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Харків–2020 

 

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції «Освіта дорослих: світові 

тенденції, українські реалії та перспективи». До участі 

запрошуються науково-педагогічні працівники, аспіранти, 

докторанти та педагоги-практики. 

 

Організаційний комітет конференції:  

голова комітету: Іван Прокопенко, д.п.н., проф., академік 

НАПН України, ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

співголови комітету: Неля Ничкало, д.п.н., проф., академік-

секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих 

НАПН України; Лариса Лук’янова, д.п.н., проф., член-кор. 

НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти i 

освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; 

заступник голови: Юрій Бойчук, д.п.н., проф., проректор з 

наукової роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 

Основні напрями роботи конференції: 

• освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу в 

умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів; 

• неперервна освіта та освіта впродовж життя  в історії 

вітчизняної й зарубіжної педагогічної думки; 

• досвід організації і розвитку систем освіти дорослих у 

зарубіжних країнах; 

• андрагогіка та управління людськими ресурсами; 

• професійна підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації педагогів й андрагогів до роботи з різними 

категоріями дорослого населення; 

• освітні потреби різних категорій дорослого населення; 

• психологічний супровід освіти дорослого населення. 



 

За результатами конференції буде видано колективну 

монографію «Освіта дорослих: світові тенденції, 

українські реалії та перспективи» . 

 

Форми участі:  
• очна (виступ із доповіддю, стендова доповідь, 

проведення воркшопу, майстер-класу, сторітеллінгу, участь 

як слухач, виставка-продаж тощо) 

• заочна (наукова публікація). 

 

Конференція відбудеться 6–7 лютого 2020 року на базі 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди: м. Харків, вул. Валентинівська, 2. 

Проїзд до університету з автовокзалу та залізничного 

вокзалу на метро до станції «Пушкінська». Реєстрація 

учасників з 9
00 

до 10
00

. Початок роботи конференції – 10
00

.  

 

Для учасників конференції планується екскурсія 

історичним центром міста, парком імені Т.Г. Шевченка, 

прогулянка центральним парком культури та відпочинку 

імені Максима Горького 

 

Організаційний внесок за участь у конференції 

становить 300 грн. і покриває витрати на друк програми 

конференції, сертифіката учасника, публікацію в 

колективній монографії, каву-брейк, канцелярське приладдя, 

екскурсійну програму. 

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції 

(проїзд, проживання, харчування), оплачуються учасниками 

за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. 

 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, 

польська. 

 

Для участі в конференції необхідно надіслати 

1. Реєстраційну форму учасника конференції. 

2. Наукову роботу для публікації у колективній 

монографії. 

3. Копію квитанції про оплату організаційного внеску 

(сплачується після підтвердження участі). 

 

 

Матеріали надсилати на електронну адресу: 

adult.education.hnpu@gmail.com 

 

 

Кінцевий термін подання заявки – 24 січня  2020 р. 

 

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів.  

За матеріалами конференції буде видано колективну 

монографію. Матеріали для опублікування можна подавати 

українською або англійською мовами. У зазначену вартість 

входить один примірник збірки, додаткові примірники 

сплачуються в розмірі 100 грн за кожний. 

 

 

 



Правила оформлення наукових робіт.  

Обсяг наукової статті: 6–8 повних сторінок А4 (шрифт 

– Times New Roman, розмір шрифту – 14, поля – 2 см, 

інтервал – 1,5). Кожна додаткова сторінка сплачується 

окремо в розмірі 50 грн за сторінку. Сторінки не 

нумеруються. Переноси слів не допускаються. По тексту 

використовувати однакові лапки, а саме: «» та апостроф: ’. 

Відповідні посилання на використані джерела подаються в 

квадратних дужках [3, с. 7]. Малюнки, схеми та діаграми 

подавати у чорно-білому форматі. Фотографії до друку не 

приймаються.  

Структура роботи: прізвища та ініціали авторів 

(курсив, вирівнювання по правому краю), назва роботи 

(вирівнювання по центру), основний текст (вирівнювання по 

ширині), список літератури згідно з ДСТУ 8302:2015. 

«Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання від 01.07.2016». 

 

Видання колективної монографії планується впродовж 

одного місяця з моменту проведення конференції. Розсилка 

збірників здійснюватиметься через службу експрес-доставки 

«Нова пошта» за рахунок авторів. Для отримання збірника 

вкажіть зручне для вас відділення цієї служби. 

 

 

Науковий координатор конференції:  

Анна Боярська-Хоменко  
к.п.н., доц. кафедри історії педагогіки і порівняльної 

педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

тел.: +38-099-404-11-19 

e-mail: annaboyarskahomenko@gmail.com 

 

Реєстраційна форма учасника  

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи» 

(Харків, 6–7 лютого 2020 року) 

 

1 Прізвище, ім’я, по-

батькові (повністю) 

 

2 Місце роботи або 

навчання 

 

3 Посада  

4 Науковий ступінь  

5 Учене звання  

6 Секція  

7 Тема доповіді  

8 Форма участі в 

конференції 

(потрібне 

позначити) 

 

 виступ із доповіддю; 

 стендова доповідь; 

 проведення майстер-класу, воркшопу, 

сторітеллінгу тощо; 

 очна участь без доповіді; 

 організація виставки-продажу; 

 заочна участь 

9 Місто та номер 

відділення служби 

експрес-доставки 

«Нова пошта» 

 

10 Контактний 

телефон 

 

11 Контактний e-mail  

12 Чи потрібне 

офіційне 

запрошення 

Так 

Ні 

13 Чи потрібний 

додатковий збірник 

наукових праць 

Так: заначити кількість додаткових 

збірників 

Ні 
14 Потреба в 

бронюванні місця 
проживання 

Так: в готелі, у хостелі (потрібне 
підкреслити) 

Ні 

 

 

 


