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15–16 листопада 2016 р. у місті Ханчжоу, столиці
провінції Чжэцзян (Китайська Народна Республіка), від-
булася Перша Міжнародна конференція членів Гло-
бальної мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються.
Глобальна мережа ЮНЕСКО міст, що навчаються, ство-
рена Інститутом ЮНЕСКО з освіти впродовж життя 
(м. Гамбург, Німеччина) відповідно до Пекінської декла-
рації (2013). Сьогодні до складу Глобальної мережі
ЮНЕСКО міст, що навчаються, входять 146 міст Аме-
рики, Європи, Азії та Австралії. Учасниками конференції
стали більше ста очільників і представників міст – членів
Глобальної мережі ЮНЕСКО, науковців з усього світу –
фахівців з освіти упродовж життя. Організаторами кон-
ференції виступили Національна комісія КНР у справах
ЮНЕСКО, Інститут ЮНЕСКО з освіти впродовж життя та
муніципалітет міста Ханчжоу.

Основне завданням конференції полягало у де-
монстрації потенціалу спільнот міст – членів Глобальної
мережі ЮНЕСКО – у розвитку людського потенціалу,
розширенні індивідуальних прав і можливостей особис-
тості в навчанні впродовж життя і, як наслідок, соціаль-
ній згуртованості та економічному зростанню міст,
регіонів і країн. Глобальна мережа ЮНЕСКО підтримує
всі 17 Цілей сталого розвитку, прийнятих на Саміті ООН
в галузі розвитку на період після 2015 р., який відбувся
в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Зокрема
це Ціль 4 – забезпечення всеохоплюючої і справед-
ливої якісної освіти та заохочення можливості на-
вчання впродовж усього життя для всіх; та Ціль 11 –
забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й
екологічної стійкості міст і населених пунктів.

Конференція продемонструвала реальне зна-
чення Глобальної мережі у розвиткові діалогу між міс-
тами в питаннях політики, їх взаємного навчання,
встановлення зв’язків і партнерських відносин, роз-
робки засобів заохочення й визнання прогресу в ство-
ренні міста, що навчається. Під час конференції
учасники мали можливість активно спілкуватися, пре-
зентувати успішні практики з усього світу, обмінюватися
досвідом з упровадження основних положень Пекін-
ської декларації й визначення пріоритетів на майбутнє.

На конференції Україна була представлена учас-
никами з міста Мелітополя, міста обласного підпоряд-
кування у Запорізькій області. Запрошені від
Організаційного комітету конференції представники
Мелітополя були не випадково, адже саме «Медове
місто» в червні 2016 р. приєдналося до спільноти про-
гресивних міст, що спрямовують зусилля на підтримку
освіти впродовж життя як пріоритетного напряму свого
розвитку (більш детально про членство Мелітополя у
Глобальній мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються,
можна ознайомитися з публікації «Глобальна мережа
ЮНЕСКО міст, що навчаються, як відповідь на виклики
сьогодення: перспективи для Мелітополя» (Територія
успіху, № 2/2016)).

До складу української делегації увійшов коорди-
натор програми «Міста, що навчаються» у Мелітополі,
проректор з наукової роботи Мелітопольського дер-
жавного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького доцент Сергій Прийма.

У своїй доповіді Сергій Прийма позиціонував Мелі-
тополь як активне європейське місто, що представляє

Сергій Прийма
д. п. н., доцент, проректор із наукової роботи Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького

ПЕРША МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЧЛЕНІВ
ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЮНЕСКО МІСТ,

ЩО НАВЧАЮТЬСЯ
(ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ МЕЛІТОПОЛЯ)
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Україну на міжнародній арені, зокрема у Програмі Ради
Європи «Інтеркультурні міста» презентував здобутки
міста на шляху розвитку людського потенціалу через
навчання впродовж життя. Окрема частина презентації
була присвячена проведенню 6–8 жовтня 2016 р. Між-
народних днів освіти дорослих у Запорізькій області з
епіцентром у Мелітополі.

Значну увагу у доповіді було акцентовано на важ-
ливості співпраці керівництва міста з науковцями – фа-
хівцями з освіти дорослих. У цьому важливу роль
відіграють університети. Адже саме за ініціативою на-
уковців МДПУ імені Богдана Хмельницького на чолі з
ректором професором Валентином Молодиченком
спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорос-
лих Національної академії педагогічних наук України на
чолі з директором професором Ларисою Лук’яно-
вою в рамках проекту прикладного дослідження «Роз-
робка Концепції регіону, що навчається, як підґрунтя
ефективної регіональної освітньої політики (на прикладі
Запорізької області)», що отримав схвальну оцінку На-
укової ради Міністерства освіти і науки України, було
підготовлено й надіслано заявку Мелітополя на вступ
до Глобальної мережі ЮНЕСКО.

Презентаційні матеріали з інформацією про Мелі-
тополь були вручені Генеральному секретареві Націо-
нальної комісії КНР у справах ЮНЕСКО Mr. Yue Du та
директорові Інституту ЮНЕСКО з освіти впродовж
життя Mr. Arne Carlsen.

Зауважимо, що участь у конференції такого мас-
штабу стала можливою завдяки тісній співпраці МДПУ
ім. Б. Хмельницького з Інститутом ЮНЕСКО з освіти
впродовж життя (м. Гамбург, Німеччина), представники
якого нещодавно відвідали Мелітополь у рамках про-
ведення Міжнародних днів освіти дорослих у 
Запорізькій області. Співпраця розпочалася зі стажу-
вання автора публікації у червні 2016 р. в гамбурзькому
Інституті саме за програмою «Міста, що навчаються», під
час якого відбулося знайомство з кращими практиками
з популяризації освіти упродовж життя та впровад-
ження концепції міст, що навчаються, по всьому світу.

Автор публікації висловлює щиру вдячність регіо-
нальному директорові DVV International в Україні, Рес-
публіці Білорусь, Молдові Аніті Якобсоне, яка надала
інформацію про стажування в Інституті ЮНЕСКО з ос-
віти впродовж життя та підтримувала ініціативи з роз-
будови Мелітополя як першого на пострадянському
просторі міста – члена Глобальної мережі ЮНЕСКО.


