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ПРОГРАМА IV СЕСІЇ  
НАРАДИ ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР ЮНЕСКО В УКРАЇНІ 

 
СЕРЕДА, 26 ЧЕРВНЯ 2019 Р., 14:30 – 17:00; КІМН. 312: ТРИ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

 
 14.10 – 14.20 1.   ПРИБУТТЯ УЧАСНИКІВ НАРАДИ 

 14.30 – 14.35 2.   ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ НАРАДИ 

14.30 – 14.35 2.1.  УСТАНОВЧІ ВИСТУПИ ГОЛОВИ І / АБО СПІВГОЛОВИ НАРАДИ 
 14.35 – 15.40 3. ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ I «КАФЕДРИ ЮНЕСКО В УКРАЇНІ: ЗВІТНІСТЬ, 

ПРІОРИТЕТИ, РІЧНІ ЗДОБУТКИ, ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД, ТРУДНОЩІ, 
ПЕРСПЕКТИВИ» (бліц-презентації) 

14.35 – 15.40 3.1.  ПОЧЕРГОВІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ВИСТУПИ завідувачів / офіційних представників кафедр. 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ВИСТУПУ (поблоково, до 5 хв.): 
БЛОК I – КОРПОРАТИВНА ОЦІНКА (січень – грудень 2018 р.):  

ПОТОЧНИЙ СТАН ЗВІТНОСТІ, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ,  
ЗДОБУТІ РЕЗУЛЬТАТИ КАФЕДР – УЧАСНИЦЬ ПРОГРАМИ «UNITWIN / 
КАФЕДРИ ЮНЕСКО» В УКРАЇНІ  

 Чи надано в установлений термін Секретаріату ЮНЕСКО і Секретаріату Національної 
комісії України у справах ЮНЕСКО ЗВІТИ КАФЕДР за визначений у двосторонньому 
договорі звітний період – відповідно до форми, запропонованої Організацією? 

 Чи / в якому обсязі реалізовано заходи, передбачені у «Зведеному переліку заходів 
кафедр ЮНЕСКО в Україні», підтриманих Координаційною радою програми 
«UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні у 2018 р.?   

 Якими були ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ діяльності кафедр у 2018 р. – у порядку 
меншання пріоритетності: організаційний, освітній, тренінговий і / або проектний, 
науковий, дослідницький, професійна комунікація і мобільність, культурно-
просвітницький, інформатика і документообіг, видавничий, інше? 

 Чи / як було узгоджено діяльність кафедр у 2018 р. із зафіксованими в розділі III 
11 документа 37 С/4  1 МІСІЄЮ, п’ятьма ФУНКЦІЯМИ, двома глобальними ПРІОРИТЕТАМИ, 
двома ВСЕОСЯЖНИМИ ЦІЛЯМИ і дев’ятьма СТРАТЕГІЧНИМИ ЦІЛЯМИ ЮНЕСКО?  

 Чи / як було узгоджено діяльність кафедр у 2018 р. із ВЕЛИКИМИ ПРОГРАМАМИ 
I-V документа 39 С/5 2 з огляду на програмні ПРІОРИТЕТИ –  заплановані ГОЛОВНІ 
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ (ГНД), а також на ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ (ОР)?  

 Чи / як було забезпечено впізнаваність кафедр як учасниць програми «UNITWIN / 
кафедри ЮНЕСКО» і членів національної «родини ЮНЕСКО» серед інших 
структурних підрозділів / організацій у 2018 р.? Пор. наявність і використання:  
♦ власних формулярів-зразків для типових службових документів кафедр; 
♦ власних бланків для кафедральних документів; 
♦ власних лого у складі реквізитів, закріплених формулярами-зразками 

кафедральних документів;  

                                                 
1 Див. затверджену «Середньотермінову стратегію ЮНЕСКО на 2014–2021 рр.». 
2 Див. затверджені «ПРОГРАМУ І БЮДЖЕТ 2018-2019 РР. (Перше дворіччя чотириліття 2018–2021 рр.)». 
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♦ лого програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» у складі реквізитів, 
закріплених формулярами-зразками кафедральних документів;  

♦ власного документообігу включно з організаційними (положення про кафедру, 
статути, інструкції, інше), розпорядчими (накази, рішення, розпорядження, 
інше) та довідково-інформаційними (протоколи, порядки денні, проекти рішень, 
службові листи, інше) кафедральними документами; 

♦ можливості бути представленими в документообігу / мережі інформаційних 
ресурсів Секретаріату ЮНЕСКО, Національної комісії України у справах 
ЮНЕСКО, Координаційної ради програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО», 
МОН України, Міністерства культури України, НАНУ, НАПН України; 

♦ елементів корпоративної «мови ЮНЕСКО», ресурсного потенціалу Організації,  
її філософії, досвіду, загальних принципів, методів і підходів. 

БЛОК II – ГАЛУЗЕВЕ ЛІДЕРСТВО (січень – грудень 2018 р.):  
ТОЧКИ ВПЛИВУ ТА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ КАФЕДР НА РИНКАХ 
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ,  ЗНАННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ, КОМПЕТЕНЦІЙ ТА ІДЕЙ   

 Які предметні галузі ЗНАННЯ, напрями ВИНАХІДНИЦТВА, аспекти  міждисциплінарної 
/ міжгалузевої КООРДИНАЦІЇ вчених і дослідників, змістовні компоненти ОСВІТИ 3, 
напрями і методи ВИХОВАННЯ були пріоритетними в діяльності кафедр у 2018 р.? 

