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Конференція є своєрідним експертним 
майданчиком для обміну досвідом 

і міждисциплінарних дискусій із широкого спектру 
проблем розвитку сучасної освіти. 

Зустріч’2021 присвячено різним аспектам 
формування та розвитку абітурієнтського 

середовища.  
 
 

Запропоновані напрями роботи конференції: 
 

 Соціальний портрет сучасного абітурієнта. 
 Основні критерії й чинники вибору ЗВО. 
 Форми й методи діяльності університету з формування 

власного абітурієнтського середовища. 
 Вплив професійних і соціальних чинників на вибір 

ЗВО. 
 Міжнародна академічна мобільність і відтік 

абітурієнтів: можливості управління процесами. 
 Рейтинги як компонент іміджу навчального 

закладу. 
 Культурно-освітнє середовище університету та 

його вплив на переваги абітурієнтів. 
 Брендування університету у вітчизняних реаліях. 
 Вікові розриви та їх вплив на референцію ЗВО. 
 Соціальні мережі як інструмент вибору професії 

та ЗВО. 
 Мотиваційна/демотиваційна основа участі 

університетських викладачів у формуванні 
абітурієнтського середовища. 

 Управління репутацією як маркетинговий актив 
ЗВО. 

 Ефективні форми підготовки школярів до 
самостійного вибору професії й освітньої 
траєкторії. 

 Нові тренди взаємодії школи та ЗВО: 
профорієнтаційна складова. 
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РЕГЛАМЕНТ 
 
 

10.00 Пленарна сесія 
12.00–12.30 Перерва  
12.30 «Круглий стіл»  
14.30–15.00 Підбиття підсумків 

 
 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська, 
російська. 

 
 
 

ФОРМАТ: оnline:  
https://webclass.uran.ua/webconf/nua1 

 
 
 

телефони:  
(057) 716-44-08, дод. 2-88, тел. / факс (057)714-92-62 
e-mail: nir-nua@ukr.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

Із матеріалами попередніх конференцій можна 
ознайомитися на сайті ХГУ «НУА» 

(http://www.nua.kharkov.ua/) 
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ОРГКОМІТЕТ 
 
 

Голова  
Астахова К. В. 
д-р іст. наук, проф., ректор Харківського гуманітарного 
університету «Народна українська академія» 

 
 

Учений секретар конференції 
Тюріна Д. М. 
канд. пед. наук., доц., начальник відділу науково-
дослідницької роботи Харківського гуманітарного 
університету «Народна українська академія» 
 

 
Члени оргкомітету 

Астахова В. І. 
д-р іст. наук, проф., радник ректора Харківського 
гуманітарного університету «Народна українська 
академія» 
 
Зверко Т. В. 
канд. соціол. наук, доц., декан факультету «Соціальний 
менеджмент» Харківського гуманітарного університету 
«Народна українська академія» 
 
Іванова О. А. 
канд. екон. наук, доц., проректор з науково-дослідної 
роботи Харківського гуманітарного університету 
«Народна українська академія» 
 
Козиренко В. П. 
канд. техн. наук, доц., проректор з інформаційних 
технологій Харківського гуманітарного університету 
«Народна українська академія» 
 
 
 



4 

Коллін С.-О. 
PhD, проф. корпоративного управління Вільного 
університету Сканії (Швеція), афільований проф. 
Харківського гуманітарного університету «Народна 
українська академія»  
 
Михайльова К. Г. 
д-р соціол. наук, проф., проректор з навчально-
методичної роботи Харківського гуманітарного 
університету «Народна українська академія» 
 
Томашевський Р. 
д-р іст. наук, проф., завкафедри історії освіти й 
виховання Поморської академії (Польща) 
 
Чибісова Н. Г. 
канд. філос. наук, проф., проректор з науково-
педагогічної роботи та виховання Харківського 
гуманітарного університету «Народна українська 
академія» 
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ПЛЕНАРНА СЕСІЯ 
 
 

