
     Релігійна  свідомість   у національній  безпеці України 
    Віта Титаренко, старший науковий співробітник Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 
України, кандидат філософських наук, доцент; 
Релігійно-конфесійна  самосвідомість  для консолідації 
українського суспільства 
    Оксана Горкуша, старший науковий співробітник 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія 
Сковороди НАН України, кандидат філософських наук; 
  Гуманітарна свідомість у  консолідації Української нації  
    Ольга Хмільовська, аспірантка відділу гуманітарної 
безпеки Національного Інституту стратегічних досліджень; 
    Динаміка самоусвідомлення католицьких громад на 
окупованих Росією Українських землях у 2014-2018 роках 
    Ольга Васильєва,  аспірантка відділу гуманітарної безпеки 
Національного Інституту стратегічних досліджень; 
     Заохочення  і  стимулювання в гуманітарній свідомості  
аграрного  розвитку  України  
  Сергій Клюца, аспірант відділу гуманітарної безпеки 
Національного Інституту стратегічних досліджень; 
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   Основні напрямки змін у свідомості  українських вірян 
внаслідок пропаганди російської православної церкви як 
складової  гібридної війни Росії проти України 
    Павло Коновальчук, аспірант відділу гуманітарної безпеки 
Національного Інституту стратегічних досліджень; 
  Мовна політика як усвідомлення гуманітарної безпеки 
України 
   Гліб Мазур, аспірант відділу гуманітарної безпеки 
Національного Інституту стратегічних досліджень. 
   Інтроекція свідомості у ґеопсихології народів:                    
самоідентифікація України 
         Сергій Болтівець, завідувач  Відділу  розвитку  
молодіжної політики Державного інституту сімейної та 
молодіжної політики України,  професор, доктор психологічних 
наук; 
   Духовна  свідомість навчителів  дорослого населення 
України в царинах громадянського та національного 
самовизначення  суспільства 
         Лариса Зязюн, професор кафедри романської філології 
Інституту філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук; 
    Трансформації  свідомості людини в умовах   гібридної 
війни   
        Сергій Миронець, професор кафедри державної служби, 
управління та навчання за міжнародними проектами 
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, 
кандидат психологічних наук, доцент;  
    Інституційна свідомість  діяльності  громадських 
об’єднань у здійснені соціальних і молодіжних проектів 
       Олена Галушко, старший науковий співробітник Відділу 
розвитку  молодіжної політики Державного інституту  
сімейної та молодіжної політики, кандидат  історичних наук; 
     Волонтерська свідомість  як складова соціальних  діяд  
      Валерій  Жуляєв,   старший науковий співробітник   
Відділу розвитку  молодіжної  політики Державного інституту 
сімейної  та  молодіжної  політики, кандидат історичних наук; 
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   Екологічна свідомість і  здоров’я мешканців  мегаполісів  
України 
      Лариса Горяна, Президент Міжнародної академії культури 
безпеки, екології та здоров’я, доцент,   кандидат  педагогічних 
наук; 
    Свідомість державного управління профілактикою 
щелепно-лицевих деформацій дітей та дорослих 
     Максим Долгих,  лікар-ортодонт, магістр стоматології і 
менеджменту, Академік Міжнародної академії культури 
безпеки, екології та здоров'я;   
       Усвідомленість державного управління  реабілітаційно-
оздоровчими закладами інвалідів з порушенням опорно-
рухового апарату 
      Олександр Філоненко, реабілітолог,  магістр фізичної 
реабілітації і менеджменту, Академік Міжнародної академії 
культури безпеки, екології та здоров'я; 
    Свідомість вічності Українського народу 
 Людмила  Олійник,  Уповноважена Всеукраїнського 
координаційного Бюро Програми "Освіта дорослих в Україні" 
що діє за сприяння інституту ціложиттєвого навчання 
ЮНЕСКО; 
  Архітектурна візуалізація свідомості в долях майбутніх 
поколінь  
   Ярослав Олійник,  архітектор; 
   Гармонія свідомості інтелекту і здоров’я 
  Наталія Яновська, кандидат медичних наук, орудниця 
Всеукраїнського проекту «Гармонія інтелекту і здоров’я».    
         Суспільно-психологічне обговорення і дискусія: 
    Ольга Флярковська, начальник відділу психологічного 
супроводу та соціально-педагогічної роботи Інституту 
модернізації змісту освіти МОН України; Неля Гончарова,   
завідувач сектору психологічного супроводу навчально-
виховного процесу Інституту  модернізації змісту освіти МОН 
України; Наталія Кауліна, методист вищої категорії відділу 
психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи 
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Інституту модернізації змісту освіти МОН України; Вікторія 
Мельничук, завідувач сектору соціально-педагогічної  роботи 
Інституту  модернізації змісту освіти МОН України; Віра 
Пужайло, науковий співробітник відділу психологічного  
супроводу та соціально-педагогічної роботи Інституту 
модернізації змісту освіти МОН України; Наталія Крошко,  
методист вищої категорії відділу психологічного супроводу та 
соціально-педагогічної роботи Інституту модернізації змісту 
освіти МОН України; Володимир Хоменко,  завідувач сектору 
відділу проектного управління Інституту модернізації змісту 
освіти МОН України; Юлія Крилова-Грек Юлія, кандидат 
психологічних наук, доцент; Владислав  Жуляєв, президент 
громадської організації  «Єврофан-12», аспірант  Львівського 
державного університету фізичної культури.    
                                                                                                                                                                