 Яким чином / в якій мірі у 2018 р. кафедри були долучені до:  
♦ ПРОРИВНИХ (піонерських) галузей / напрямів наукового пошуку;  
♦ ІННОВАЦІЙНИХ / ПЕРСПЕКТИВНИХ інструментів дослідництва 4, виробництва, 
виховання і освіти, культури: програм; методів і методик; технологій, 
протоколів і процедур; підходів і стилів, інше;  

♦ СУЧАСНИХ рамок компетенцій: системно-пошукової, проектної, комунікативної, 
культурної, управлінської, інших?  

 Що з отриманих у 2018 р. результатів: навчальні курси, дослідницькі програми, 
інноваційні технології, авторські винаходи, освітні методики, формати професійної 
комунікації, форми проектної діяльності, друкована продукція, інше – було / може 
бути запропоноване кафедрами в якості позитивного досвіду /  практик:  
♦ для використання у вітчизняному освітньому, науково-дослідному, 

культурному, комунікаційно-інформаційному просторі;  
♦ для обміну досвідом між колегами / партнерами – представниками вітчизняної, 

(суб-) регіональної та / або міжнародної «родини ЮНЕСКО» через механізми 
(між-)дисциплінарної комунікації та підвищення кваліфікації; 

♦ для офіційного просування / поширення в Секретаріаті ЮНЕСКО на між- 
і секторальному рівнях через механізми Національної комісії України у справах 
ЮНЕСКО і Постійного Представництва України при Організації?    

БЛОК III – ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО (січень 2019 р. – червень 2020 р.): 
ТРУДНОЩІ ЗРОСТАННЯ, НАПРЯМИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ, 
ГОРИЗОНТИ ПАРТНЕРСТВА 

 Які труднощі (організаційні, адміністративні, фінансові, управлінські, кадрові, 
комунікаційно-інформаційні, інше):  
♦ викликатимуть занепокоєння кафедр у 2019 р.;  
♦ можуть бути вирішені / пом’якшені за рахунок власних ресурсів, ресурсів 

«материнських» і партнерських організацій; 
♦ потребуватимуть звертання до потенціалу і механізмів Національної комісії,  

її Секретаріату, Координаційної ради, МОН України, НАНУ, НАПН України? 
 Які напрями та орієнтири в діяльності кафедр планується / бажано актуалізувати  
як пріоритетні у 2019 р.?  

 
3 Маються на увазі ЗМІСТ ОСВІТИ, тобто передусім а) ПРОГРАМИ і б) МЕТОДИ НАВЧАННЯ. 
4 Йдеться про 3 традиційні для кафедр ЮНЕСКО дослідницькі сфери:  експертизу, аналітику, консалтинг. 
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 Які з планових заходів кафедр можуть бути попередньо рекомендовані Координаційній 
раді програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні для включення до річного 
«Переліку заходів кафедр ЮНЕСКО…» на 2020 р. з урахуванням їхньої узгодженості 
з великими секторальними програмами I-V документа 40 С/5, запланованого до 
прийняття на 40-й сесії Генеральної конференції Організації (12-27 листопада 2019 р.)? 

 В яких формах забезпечуватиметься партнерство кафедр у рамках «Переліку 
заходів кафедр ЮНЕСКО…» на 2019 р.: 
♦ інформування партнерських кафедр, Координаційної ради програми «UNITWIN / 

кафедри ЮНЕСКО» в Україні і Секретаріату Національної комісії України  
у справах ЮНЕСКО щодо планових заходів зі складу затвердженого «Переліку 
заходів кафедр ЮНЕСКО…»; 

♦ вітання / гостьові виступи керівників / повноважних представників Координаційної 
ради, партнерських кафедр і Секретаріату Нацкомісії в рамках планових заходів  
зі складу затвердженого «Переліку заходів кафедр ЮНЕСКО…»; 

♦ представленість Координаційної ради серед організаторів планових заходів кафедр 
зі складу затвердженого «Переліку заходів кафедр ЮНЕСКО…»; 

♦ участь партнерських кафедр у  чергових сесіях Наради завідувачів кафедр ЮНЕСКО 
в Україні, складанні річних «Переліку заходів кафедр ЮНЕСКО…» і «Картки 
професійної активності кафедр ЮНЕСКО...»; 

♦ участь партнерських кафедр у спільних проектах; 
♦ інше?    