10.00–12.00  
 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Астахова Катерина Вікторівна 
д-р іст. наук, проф., 

 ректор Харківського гуманітарного університету 
«Народна українська академія» 

 
 

ВИСТУП МЕТРА 
 

Пономаренко Володимир 
Степанович 
д-р екон. наук, проф., ректор 
Харківського національного 
економічного університету 
імені С. Кузнеця, заслужений 
діяч науки і техніки України 
 

Кластеризація 
абітурієнтського 
середовища як 
результат дії 
механізмів само-
організації учасників 
освітнього процесу 
 

 
ВИСТУПИ ЕКСПЕРТІВ 

 
Астахова Катерина 
Вікторівна 
д-р іст. наук, проф., ректор 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 

Глобальная «карта» 
образования и её 
влияние на 
формирование 
абитуриентской 
среды 
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Бакіров Віль Савбанович 
д-р. соціол. наук, проф., 
академік НАН України, член-
кореспондент НАПН України, 
ректор Харківського 
національного університету 
імені В. Н. Каразіна, 
заслужений діяч науки і 
техніки України, голова Ради 
ректорів Харківського 
вузівського центру 
 

Новые формы 
коммуникации с 
абитуриентами: 
опыт Каразинского 
университета 
 

Михайльова Катерина 
Геннадіївна 
д-р соціол. наук, проф., 
проректор з навчально-
методичної роботи 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 

Інституційна довіра 
як фактор впливу 
університету на 
абітурієнтське 
середовище 
(Institutional trust as 
a factor of university 
influence on the pre-
university environment) 
 

Посохов Сергій Іванович  
доктор іст. наук, професор, 
завідувач кафедри 
історіографії, 
джерелознавства та археології 
Харківського національного 
університету  
імені В. Н. Каразіна 
 

Політика (не)довіри 
в системі «школа – 
заклад вищої освіти»: 
сторінки історії та 
сучасність 
 

Рикова Владислава 
В’ячеславівна  
засновник маркетингового 
агентства MAVR 
 

Погляд роботодавців 
та бізнес-середовища 
на студентів в умовах 
глокалізації  
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«КРУГЛИЙ СТІЛ»  
 

12.30–14.30  
 

Ануфрієва Ірина 
Леонідівна 
доц., декан факультету 
«Референт-перекладач» 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 

Особенности работы 
с абитуриентами, 
имеющими 
отклонения в 
состоянии здоровья 
 

Астахова Валентина 
Іларіонівна 
д-р іст. наук, проф., радник 
ректора Харківського 
гуманітарного університету 
«Народна українська 
академія» 
 

Культурно-
образовательная 
среда как 
определяющий 
фактор влияния на 
выбор абитуриента 

Астахов Віктор 
Вікторович 
канд. юрид. наук, проф., 
декан факультету «Бізнес-
управління» Харківського 
гуманітарного університету 
«Народна українська 
академія» 
 

Школа и вуз: 
профориентационная 
составляющая на 
примере НУА 
 

Бабаєв Валерій Юрійович  
канд. держ. упр., доц., 
завкафедри економіки та 
права Харківського 
гуманітарного університету 
«Народна українська 
академія» 
  

Вектор розвитку 
економічної освіти 
в умовах глобалізації 
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Бережна Світлана 
Вікторівна 
д-р філос. наук, проф., 
проректор з наукової, 
інноваційної й міжнародної 
діяльності Харківського 
національного 
педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди 
 
 

Соціальні мережі 
як інструмент 
профорієнтаційної  
роботи з 
абітурієнтами ЗВО 
 

Бірченко Олена 
Володимирівна 
канд. соціол. наук, доц. 
кафедри соціології та 
гуманітарних дисциплін 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 
 

Репликация 
социального 
неравенства на 
образовательном 
переходе «школа – 
вуз» 
 

Бондар Тетяна Іванівна  
спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист, директор 
Спеціалізованої економіко-
правової школи 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія»  
 

