
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас до участі  

в ХХ Міжнародній науково-практичній конференції  

«Освіта дорослих в умовах невизначеності:  

залучення, мотивація, тенденції»,  

що відбудеться 11 лютого 2022 р.  

в Харківському гуманітарному університеті  

«Народна українська академія» 

 

Організатори мають намір побудувати роботу конференції таким чином, щоб, з одного боку, 

привернути увагу наукової спільноти до проблеми, а з іншого, перевести питання освіти дорослих із 

«розмовного жанру» в площину науково обґрунтованої конкретики. 

 

Із цією метою пропонуємо (але не обмежуємо) дискусію навколо таких напрямів: 

 визначення поняття «навчання дорослих» і його сучасні інтерпретації; 

 світові тенденції та вітчизняні особливості освітніх програм для дорослих; 

 національні стратегії й державні програми освіти дорослих: моделі та успішні практики; 

 інституціоналізація процесів освіти дорослих (нормативно-правові засади, фінансування, 

організаційно-управлінські моделі); 

 робота з дорослими – найважливіший тренд неперервної освіти; 

 форми організації й побудови освітніх траєкторій для дорослого населення (формальні, 

неформальні, інформальні); 

 масштаби, пріоритети, напрями навчання людей старших вікових груп; 

 провайдери «дорослих» освітніх програм; 

 основні виклики (глобальні, національні, регіональні) та бар'єри на шляху розвитку освіти 

старших вікових когорт; 

 психолого-педагогічні особливості освітніх моделей для дорослих: мотивація / 

демотивація, управління, залучення; 

 концептуальні засади та пріоритети андрагогіки. 

 

Будемо вдячні за пропозиції щодо переліку тем для обговорення. 

У роботі конференції планується участь науковців України, Білорусі, Грузії, Казахстану, 

Німеччини, Польщі, Сербії, Франції, Швеції та інших країн. 
 
Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 
Збірник входить до наукометричних баз: Index Copernicus, Google Scholar, його буде 

опубліковано до початку роботи конференції. 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ХОДА 

ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН  

УКРАЇНИ І МОН УКРАЇНИ 

СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ 

РАДА РЕКТОРІВ ХАРКІВСЬКОГО  

ВУЗІВСЬКОГО ЦЕНТРУ 

ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ 

ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

ХАРКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ» 



Формат конференції:     Графік підготовки: 

• монолог метра (30 хв.);     • заявка – до 1 грудня 2021 р. 

• доповіді експертів (до 15 хв.);   • матеріали – до 13 грудня 2021 р. 

• дискусія за круглим столом. 
 
Умови участі: 
– передбачено оргвнесок (250 грн), що необхідно перерахувати після підтвердження внесення 

матеріалів до програми або сплатити під час реєстрації; 

– реквізити – код: 21228109, р/р UA 493516290000000000260045333,  

АТ «МЕГАБАНК», МФО 351629; 

– запис у графі «призначення» – «Оргвнесок за участь у конференції». 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

– 4-6 сторінок, шрифт – Times New Roman 14, полуторний міжрядковий інтервал, усі береги – 2 см, 

текст набрано в редакторі MS Word (*.doc); 

– назва статті напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру; 

– рисунки мають бути згруповані; 

– у відомостях про авторів прізвище, ім'я, по батькові зазначаються повністю; 

– список використаних джерел (у порядку посилань на них у тексті) подається в кінці статті. 

Приклад посилань на джерело: [8, с. 18]. 

Бібліографічний опис бібліографічних посилань повинен відповідати вимогам міжнародного 

стандарту Harvard (https://www.citethisforme.com/harvard-referencing). В електронних ресурсах 

обов’язково потрібно вказувати дату останнього звернення.  

References – транслітерований латиницею «Список бібліографічних посилань». 

Якщо бібліографічне джерело відображено кириличним алфавітом, його слід транслітерувати 

латинськими літерами (транслітерація П.І.Б. автора, транслітерація назви джерел + [переклад назви 

джерела англійською мовою], транслітерація + [переклад назви видання]). 

Якщо джерело англійською мовою – оформляти за міжнародним стандартом Harvard 

(https://www.citethisforme.com/harvard-referencing). Для україномовних посилань можна скористатися 

онлайновим траслітератором http://www.slovnyk.ua/services/translit.php або http://ukrlit.org/transliteratsiia, 

для російськомовних – http://ru.translit.net/. 

За граматичну достовірність транслітерації відповідальність несе автор. 

Якщо матеріали, на які дає посилання автор мають присвоєний DOI, то його необхідно вказувати 

після URL.  

 

 Із урахуванням внесення збірника матеріалів до наукометричних баз і коректного індексування 

статей до матеріалів додаються англійською мовою: відомості про автора (П.І.Б., науковий ступінь і 

звання, місце роботи – без скорочень), назва, реферат обсягом 120-180 слів, ключові слова. 

 

Контакти: 

Україна, 61000, м. Харків,  

вул. Лермонтовська, 27,  

e-mail: nir-nua@ukr.net, 

тел. (057) 714-20-07 (дод. 2-88), 

начальник відділу НДР, кандидат пед. наук, доц. Тюріна Діна Миколаївна. 

 

Заявка заповнюється  українською та  англійською мовами 
Прізвище Ім'я По батькові,   

науковий ступінь, вчене звання, посада, місце 

роботи 

E-mail: 

Назва доповіді (повідомлення) 

Додаткова інформація: 

Адреса:  

Контактні телефони:  

Проживання (так/ні): 

Форма участі (очна/заочна): 

https://www.citethisforme.com/harvard-referencing
https://www.citethisforme.com/harvard-referencing
mailto:nir-nua@ukr.net


Приклад оформлення  

 

Петренко Інна Василівна, кандидат соціологічних наук, доцент, декан факультету 

«Педагогічної освіти та соціальної роботи» Харківського гуманітарного університету «Народна 

українська академія» 

АБІТУРІЄНТ У ПОЛІ ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ:  

ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ 

Текст статті – 4-6 сторінок, шрифт – Times New Roman 14, полуторний міжрядковий інтервал, усі 

береги – 2 см, текст набрано в редакторі MS Word (*.doc). 

Список бібліографічних посилань 

Список бібліографічних посилань повинен відповідати вимогам міжнародного стандарту Harvard 

(https://www.citethisforme.com/harvard-referencing). В електронних ресурсах обов’язково потрібно 

вказувати дату останнього звернення.  
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Анотації  

Петренко Інна Василівна, кандидат соціологічних наук, доцент, Харківський гуманітарний 

університет «Народна українська академія». 

АБІТУРІЄНТ У ПОЛІ ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ: ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ 

Резюме.   Обсяг 120-180 слів. 

Ключові слова:……  

Petrenko Ynna, Ph.D. (Sociology), Associate Professor, Kharkiv University of Humanities “People’s 

Ukrainian Academy” 

APPLICANT WITHIN THE AREA OF EDUCATIONAL OPPORTUNITIES: CHALLENGES OF 

CHOICE 

Summary.  Обсяг 120-180 слів. 

Key words:………….  
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