 15.40 – 16.20 4.    ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ II «КАФЕДРИ ЮНЕСКО В УКРАЇНІ: 
НАПРЯМИ І ВИМІРИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ТА ПОШИРЕННЯ ВПЛИВУ» 

15.40 – 16.20 4.1.   ОБГОВОРЕННЯ учасниками Наради питань інституційного забезпечення діяльності 
та взаємодії з українською державою в полі освіти, науки, культури, комунікації  
та інформації (в режимі вільної дискусії). 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ОБГОВОРЕННЯ:  
БЛОК I – ЮНЕСКООРІЄНТОВАНІ ІНСТИТУТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАФЕДР ЮНЕСКО  

У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ, ПЕДАГОГІЧНОМУ І НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ  
 Які з наявних «правил гри» (інструментів, інститутів) реально використовуються  
в поточній діяльності кафедр для її інституційного забезпечення і поширення впливу: 
♦ Статут ЮНЕСКО; 
♦ засадничі документи ЮНЕСКО (basic texts, 2018); 
♦ Середньотермінова стратегія ЮНЕСКО на 2014-2021 рр. (документ 37 С/4); 
♦ всесвітні доповіді з питань освіти і науки, конвенції та рекомендації;  
♦ поточні документи керівних органів ЮНЕСКО – Генеральної конференції (ГК), 

Виконавчої ради (ВР), Секретаріату: доповіді Генерального директора 
Організації з питань порядку денного сесій ГК і ВР, рішення сесій ГК (С / ...) і 
ВР (ЕХ / ...), великі секторальні програми I-V (С / 5);  

♦ рішення Національної комісії України у справах ЮНЕСКО; 
♦ рішення Координаційної ради програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні; 
♦ мережеві партнерські договори / угоди / домовленості; 
♦ інститути почесних звань / експертів кафедр ЮНЕСКО, членство в робочих 

групах / координаційних радах / редакційних колегіях / проектах і програмах; 
♦ інше? 

 Чи / яким чином впливають зазначені інструменти на ефективність функціонування 
кафедр як структурних підрозділів власних «материнських» організацій  
і представників «родини ЮНЕСКО» в Україні (в порядку пріоритетності)?  

БЛОК II – КАФЕДРИ ЮНЕСКО І УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА: ПОГЛИБЛЕННЯ УЧАСТІ, 
КООРДИНАЦІЇ І СПІВРОБІТНИЦТВА 

 Чи / наскільки актуально для кафедр ЮНЕСКО налагодити канали діалогу з органом 
законодавчої влади – Верховною Радою, центральними органами виконавчої влади – 
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профільними міністерствами, НАНУ і НАПН України, в тому числі через:  
♦ механізми взаємодії з профільними комітетами Верховної Ради України; 
♦ участь у діяльності комісій / робочих груп / громадських рад при Міністерстві 

освіти і науки та Міністерстві культури України;  
♦ участь у спільних / розширених засіданнях НАН України; 
♦ через взаємодію з Відділенням вищої освіти, Відділом наукових і керівних кадрів 

та міжнародних наукових зв’язків НАПН України; 
♦ інше. 

 16.20 – 16.40 5. ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ III «ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ: 
ЧОТИРИРІЧНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 
ПРОГРАМИ «UNITWIN / КАФЕДРИ ЮНЕСКО» В УКРАЇНІ» 

16.20 – 16.40 5.1.  ОБГОВОРЕННЯ учасниками Наради питань оцінки та оптимізації діяльності 
Координаційної ради Програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні.  
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ОБГОВОРЕННЯ:  
БЛОК I – ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ НАРАДИ ПРО РІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ КООРДИНАЦІЙНОЇ 

РАДИ ПРОГРАМИ «UNITWIN / КАФЕДРИ ЮНЕСКО» В УКРАЇНІ:  
 ДОПОВІДАЧ: Голова Координаційної ради Програми «UNITWIN / кафедри 
ЮНЕСКО» в Україні – д-р філол. н., проф. Ю. І. Сватко  

БЛОК II – ВІЛЬНА ДИСКУСІЇ: 
ВИСТУПИ ЗАВІДУВАЧІВ / ОФІЦІЙНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ КАФЕДР (у вільному порядку) 

 ОЦІНКА КАФЕДРАМИ поточної діяльності Координаційної ради Програми 
«UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні; 

 ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДР щодо оптимізації  діяльності Координаційної ради 
Програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні. 

16.40 – 16.50 5.2. ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ Наради завідувачів кафедр ЮНЕСКО в Україні, 
внесений Головою Координаційної ради Програми «UNITWIN / кафедри 
ЮНЕСКО» в Україні. 

 16.50 – 16.55  6. ОФІЦІЙНЕ ЗАКРИТТЯ НАРАДИ 

16.50 – 16.55 6.1.  ОФІЦІЙНЕ ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ НАРАДИ 
6.2.  ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО ГОЛОВИ І / АБО СПІВГОЛОВИ НАРАДИ 

 16.55 – 17.00  7.  ОФІЦІЙНЕ ВІДБУТТЯ УЧАСНИКІВ НАРАДИ  
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I I .   
 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й   
НАРАДИ ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР ЮНЕСКО В УКРАЇНІ  

(III-я сесія, червень 2018 р.) 
 