Культурно-освітнє 
середовище школи: 
теоретико-
методологічний 
аналіз 
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Бочарнікова Тетяна 
Федорівна 
канд. пед. наук, доц. 
кафедри германської та 
романської філології 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
Яріз Євген Михайлович 
доц. кафедри германської та 
романської філології 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 
 

Формирование 
готовности 
старшеклассников 
к профессиональному 
самоопределению 
 

Васильєва Світлана 
Олександрівна 
д-р пед. наук, доц., проф. 
кафедри педагогіки 
Харківського національного 
педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди 
Агаркова Наталія 
Олександрівна 
канд. пед. наук, доц. кафедри 
педагогіки Харківського 
національного педагогічного 
університету  
імені Г. С. Сковороди 
 
 

Психолого-
педагогічний супровід 
професійного 
розвитку майбутніх 
учителів біології та 
хімії ХНПУ  
імені Г. С. Сковороди 
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Вишневський Михайло 
Іванович 
д-р філос. наук, проф., 
завкафедри філософії 
Могильовського 
державного університету 
імені А. О. Кулешова, 
заслужений працівник 
освіти Республіки Білорусь,  
(м. Могильов, Білорусь) 
 
 

Глокализация 
и образование 
взрослых 
 

Войно-Данчишина Ольга 
Леонідівна 
канд. юрид. наук, доц., 
декан факультету 
післядипломної освіти 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 
 

Актуальные аспекты 
развития 
последипломного 
образования 
 

Гога Наталія Павлівна 
канд. психол. наук, доц., 
заст. декана факультету 
«Референт-перекладач» 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 
 

Формирование 
психологической 
культуры 
современного 
абитуриента  
 

Гусленко Ірина Юріївна 
канд. пед. наук, доц., 
завкафедри теорії та 
практики перекладу 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 

Професійне 
самовизначення 
в контексті 
післядипломної освіти 
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Дьюк Дженет 
PhD з лінгвістики, доц. 
Університету Альберта-
Людвіга (м. Фрайбург, 
Німеччина) 
 

Recognition and 
integration of heritage 
languages in education 
systems 
(Визначення та 
інтегрування мовної 
спадщини людини 
системами освіти 
(на прикладі Канади, 
Німеччини та 
Норвегії) 
 

Живора Наталія Василівна 
канд. фарм. наук, доц., декан 
факультету фармацевтичних 
технологій та менеджменту, 
відповідальний секретар 
приймальної комісії 
Національного фармацев-
тичного університету 
Погорєлов Станіслав 
Вікторович 
д-р фіз.-мат. наук, проф. 
кафедри освітніх та 
інформаційних технологій, 
голова відбіркової комісії 
Національного фармацев-
тичного університету 
Віслоус Ольга 
Олександрівна 
канд. фарм. наук, заст. декана 
факультету фармацевтичних 
технологій та менеджменту, 
заст. відповідального 
секретаря приймальної комісії 
Національного фармацев-
тичного університету 
 

Концепція 
формування іміджу 
навчального закладу 
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Єременко Юлія 
Вікторівна  
канд. соціол. наук, директор 
Харківського фізико-
математичного ліцею № 27, 
заслужений працівник 
освіти України  
 
 

Особливості побудови 
освітньої траєкторії 
обдарованої молоді 
 

Зверко Тамара Василівна 
канд. соціол. наук, доц., 
декан факультету 
«Соціальний менеджмент» 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 
 

Абітурієнт у полі 
освітніх 
можливостей: 
проблеми вибору 

Зеленська Людмила 
Дмитрівна 
д-р пед. наук, проф. 
кафедри педагогіки 
Харківського національного 
педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди 
Ворожбіт-Горбатюк 
Вікторія Вікторівна 
д-р пед. наук, проф. 
кафедри педагогіки 
Харківського національного 
педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди 
 
 

Алгоритм 
моніторингу запитів 
цільової аудиторії 
магістерських 
програм 
спеціальності 
«освітні, педагогічні 
науки» 
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Зобова Галина 
Миколаївна 
спеціаліст вищої категорії, 
заст. директора Спеціаліз-
ованої економіко-правової 
школи Харківського 
гуманітарного університету 
«Народна українська 
академія» 
 