               Ухвалення   рекомендацій 
щодо ціложиттєвого  освітнього  зростання  дорослих 

людей  для органів державної влади, навчальних закладів  та 
             громадських  організацій. 
            Субота, 15 вересня 2018 року 

                                   Тема дня: 
    «Наукова  сесія  Академії  біоенергоінформатики  України» 
Місце проведення: Клініка активної терапії особливих станів; 
адреса: Київ, вул. Вишгородська, 21-З; початок о 15-00. 
              Когнітивні технології вивчення небезпечного впливу 
космічних випромінювань на здоров’я людини 
    Валерій Писаренко, президент Академії біоенергоінфології 
України; завідувач Відділу математичного моделювання 
фізичних процесів Інституту кібернетики НАН 
України;професор, доктор фізико-математичних наук; 
           Активна терапія особливих станів: сучасний 
апаратурний  зворотний  біологічний зв’язок(ЗБЗ); 
    Юрій Пакін, керівник Центру терапії Клініки активної 
терапії особливих станів, професор, доктор медичних наук; 
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   Ґеопсихологія народів в ноосферній взаємодії:  
                самоідентифікація України 
   Сергій  Болтівець, керівник програм психологічної 
реабілітації,  професор, доктор психологічних наук; 
       Теорії свідомості людини у міждисциплінарних 
психологічних і біоенергоінформаційних вимірах  
     Анатолій Фурман, головний редактор Всеукраїнського 
наукового психологічного журналу «Психологія і суспільство», 
професор, доктор психологічних наук;  
  Вивчення, попередження і подоланням інвалідності:   
міжгалузевий науковий підхід 

    Володимир Петровський, голова Всеукраїнського 
громадського об’єднання «Всеукраїнський парламент 
працездатних інвалідів;       
  Полярні дослідження України в Арктиці й Антарктиці: 
необхідність та перспективи   організації    
     Сергій Здіорук, директор Інституту миру та конфліктів  
при Українській Раді миру, провідний науковий співробітник 
відділу  гуманітарної безпеки Національного Інституту 
стратегічних досліджень при Президентові 
України,Заслужений діяч науки і техніки України; 
 Можливості променевої діагностики перинатальних 
судинно-мозкових уражень у новонароджених  
      Олексій Гончар, професор кафедри променевої діагностики 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені 
Платона Шупика, доктор медичних наук; 
 Медично-психологічні проблеми комплайенсу ВІЛ-
інфікованих осіб з психічною патологією  
    Людмила Уралова, доцент кафедри психіатрії, психотерапії 
та медичної психології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені Платона Шупика, кандидат 
медичних наук;  
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Непсихотичні психічні розлади у пацієнтів з 
перинатальними судинно-мозковими ураженнями 
   Тимур Гончар, доцент кафедри психіатрії, психотерапії та 
медичної психології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені Платона Шупика, кандидат 
медичних наук; 
 Основні механізми саморуйнівної поведінки у пацієнтів 
психотичного реґістру 
   Олександр Башинський, клінічний ординатор кафедри 
психіатрії, психотерапії та медичної психології Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені Платона Шупика 
Диференційований фармако-психотерапевтичний підхід в 
лікуванні обсесивно-компульсивного розладу з урахуванням  
регістру захворювання 
    Юлія Челядин, асистент кафедри психіатрії, психотерапії 
та медичної психології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені Платона Шупика, 
   Учасники:   учені і керівники наукових організацій, незалежні 
дослідники, викладачі  університетів, клінічні ординатори. 
Запис для участі за одним з телефонів  головного орудника 
наукової сесії  Валерія Георгійовича Писаренка:  
                  066-140-71-42, 098-87-49-381. 

Ухвалення   рекомендацій 
щодо ціложиттєвого  освітнього                                  

зростання  дорослих людей  для органів 
державної влади, навчальних закладів  та   

громадських  організацій. 
 

 
 

 

 
        Неділя, 16 вересня 2018 р. –  понеділок, 17 вересня 2018  
                                                 року 

 Узагальнення, обговорення й ухвалення Рекомендацій                                         
ХІХ Міжнародного «Тижня освіти дорослих» в Україні 
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щодо ціложиттєвого  освітнього  зростання  дорослих 
людей    для органів державної влади, навчальних закладів  
та  громадських  організацій. 

 
Прес-конференція і нагородження орудниць і  

орудників освіти дорослих в Україні 
 

Оргкомітет ХІХ Міжнародного «Тижня освіти                       
дорослих» в Україні враховує усі пропозиції й побажання,  
що виникають у ході проведення заходу:                                                      
(e-mail:  boltivetssergij@i.ua)  

mailto:boltivetssergij@i.ua
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