
ОГОЛОШЕННЯ 

 

4-6 листопада 2014 року у рамках Міжнародних днів освіти дорослих в Україні у Комунальному закладі 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради відбудеться 

тиждень андрагогічної освіти  
      

 

 

План проведення тижня освіти дорослих  
 

№ 

з.п 

Назва заходу Дата проведення Місце 

проведення 

Відповідальний 

1. Відео та інтернет анкетування науково-педагогічних  

працівників та методистів КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 

менеджерів освіти, педагогічних працівників 

04.11.2014 р. КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР, директори 

та заступники 

директорів 

ЗОШ, ПТНЗ, 

позашкільних 

навчальних 

закладів 

Приходько В.М. 

Корицький В.Г. 

Прнисяжнюк Ю.С. 

Лапшина І.С. 

2. Навчально-практичний семінар «Основні тенденції 

розвитку освіти дорослих в системі  післядипломної 

освіти в Україні: науково-методичний аспект» 

05.11.2014 р. 

14-30 год. 

ауд. №46 

(актова зала) 

Категорія 

слухачів: 

методисти, 

науково-

педагогічні 

працівники 

ЗОІППО та всі 

бажаючі 

Приходько В.М. 

Науменко М.П. 

3. Навчально-практичний семінар «Основні тенденції 

розвитку освіти дорослих в системі  післядипломної 

06.11.2014 р. 

14 – 30 год. 

ауд. №46 

(актова зала)  

Приходько В.М. 

Жадан Р.П. 



освіти в Україні: економічний аспект» Категорія 

слухачів: 

методисти, 

науково-

педагогічні 

працівники 

ЗОІППО та всі 

бажаючі 

 

4. Підведення підсумків інтернет та відео анкетування, 

обговорення проблемних тем навчально-практичних 

семінарів 

06.11.1204 р. 

16 – 00 год. 

актова зала 

Категорія 

слухачів: 

методисти, 

науково-

педагогічні 

працівники 

ЗОІППО та всі 

бажаючі 

Приходько В.М. 

Науменко М.П 

Присяжнюк Ю.С. 

Жадан Р.П. 

Попкова Е.І. 

Корицький В.Г. 

5. Андрагогічні умови впровадження компетентнісного 

підходу в післядипломній освіті педагогічних 

працівників ПТНЗ та позашкільної освіти: досвід, 

пошук, проблеми 

 

20.11.2014 р. Педагогічні 

працівники, 

керівники 

ПТНЗ та 

позашкільної 

освіти 

(інтернет 

режим) 

Приходько В.М. 

Попкова Е.І. 

Присяжнюк Ю.С.  

Могілевська В.М. 

(сумісно з науково-

методичним Центром 

позашкільної освіти) 

6. Розвитокінформаційно-

комунікаційноїкультуриособистості педагога 

позашкільного закладу 

 

06.11.2014 ЗОЦТТУМ 

«Грані» 

Горшкова О.Г. 

Заруба С.П. 

7. Вебінар у режимі off-lain 

«Від компетентного педагога до компетентного 

випускника 

03.11.14 -06.11.2014р. Керівники 

районних 

(шкільних) 

Павлова С.О. 

Бабкова О.О. 

Лук'янчук Е.А. 



 

 

методичних 

об'єднань, 

вчителіциклу 

предметів, 

винесених на 

зовнішнє 

незалежне 

оцінювання 

8. Вебінар-презентація 

«АндрагогічнізасадирозвиткупредметноїтаключовоїІКТ-

компетентностівчителівЗапорізькоїобласті» 

(врежиміскайп-конференції) 

05.11.2014 14:00 І група 

районів 

Запорізької 

області 

15:00 ІІ група 

районів 

Запорізької 

області 

Чернікова Л.А. 

Задорожкіна Я.С. 

Путій Т.М. 

 