 

Преемственность 
деятельности школы 
и учреждения 
высшего образования – 
необходимое условие 
повышения качества 
подготовки по 
иностранному языку 
 

Іванова Ольга 
Анатоліївна 
канд. екон. наук, доц., 
проректор з науково-
дослідної роботи 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 
 

Организационно-
управленческие 
особенности 
формирования 
интереса учащихся к 
научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Ільченко Валерія 
Віталіївна 
доц. кафедри теорії та 
практики перекладу 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
Карпенко Олена 
Валентинівна 
ст. викладач кафедри 
ділової іноземної мови 
Харківського національного 
університету імені В. Н. 
Каразіна 
 
  

Preparatory training of 
senior high school 
students: organization 
and effectiveness in a 
complex of continuous 
education 
(Тренувальне 
тестування старших 
школярів: організація 
та ефективність 
в умовах комплексу 
неперервної освіти) 
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Каламковіч Мартін  
PhD-студент педагогічного 
ф-ту  
Новосадського 
університету  
(м. Сомбор, Сербія) 
 

Assistive technologies, 
way to inclusion for 
students with special 
needs 
(Допоміжні 
технології як шлях до 
інклюзії студентів 
з особливими 
потребами) 
 

Карпова Лариса 
Георгіївна  
д-р пед. наук, доц., перший 
заступник директора з 
науково-педагогічної 
роботи Харківського 
торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ, 
заслужений працівник 
освіти України 
 
 

Менять нельзя 
оставить: 
построение 
взаимодействия 
университета 
и школы 
 

Кашаба Ольга Юріївна  
канд. іст. наук, доц. кафедри 
філософії, українознавства та 
політології Української 
інженерно-педагогічної 
академії 
Обидєннова Тетяна 
Сергіївна  
канд. екон. наук, доц. кафедри 
економіки та менеджменту 
Української інженерно-
педагогічної академії 
 
 

Сучасні проблеми 
формування 
абітурієнтського 
середовища та засоби 
їх вирішення 
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Китаєнко Сергій 
Олександрович 
зав. підготовчого відділення, 
заступник відповідального 
секретаря приймальної комісії 
Харківського національного 
університету радіоелектроніки 
 

Робота ХНУРЕ щодо 
формування власного 
контингенту 
абітурієнтів   
 

Кірвас Віктор Андрійович 
канд. техн. наук, проф., 
завкафедри інформаційних 
технологій і математики 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 

Состояние цифровой 
компетентности 
абитуриентов 
гуманитарных вузов  
 

Ковальчик Малгожата 
магістр історії, педагогіки 
та соціології, аспірантка 
Інституту педагогіки 
Поморської академії  (м. 
Слупськ, Польща)  

Maturists as the social 
environment of a 
regional university 
(globalization and 
educational 
provincialism) 
(Випускники середніх 
шкіл як соціальне 
оточення 
регіонального 
університету 
(глобалізація та 
освітній локальний 
простір) 
 

Ковтун Олександр 
Сергійович 
канд. соціол. наук, доц. 
кафедри психології та 
соціальної роботи 
Хмельницького інституту 
соціальних технологій 
Університету «Україна» 
 

Освітня міграція як 
фактор розвитку 
людського капіталу 
регіонів 
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Козиренко Віктор 
Петрович 
канд. техн. наук, доц., 
проректор з інформаційних 
технологій Харківського 
гуманітарного університету 
«Народна українська 
академія» 

Информационная 
среда абитуриента 
в условиях цифровой 
трансформации 
 
 

Козиренко Світлана 
Іванівна 
канд. техн. наук, доц. 
кафедри прикладної 
математики Харківського 
національного університету 
радіоелектроніки 
 
 
Коллін Свен-Олоф  
PhD, проф. корпоративного 
управління Сканійского 
вільного університету, 
афілійований проф. 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія»  
(м. Крістіанстад, Швеція) 
 