ТЕМА  
НАРАДИ 

ПЛАНОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДР ЮНЕСКО  В УКРАЇНІ (2018 Р.), НАПРЯМИ І ВИМІРИ 
ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ТА ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ, ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ: 
наявний стан справ, позитивний досвід, проблеми, прогнози, перспективне планування, 
інструменти інституалізації і впливу, оцінка та оптимізація діяльності Координаційної 
ради програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні  

МЕТА  
НАРАДИ 

УЧАСНИКИ НАРАДИ МАЮТЬ з урахуванням статусу і повноважень Наради, досвіду 
ЮНЕСКО, позитивної міжнародної, (суб-) регіональної та національної практики: 

1)   АКЦЕНТУВАТИ роль і значення вітчизняних кафедр ЮНЕСКО у просуванні і реалізації 
місії, функцій, глобальних пріоритетів, всеосяжних і стратегічних цілей, а також 
великих секторальних програм I-V (= філософії) Організації в національному освітньо-
педагогічному, науково-дослідному, культурно-просвітницькому і комунікаційно-
інформаційному  просторі; 

2)  ОЦІНИТИ за визначеними напрямами / індикаторами кількісну та якісну (змістовну) складові 
діяльності вітчизняних кафедр ЮНЕСКО у 2018 р. у світлі філософії Організації (див. п. 
1), а також їхню впізнаваність як учасниць програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» 
і членів національної «родини ЮНЕСКО»;  

3)   ВИЗНАЧИТИ реальний лідерський потенціал, пріоритети і горизонти партнерства кафедр – 
учасниць Наради щодо формування сучасного національного порядку денного в галузі 
освіти, науки, культури, комунікації та інформації в дусі філософії ЮНЕСКО; 

4)  УТОЧНИТИ основні напрями і виміри подальшої інституалізації кафедр ЮНЕСКО,  
посилення потенціалу і впливу на формування освітньої, педагогічної і наукової 
політики, а також на прийняття відповідних владних і управлінських рішень;  

5)  ВИРОБИТИ узгоджену позицію щодо оцінки і можливої оптимізації мережевої взаємодії 
кафедр ЮНЕСКО з урахуванням діяльності Координаційної ради Програми «UNITWIN / 
кафедри ЮНЕСКО» в Україні.  

ДАТА, МІСЦЕ 
НАРАДИ 

26 ЧЕРВНЯ 2018 р. 
14:30 – 17:00, кімната № 616, МЗС України 

СКЛАД 
УЧАСНИКІВ 
НАРАДИ 

В НАРАДІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ офіційно визначені Координаційною радою Програми «UNITWIN / 
кафедри ЮНЕСКО» в Україні та запрошені Секретаріатом Національної комісії України  
у справах ЮНЕСКО учасники і спостерігачі, в тому числі – представники Секретаріату. 
I. ОФІЦІЙНИМИ УЧАСНИКАМИ НАРАДИ З ПРАВОМ ГОЛОСУ ПРИ ГОЛОСУВАННІ  
З УСІХ ПИТАНЬ у рамках компетенції Наради вважаються ЗАВІДУВАЧІ  / офіційні 
представники 10 кафедр і науково-навчальних центрів ЮНЕСКО в Україні (за черговістю 
створення кафедр і центрів, в разі збігу дат – за абеткою, відповідно до офіційних назв 
«материнських» організацій, структурними підрозділами яких є кафедри ЮНЕСКО):  
1.   МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.  

Кафедра ЮНЕСКО «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті» (Київ, 1995).  
2.     ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. 

Кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» (Харків, 1996).  
3.   ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ ТА КРІОМЕДИЦИНИ НАН УКРАЇНИ.  

Кафедра ЮНЕСКО з питань кріобіології (Харків, 1998). 
4.   НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ».  

Кафедра ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність і взаєморозуміння 
між народами» (Київ, 1998).  

5.    НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КПІ ІМ. І. СИКОРСЬКОГО».  
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Кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз  
та інформатика» (Київ, 1999).  

6.   ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.  
Кафедра ЮНЕСКО «Інтелектуальне моделювання та адаптація технологій  
до проблем освіти та соціального прогресу» (Одеса, 2000). 

7.   ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ.  
Кафедра ЮНЕСКО «Екологічно чисті технології» (Харків, 2000).  

8.   МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
І СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ ТА МОН УКРАЇНИ  
Кафедра ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті для всіх»(Київ, 2002). 

9.   СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. ДАЛЯ.  
Кафедра ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти» (Луганськ, 2009). 

10.   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ.  
Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» (Київ, 2016). 

II.  ОФІЦІЙНИМИ УЧАСНИКАМИ НАРАДИ З ПРАВОМ ГОЛОСУ ПРИ ГОЛОСУВАННІ  
З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ І ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ СЕСІЇ, ТЕХНІЧНИХ І ПРОЦЕДУРНИХ 
ПИТАНЬ (за черговістю надходження заявок) вважаються: 
1.  КЕРІВНИКИ СЕКТОРІВ ОСВІТИ і НАУКИ Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. 
2. НАЦІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАТОР проекту «Асоційовані школи ЮНЕСКО» в Україні. 
3. ПРЕДСТАВНИКИ СЕКРЕТАРІАТУ Національної комісії України у справах ЮНЕСКО 

III. ОФІЦІЙНИМИ СПОСТЕРІГАЧАМИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСУ на засіданні за виключенням 
питань, безпосереднім та очевидним чином пов’язаних з їхньою компетенцією, 
вважаються запрошені офіційні представники:  
1)  організацій – кандидатів на поновлення / відкриття кафедр ЮНЕСКО;  
2)  організацій – партнерів кафедр ЮНЕСКО в Україні 

