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ХХІ СТОЛІТТЯ» НАПН УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

 
Анотація. У статті розкрито стратегічну мету діяльності кафедри ЮНЕСКО «Неперервна 

професійна освіта ХХІ століття» НАПН України. Окреслено основні завдання Кафедри: сприяння 
створенню освітньої платформи для обміну знаннями й кращими взірцями практичного досвіду 
шляхом організації та проведення заходів, створення бази даних та спеціального веб-сайту, 
підготовка й поширення публікацій, у тому числі онлайн; консолідація спільноти викладачів, 
дослідників і студентів у галузі професійно-педагогічної освіти і освіти дорослих;  поширення знань і 
надання підтримки в розробленні й імплементації національних стратегій і планів щодо професійної 
підготовки, а також освіти дорослих упродовж життя; налагодження співпраці  з  іншими кафедрами 
ЮНЕСКО в межах відповідних програм і заходів.…….. 
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UNESCO CHAIR  ON LIFELONG PROFESSIONAL EDUCATION IN THE XXI CENTURY  

OF THE NAES OF UKRAINE: STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

 
Аbstract. The article outlines the strategic goal of the UNESCO Chair on Lifelong Professional Education 

in the XXI Century of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. The main tasks of the Chair are 

as follows: to promote the creation of an educational platform for the exchange of knowledge and best practices 

by organizing and conducting events, creating a database and a special web site, preparing and distributing 

publications, including online; consolidation of the community of teachers, researchers and students in the field 

of professional and pedagogical education as well as adult education; dissemination of knowledge and support 

in the development and implementation of national strategies and plans for professional training and adult 

education throughout life; to establish cooperation with other UNESCO Chairs within the framework of 

corresponding programs and activities…… 
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