 

The transformation of 
the university, from 
enclosed to elastic 
(Трансформація 
університетів: 
від закритих до 
еластичних) 
 

Компанієць Вікторія 
Віталіївна 
д-р екон. наук, проф. 
кафедри економіки та права 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
  

О новой стратегии 
обучения и развития 
университетов в 
современном мире 
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Коспанова Айгуль  
начальник відділу 
академічної мобільності 
Алмати Менеджмент 
Університету 
(м. Алмата, Казахстан) 

Социокультурная 
адаптация 
иностранных 
студентов 
к образовательной 
среде казахстанского 
вуза (на примере 
Алматы 
Менеджмент 
Университета) 
 

Кочубей Наталія 
Василівна 
д-р філос. наук, проф., 
завкафедри менеджменту та 
інноваційних технологій 
соціокультурної діяльності 
Національного 
педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова 
 

Глобальність 
абітурієнтського 
вибору в контексті 
глобального 
майбутнього 

Красуля Андрій Васильович 
доц. кафедри фізичного 
виховання та спорту 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 

Совершенствование 
профессионально-
прикладной 
физической 
подготовки 
студентов 
 

Красуля Марина 
Олександрівна 
канд. техн. наук, доц., 
завкафедри фізичного 
виховання та спорту 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 

Физическая культура 
и спорт как средство 
адаптации 
абитуриентов 
к условиям высшего 
учебного заведения 
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Кузьмін Віктор 
Володимирович  
канд. соціол. наук, доц., 
учений секретар Ученої 
ради Національного 
університету «Запорізька 
політехніка» 

Формування 
професійних 
компетенцій 
випускників закладів 
вищої освіти як 
проблемне поле 
реалізації кар’єрних 
стратегій сучасної 
української молоді 
 

Кузьміна Марія Олегівна 
аспірантка кафедри 
соціальної роботи та 
психології Національного 
університету «Запорізька 
політехніка» 
 
Михайлова Людмила 
Віліївна 
канд. філол. наук, доц., 
завкафедри германської та 
романської філології 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 

Особенности 
преподавания 
иностранного языка 
людям третьего 
возраста  
 

Медіна Тетяна Вячеславна 
канд. соціол. наук, доц. 
кафедри філософії та 
культурології Чернівецького 
національного університету 
імені Юрія Федьковича 

Мотивація вибору 
абітурієнтами 
освітньої програми 
«Соціальне 
забезпечення»: 
свідомий крок чи 
випадковість? 
 

Шестакова Катерина 
Юріївна 
канд. соціол. наук, асистент 
кафедри філософії та 
культурології Чернівецького 
національного університету 
імені Юрія Федьковича 
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Міттельштедт Евальд  
д-р екон. наук, проф. 
Південно- Вестфальського 
університету прикладних 
наук (м. Мешеде, 
Німеччина)  

Social entrepreneurship 
education in a 
glocalized world   
(Освіта для 
соціального 
підприємства 
в глокалізованому 
світі) 
 

Випке Клаудія 
д-р екон. наук, проф. 
Університету освіти  
(м. Карлсруе, Німеччина) 
 
Молодча Наталія 
Сергіївна 
канд. філол. наук, доц. 
загальноакадемічної 
кафедри іноземних мов 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 

Институт тьюторов 
в вузе и его роль 
в адаптации 
первокурсников 
к требованиям 
высшей школы 
 

Нев’ядомська Тетяна 
Володимирівна 
директор Харківської 
гімназії № 13  

Особливості взаємодії 
вишів та закладів 
середньої освіти  
у формуванні 
абітурєнтського 
середовища 
 

Пилипенко Тетяна 
Вікторівна  
заступник директора з 
навчально-виробничої 
роботи Богодухівського 
професійного аграрного 
ліцею 
 

Проблеми та 
перспективи розвитку 
професійно-технічної 
освіти в Україні 
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Поливанний Валерій 
Сергійович  
директор Харківського 
наукового ліцею-інтернату 
«Обдарованість» 
Харківської обласної ради  