ПОРЯДОК, 
РЕГЛАМЕНТ 
ВИСТУПІВ 

РЕГЛАМЕНТОВАНИЙ ПОРЯДОК надання Головуючим слова доповідачам при 
обговоренні проблемних питань, винесених на розгляд учасників Наради: 
1.  ДЛЯ ВИСТУПУ З ДОПОВІДДЮ щодо питань затверджених Програми і Порядку денного 

–  за черговістю створення кафедр (у разі збігу дат – за абеткою, відповідно до офіційних 
назв «материнських» організацій, структурними підрозділами яких є кафедри ЮНЕСКО) 
або у вільному порядку, проте не більше 10 доповідачів: до 6 хв. 

2.  ДЛЯ ВИСТУПУ В ДИСКУСІЇ з питань програми і порядку денного – в порядку попереднього 
запису або за рішенням Головуючого на засіданні: до 1 хв. 

3.  ДЛЯ ВИСТУПУ З ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ – у порядку надходження заявок: до 1 хв. 
4.  ДЛЯ ВИСТУПУ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ і / або ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ Наради 1  

в рамках чинного «Порядку денного» – в порядку надходження заявок 2: до 1 хв. 
5.  ДЛЯ ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ Наради  – голові / співголові Наради: до 5 хв. 
6.  ДЛЯ ВИСТУПІВ ІЗ ВІТАЛЬНИМ СЛОВОМ на офіційному відкритті Наради: керівництву 

Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, а також почесним гостям / учасникам 
Наради (до трьох виступів – в порядку надходження заявок): до 3 хв.  

7.  ДЛЯ ВИСТУПІВ З ВІТАЛЬНИМ СЛОВОМ на офіційному закритті Наради – керівництву 
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО: до 3 хв. 

ОФІЦІЙНЕ 
ВІДКРИТТЯ, 
ОБГОВОРЮВАНІ 
ПИТАННЯ, 
ПОРЯДОК 
ГОЛОСУВАННЯ 

0.   ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ НАРАДИ. 

ГОЛОВУЮЧИЙ (голова / співголова Наради – Голова Координаційної ради програми 
«UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні / уповноважений представник Секретаріату 
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО) має розглянути в порядку внесення 
такі ПИТАННЯ – відповідно до запропонованого порядку голосування: 

 
1 У тому числі – з питань переривання або відстрочення Наради, а також відстрочення або припинення 

дебатів з обговорюваного питання. 
2 Із наданням права висловитися з приводу висунутої пропозиції лише двом ораторам, які виступають 

проти – в порядку надходження заявок. 
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0.1.   ВНЕСЕННЯ Головуючим на розгляд учасників – для обговорення, поправок, 
нових / зустрічних ініціатив і голосування – ПРОПОЗИЦІЙ щодо затвердження 
проектів (в порядку внесення):  
а) Порядку денного Наради; 
б) Програми Наради; 
в) норм кворуму, регламенту виступів і правил голосування.  

0.2.   ПРОПОЗИЦІЇ, внесені за пунктом 0.1, затверджуються:  
а)  без голосування – за наявності консенсусу; 
б)  більшістю офіційних учасників, які присутні і беруть участь у голосуванні, –  

за відсутності консенсусу; 
в)  кваліфікованою більшістю – у разі внесення до Порядку денного Наради 

нових важливих і термінових питань. 
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ порядку денного – 3, а саме: 
1.  ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ I «КАФЕДРИ ЮНЕСКО В УКРАЇНІ: ЗВІТНІСТЬ, ПРІОРИТЕТИ, 

РІЧНІ ЗДОБУТКИ, ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД, ТРУДНОЩІ, ПЕРСПЕКТИВИ»: ТРИ 
ТЕМАТИЧНІ БЛОКИ.  

ГОЛОВУЮЧИЙ (голова / співголова Наради – Голова Координаційної ради програми 
«UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні / уповноважений представник Секретаріату 
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО) має розглянути в порядку внесення 
такі ПИТАННЯ – відповідно до запропонованого порядку голосування: 
1.1.   ЗАСЛУХОВУВАННЯ:  

а)   доповідей із питань затверджених Програми і Порядку денного (не більше 
10 доповідачів – учасників); 

б)  повідомлень у дискусіях із питань затверджених Програми і Порядку денного; 
в)  пропозицій і поправок із процедурних питань; 
г)  пропозицій і поправок із питань регламенту і / або порядку ведення Наради.  

1.2.   ПРОПОЗИЦІЇ, внесені за пунктом 1.1, затверджуються:  
а)  без голосування – за наявності консенсусу; 
б)  більшістю офіційних учасників, які присутні і беруть участь у голосуванні, – 

за відсутності консенсусу; 
в)  кваліфікованою більшістю – у разі внесення до Порядку денного Наради 

нових важливих і термінових питань. 
2.  ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ II «КАФЕДРИ ЮНЕСКО В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ І ВИМІРИ 

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ТА ПОШИРЕННЯ ВПЛИВУ»: ДВА ТЕМАТИЧНІ БЛОКИ  
ГОЛОВУЮЧИЙ (голова / співголова Наради) має розглянути відповідно до теми  
і черговості проблемних питань, а також у порядку внесення ПИТАННЯ, визначені  
в пункті 1.1 чинного розділу Порядку денного, – відповідно до визначеного в пункті 
1.2 зазначеного розділу порядку (правил) голосування. 

 3.  ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ III «ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ЧОТИРИРІЧНИЙ 
ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ПРОГРАМИ «UNITWIN / 
КАФЕДРИ ЮНЕСКО» В УКРАЇНІ»: ДВА ТЕМАТИЧНІ БЛОКИ.  
ГОЛОВУЮЧИЙ (голова / співголова Наради) має розглянути в порядку внесення такі 
ПИТАННЯ – відповідно до порядку голосування, визначеного в пункті 1.5 чинного 
розділу Порядку денного: 

3.1.   ЗАСЛУХОВУВАННЯ:  
а)  доповіді Голови Координаційної ради Програми «UNITWIN / кафедри 

ЮНЕСКО» в Україні з питань затверджених Програми і Порядку денного; 
б)  повідомлень у дискусіях із питань затверджених Програми і Порядку денного; 
в)  пропозицій і поправок із процедурних питань; 
г)  пропозицій і поправок із питань регламенту і / або порядку ведення Наради.   

3.2.   ПРОПОЗИЦІЇ, внесені за пунктом 3.1, затверджуються:  



НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР ЮНЕСКО В УКРАЇНІ, IV СЕСІЯ  
(26 ЧЕРВНЯ 2019 Р., 14:30 – 17:00, КІМН. 312, ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ) 

 

 8

а)  без голосування – за наявності консенсусу; 
б)  більшістю офіційних учасників, які присутні і беруть участь у голосуванні, –  

за відсутності консенсусу; 
в)  кваліфікованою більшістю – у разі внесення до Порядку денного Наради 

нових важливих і термінових питань. 
3.3.   ВНЕСЕННЯ Головуючим на розгляд учасників Наради (для обговорення, поправок, 

нових / зустрічних пропозицій і голосування) ПРОПОЗИЦІЙ щодо обговорення  
і затвердження запропонованого Головою Координаційної ради Програми 
«UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні ПРОЕКТУ РІШЕННЯ Наради. 

 3.4.  РЕЗУЛЬТАТИ ОБГОВОРЕННЯ за пунктом 3.3 затверджуються:  
а)  без голосування – за наявності консенсусу; 
б)  більшістю офіційних учасників, які присутні і беруть участь у голосуванні, – 

за відсутності консенсусу; 
в)  кваліфікованою більшістю – у разі внесення до Порядку денного Наради 

нових важливих і термінових питань. 
3.5.   ПІДСУМКОВІ ОГОЛОШЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ та / або ПОБАЖАННЯ учасників Наради.   
3.6.   ПІДБИТТЯ Головуючим ПІДСУМКІВ Наради. 
3.7.   ОФІЦІЙНЕ ЗАКРИТТЯ Наради Головуючим. 
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I I I .   
 

Р ІШ Е НН Я  
НАРАДИ ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР ЮНЕСКО В УКРАЇНІ  

(IV сесія, 26 червня 2019 р.) 
 
 

За підсумками розгляду питань Порядку денного і Програми Наради завідувачів кафедр 

ЮНЕСКО (IV сесія), що відбулася 26 червня 2019 р. із ініціативи Координаційної ради 

Програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО», а також за участі та організаційної підтримки 

Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, вжити таких заходів: 

 

1. ВИЗНАТИ річний план заходів, що передбачені у «Зведеному переліку заходів кафедр 

ЮНЕСКО в Україні», підтриманих Координаційною радою програми «UNITWIN / кафедри 

ЮНЕСКО» в Україні у 2018 р., таким, що виконаний у повному обсязі, запропонувавши 

Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО інформувати про це Голову 

Національної комісії України у справах ЮНЕСКО та його заступників – керівників секторів.  

Координаційна рада Програми «UNITWIN / кафедри 
ЮНЕСКО» в Україні – за сприяння Секретаріату 
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО    
ТЕРМІН: до 12 липня 2019 р. 
 

2. ВІДЗНАЧИТИ особливу роль і значення вітчизняних кафедр ЮНЕСКО у просуванні та 

реалізації місії, функцій, глобальних пріоритетів, всеосяжних і стратегічних цілей, а 

також великих секторальних програм I-V Організації в національному освітньо-

педагогічному, науково-дослідному, культурно-просвітницькому і комунікаційно-

інформаційному  просторі, запропонувавши Координаційній раді та Секретаріату 

Нацкомісії за підсумками Наради довести цю інформацію до керівників закладів вищої 

освіти та науково-дослідних інститутів у структурі НАНУ, а також до керівництва НАПН 

України, у складі яких функціонують зазначені кафедри.  

Координаційна рада Програми «UNITWIN / кафедри 
ЮНЕСКО» в Україні, кафедри ЮНЕСКО в Україні – 
за сприяння Секретаріату Національної комісії 
України у справах ЮНЕСКО    
ТЕРМІН: до 01 вересня 2019 р. 
 