Проблеми підготовки 
школярів 
до самостійного 
вибору професії 
й освітньої 
траєкторії 

Помазан Ігор 
Олександрович 
канд. філол. наук, доц., 
завкафедри українознавства 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 

ЗНО з української 
мови та літератури: 
проєкція на формат 
університетських 
студій 
 

Пономарьова Галина 
Федорівна  
д-р пед. наук, проф., ректор 
Харківської гуманітарно-
педагогічної академії 
 

Формування 
контингенту 
здобувачів освіти 
сучасного закладу 
вищої освіти: 
організаційно-
методичний і 
психолого-
педагогічний аспекти 

Попова Ольга 
Олександрівна  
аспірантка кафедри 
соціології та гуманітарних 
дисциплін Харківського 
гуманітарного університету 
«Народна українська 
академія» 

Social risks of internal 
academic mobility of 
entrants from Donbass  
(Соціальні ризики 
внутрішньої 
академічної 
мобільності 
абітурієнтів з 
Донбасу) 
 

Батаєва Катерина 
Вікторівна 
д-р філос. наук, проф. 
кафедри соціології та 
гуманітарних дисциплін 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
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Савош Галина Петрівна 
канд. соціол. наук, доц. 
кафедри філософії  
Придніпровської державної 
академії будівництва та 
архітектури Вплив архітектури на 

вибір майбутньої 
професії крізь призму  
глокалізації 

Галка Ян Сергійович 
аспірант кафедри соціології 
та гуманітарних дисциплін 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 
Самойлова Юлія Ігорівна 
канд. пед. наук, доц. 
кафедри гуманітарних 
дисциплін Сумської філії 
Харківського національного 
університету внутрішніх 
справ 

Співпраця в системі 
«школа – ЗВО» як 
необхідна умова 
професійного 
самовизначення 
старшокласників 

Мохоньок Зоряна 
Анатоліївна 
ст. викладач кафедри 
гуманітарних дисциплін 
Сумської філії Харківського 
національного університету 
внутрішніх справ 
 
Сидоренко Олександр 
Леонідович 
д-р соціол. наук, проф., 
член-кореспондент АПН 
України, директор 
Харківського регіонального 
центру оцінювання якості 
освіти 
 

Зовнішнє незалежне 
оцінювання як 
ефективна система 
відбору до закладів 
вищої освіти 
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Смолянюк Наталя 
Миколаївна 
канд. пед. наук, доц. 
кафедри теорії та методики 
викладання природничо-
математичних дисциплін у 
дошкільній, початковій та 
спеціальній освіті 
Харківського національного 
педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди 

Особливості сучасної 
взаємодії школи та 
закладів вищої 
освіти: 
профорієнтаційна 
складова 
 

Дербак Олена Вікторівна 
учитель початкових класів 
Харківської загально-
освітньої школи  
I–III ступенів № 143 
Цинь Шен 
аспірант кафедри 
педагогіки Харківського 
національного 
педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди 
 
 
 
Снопкова Олена Іванівна 
канд. пед. наук, доц., 
завкафедри педагогіки 
Могильовського 
державного університету 
імені А. О. Кулешова  
(м. Могильов, Білорусь) 
 
 
 

Роль 
университетской 
кафедры 
в формировании 
абитуриентской 
среды 
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Cобченко Тетяна 
Миколаївна 
канд. пед. наук, доц. 
кафедри педагогіки 
Харківського національного 
педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди 

Сучасні вектори 
взаємодії 
університету та 
школи Судакова Наталія 

Вікторівна 
заступник директора з 
навчально-виховної роботи 
Харківської гімназії №14  
 
Сокурянська Людмила 
Георгіївна  
д-р соціол. наук, проф., 
завкафедри соціології 
Харківського національного 
університету 
 імені В. Н. Каразіна 