3. ЗАПРОПОНУВАТИ Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО 

інформувати Голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО та його заступників 
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– керівників секторів, інших зацікавлених членів Нацкомісії та відповідні відомства і 

організації про зміст і результати Наради завідувачів кафедр ЮНЕСКО в Україні, 

прийнявши до відома представлені в ході Наради звіти кафедр, надані за підсумками Наради 

зауваження, пропозиції та / або рекомендації, а також затверджене Рішення. 

Координаційна рада Програми «UNITWIN / кафедри 
ЮНЕСКО» в Україні, кафедри ЮНЕСКО в Україні – 
за сприяння Секретаріату Національної комісії 
України у справах ЮНЕСКО    
ТЕРМІН: до 20 вересня 2019 р. 
 

4. ЗАБЕЗПЕЧИТИ за необхідності річну ротацію складу Координаційної ради Програми 

«UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні, зважаючи на чинну структуру Ради і 

принцип пропорційного представництва кафедр ЮНЕСКО, Секретаріату Національної 

комісії України у справах ЮНЕСКО, Міністерства освіти і науки в Україні, НАНУ 

України і НАПН України. 

Координаційна рада Програми «UNITWIN / кафедри 
ЮНЕСКО» в Україні, кафедри ЮНЕСКО в Україні – 
за сприяння Секретаріату Національної комісії 
України у справах ЮНЕСКО 
ТЕРМІН: до 27 грудня 2019 р. 

 

5.  ЗАПРОПОНУВАТИ Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО включити 

до порядку денного наступного чергового засідання Національної комісії України у справах 

ЮНЕСКО звіт Голови Координаційної ради Програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в 

Україні про підсумки четвертої сесії наради завідувачів кафедр ЮНЕСКО в Україні, в тому 

числі висловлені в ході наради пропозиції щодо інституалізації та поширення впливу кафедр 

ЮНЕСКО у вітчизняному освітньому, педагогічному та науковому просторі, а також можливі 

напрями оптимізації / реформування останнього. 

Координаційна рада Програми «UNITWIN / 
кафедри ЮНЕСКО» в Україні – за сприяння 
Секретаріату Національної комісії України  
у справах ЮНЕСКО 
ТЕРМІН: II півріччя 2019 р. 

 

6. ПІДТРИМАТИ в партнерстві з Секретаріатом Національної комісії України у справах 

ЮНЕСКО діяльність українських кафедр ЮНЕСКО з оптимізації та професіоналізації 

мережевої взаємодії і партнерства, в тому числі шляхом укладання зведеного «Переліку 

заходів кафедр ЮНЕСКО в Україні» (2020), підтриманого Координаційною радою 

Програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні та узгодженого з великими 



НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР ЮНЕСКО В УКРАЇНІ, IV СЕСІЯ  
(26 ЧЕРВНЯ 2019 Р., 14:30 – 17:00, КІМН. 312, ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ) 

 

 11

секторальними програмами I-V (документ 40 С/5), із подальшим наданням копії 

зазначеного «Переліку» до Секретаріату ЮНЕСКО, а також розміщенням відповідної 

інформації на офіційних інформаційних ресурсах кафедр, Національної комісії України у 

справах ЮНЕСКО, Міністерства освіти і науки України, НАНУ і НАПН України. 

Координаційна рада Програми «UNITWIN / кафедри 
ЮНЕСКО» в Україні, кафедри ЮНЕСКО в Україні –  
за сприяння Секретаріату Національної комісії України  
у справах ЮНЕСКО   
ТЕРМІН: до 10 січня 2020 р. 

 
7. СПРИЯТИ в партнерстві з Секретаріатом Національної комісії України у справах 

ЮНЕСКО висвітленню поточної діяльності кафедр ЮНЕСКО в Україні та 

Координаційної ради Програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні з 

використанням офіційних інформаційних ресурсів Національної комісії України у 

справах ЮНЕСКО, Міністерства освіти і науки України, НАНУ і НАПН України. 

Координаційна рада Програми «UNITWIN / кафедри 
ЮНЕСКО» в Україні, кафедри ЮНЕСКО в Україні –  
за сприяння Секретаріату Національної комісії України  
у справах ЮНЕСКО та редакційної колегії 
інформаційного бюлетеня Нацкомісії  
ТЕРМІН: протягом II півріччя 2019 р. – I півріччя 
2020 р. 
 

8. ЗАБЕЗПЕЧИТИ реалізацію заходів із актуалізації принципів та ідей ЮНЕСКО серед 

цільової аудиторії «родини ЮНЕСКО», партнерську участь у поширенні позитивних 

практик вітчизняних кафедр ЮНЕСКО, а також підвищення кваліфікації, розширення 

репертуару компетенцій професорсько-викладацького складу кафедр і учнівсько-

викладацького складу асоційованих шкіл ЮНЕСКО (ПАШ) в Україні, зокрема, шляхом 

популяризації річних сесій імітаційної рольової гри «Модель ЮНЕСКО» для учасників і 

партнерів проекту ПАШ із просуванням через Секретаріат ЮНЕСКО ідеї використання 

зазначеного формату / платформи у практиці Організації. 

Координаційна рада Програми «UNITWIN / кафедри 
ЮНЕСКО» в Україні, кафедра ЮНЕСКО «Права 
людини, мир, демократія, толерантність  
і взаєморозуміння між народами» в Національному 
університеті «Києво-Могилянська академія», 
національний координатор проекту «Асоційовані школи 
ЮНЕСКО» в Україні – за сприяння Секретаріату 
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО   
ТЕРМІН: протягом II півріччя 2019 р. – I півріччя 
2020 р. 
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9. АКТИВІЗУВАТИ підвищення компетентнісного рівня кафедр ЮНЕСКО в Україні, в тому 

числі шляхом урахування, експертного оцінювання і зваженого просування в їхній 

поточній діяльності та планових заходах місії, п’яти функцій, двох глобальних 

пріоритетів, двох всеосяжних та дев’яти стратегічних цілей Організації (в рамках 

документа 37 С/4 – «Середньотермінової стратегії ЮНЕСКО на 2014–2021 рр.»), а також 

ідей і рішень 40-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО – включно із великими 

секторальними програмами I-V (в рамках документа 40 С/5). 

Координаційна рада Програми «UNITWIN / кафедри 
ЮНЕСКО» в Україні, кафедри ЮНЕСКО в Україні – 
за сприяння Секретаріату Національної комісії 
України у справах ЮНЕСКО   
ТЕРМІН: протягом 2020 р. 

    

10. ЗАПРОПОНУВАТИ Міністерству освіти і науки України, а також Департаменту атестації 

кадрів вищої освіти та ліцензування МОН України перевести у практичну площину питання 

щодо можливості врахування наявності кафедр ЮНЕСКО як окремих структурних 

підрозділів в закладах вищої освіти (ЗВО) чи підтверджених партнерських зв’язків із ними 

при ліцензуванні освітньої діяльності ЗВО, акредитації спеціальностей та освітніх програм, 

атестації наукових і науково-педагогічних кадрів, а також при підвищенні кваліфікації, 

складанні ренкінгів і здійсненні рейтингового оцінювання вітчизняних ЗВО. 

Координаційна рада Програми «UNITWIN / кафедри 
ЮНЕСКО» в Україні, кафедри ЮНЕСКО в Україні – 
за сприяння Секретаріату Національної комісії 
України у справах ЮНЕСКО    
ТЕРМІН: протягом 2020 р. 
 

11. ЗАПРОПОНУВАТИ Міністерству освіти і науки України перевести у практичну площину 

питання щодо взаємодії з вітчизняними кафедрами ЮНЕСКО при створенні платформи 

для національних наукометричних баз даних як надійного інструмента позиціонування 

та оцінювання фахових наукових видань України і забезпечення освітнього, наукового та 

інформаційного суверенітету української держави. 

Координаційна рада Програми «UNITWIN / кафедри 
ЮНЕСКО» в Україні, кафедри ЮНЕСКО в Україні – 
за сприяння Секретаріату Національної комісії 
України у справах ЮНЕСКО 
ТЕРМІН: протягом 2019 – I півріччя 2020 р. 

 
12. ЗАПРОПОНУВАТИ Міністерству освіти і науки України на підставі консолідованої 

пропозиції кафедр ЮНЕСКО в Україні щодо розширення рекомендованого списку 

міжнародних наукометричних баз для вітчизняних фахових видань соціального і 
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гуманітарного профілю з урахуванням специфіки галузевого знання забезпечити 

необхідні механізми транспарентності, публічності та громадського діалогу при розгляді 

та вирішенні згаданого питання. 

Координаційна рада Програми «UNITWIN / 
кафедри ЮНЕСКО» в Україні – за сприяння 
Секретаріату Національної комісії України  
у справах ЮНЕСКО 
ТЕРМІН: протягом 2019 – I півріччя 2020 р. 
 

13. ЗАПРОПОНУВАТИ Національній комісії України у справах ЮНЕСКО в межах її 

повноважень звернутися до Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та 

спорту України, Міністерства культури України, НАНУ і НАПН України з пропозицією 

на секторальному рівні визначити свою позицію щодо стратегічних цілей, головних 

напрямів діяльності та очікуваних результатів великих програм I-V, запропонованих для 

прийняття в рамках Програми і Бюджету 2020-2021 (документ 40 С/5) на 40-й сесії 

Генеральної конференції ЮНЕСКО, а також відповідності зазначених програмних 

показників організаційній структурі програмних секторів Секретаріату Організації, для 

підтримки процесу формування політики української держави в цьому питанні. 

Координаційна рада Програми «UNITWIN / 
кафедри ЮНЕСКО» в Україні – за сприяння 
Секретаріату Національної комісії України  
у справах ЮНЕСКО 
ТЕРМІН: до 01 вересня 2019 р. 

 

 

ВИКОНАВЦЯМ самостійно здійснювати поточний контроль за реалізацією згаданого Рішення 

відповідно до компетенції та визначених у ньому завдань, інструментів і термінів виконання. 

ЗАГАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ за виконанням Рішення IV сесії Наради завідувачів кафедр ЮНЕСКО в 

Україні, що відбулася 26 червня 2019 р., покласти на Координаційну раду Програми 

«UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні та Секретаріат Національної комісії України у 

справах ЮНЕСКО. 