Професійні плани 
в контексті 
життєвих стратегій 
сучасного 
абітурієнта 

Дейнеко Олександра 
Олександрівна 
канд. соціол. наук, доц. 
кафедри соціології 
Харківського національного 
університету  
імені В. Н. Каразіна 
 
Стасевський Леонід 
Станіславович 
викладач кафедри 
економіки та права 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 

Правові аспекти 
формування 
абітурієнтського 
середовища: 
український контекст 
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Тимохова Галина 
Борисівна 
канд. екон. наук, доц. 
кафедри економіки та права 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 
 

Особливості 
формування бренду 
університету: досвід 
управління 
міждисциплінарними 
освітніми 
програмами 
 

Томашевський Роман 
д-р іст. наук, проф., 
завкафедри історії освіти та 
виховання Поморської 
академії  
(м. Слупськ, Польща) 
 
 

Випускники середніх 
шкіл як група 
споживачів в епоху 
глобалізації (Consumer 
group – globalized 
secondary school 
graduates) 

Удовицька Тетяна 
Анатоліївна 
канд. іст. наук, доц. кафедри 
соціології та гуманітарних 
дисциплін, відповідальний 
секретар приймальної 
комісії Харківського 
гуманітарного університету 
«Народна українська 
академія» 

Вплив батьків на 
абітурієнтське 
середовище 

Пилаєва Тетяна 
Вячеславівна 
канд. соціол. наук, 
начальник Управління 
освіти адміністрації 
Слобідського району 
Харківської міської ради 
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Хвалюк Інна Іванівна  
спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист, викладач 
кафедри початкової освіти 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 
 

Ефективні форми 
профорієнтаційної 
роботи з учнями 
початкової школи 

Хільковська Ася 
Олександрівна 
доц., зав. 
загальноакадемічної 
кафедри іноземних мов 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 
 

Responding to 
language learning 
needs of perspective 
university students 
(Запити абітурієнтів 
щодо вивчення 
іноземних мов: чим 
відповідають виші) 
 

Чепак Валентина 
Василівна 
д-р соціол. наук, проф., 
декан факультету соціології 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка Факультет 

у соціальних мережах: 
ми шукаємо, нас 
знаходять… 
 

Сидоров Миколай 
Володимир-
Станіславович 
канд. фіз.-мат. наук, доц., 
завкафедри методології та 
методів соціологічних 
досліджень Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка 
 



26 

Чибісова Наталія 
Григорівна 
канд. філоc. наук, проф., 
проректор з науково-
педагогічної роботи та 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 

О формах адаптации 
абитуриентов к 
условиям обучения в 
вузе 
 

Чурсіна Людмила 
Василівна 
канд. філол. наук, доц. 
кафедри германської та 
романської філології 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія» 
 

Готовність 
абітурієнта до 
навчання у вищому 
навчальному закладі 
та його подальша 
адаптація 
 

Шилкунова Зоя Ігорівна 
канд. пед. наук, учитель-
методист, учитель вищої 
категорії, завкафедри 
початкової освіти 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія»  
 

Тенденции развития 
начального 
образования 
в Украине: локальные 
реакции на 
глобальный вызов 
 

Яременко Олег 
Леонідович 
д-р екон. наук, проф. 
кафедри економіки та права 
Харківського гуманітарного 
університету «Народна 
українська академія», 
зав. сектором інституційної 
економіки Інституту 
економіки та прогнозування 
НАН України 
 

Задачи ценностно-
институционального 
структурирования 
абитуриентской 
среды в условиях 
глокализации 
и фундаментальных 
технологических 
сдвигов 
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ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ 
 

14.30–15.00 
 

Астахова Катерина Вікторівна 
д-р іст. наук, проф., 

 ректор Харківського гуманітарного університету 
«Народна українська академія» 

 
 
 
 
 
 
 
 

XX МІЖНАРОДНА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЯ  

 
 
 

ОСВІТА «ДОРОСЛИХ» В УМОВАХ 
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ:  

ЗАЛУЧЕННЯ, МОТИВАЦІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ 
11 лютого 2022 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


