
 

Кафедра соціології та політології 

рекомендує продовжити роботу доктора 

соціологічних наук, професора  

Рущенка Ігоря Петровича на посаді 

професора кафедри  

 

Резюме 

доктора соціологічних наук, професора Рущенка Ігоря Петровича щодо 

діяльності за період 2016-2020 рр. 

 

Термін дії поточного контракту на посаду професора кафедри соціології та 

політології з 1.07.2016 по 30.06.2020. Протягом звітного періоду були виконані навчальні 

доручення за дисциплінами за навчальними планами підготовки бакалаврів, магістрів та 

аспірантів: «Історія соціології», «Соціологія особистості та девіантної поведінки»; 

«Методологія та методи роботи з персоналом», «Кадри і безпека організацій», «Соціологія 

економічної злочинності», «Соціологія соціальних змін». За усіма навчальними 

дисциплінами розроблено методичні комплекси. 

Керував підготовкою бакалаврських та магістерських робіт згідно поточного 

навантаження. Регулярно приймав участь у роботі ДЕК як член комісії з атестації 

бакалаврів і магістрів з соціології. Здійснював наукове керівництво підготовкою 

аспірантів. За чотири роки – три аспіранти кафедри. А. Садовська успішно захистила 

кандидатську дисертацію. О. Гераськіна – успішно закінчила аспірантуру, М. Криворучко 

– продовжує навчання за програмою PHd.  

Брав участь у розробці освітньо-професійних програм рівня бакалавра та магістра 

соціології. Є гарантом освітньо-професійної програми підготовки рівня «доктор 

філософії» з соціології. 
У 2018 і 2019 рр. проводив майстер-клас в рамках Міжнародної методичної школи-

семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті», які проводить НТУ «ХПІ». 

Виконував обов’язки члена конкурсної комісії з визначення кращих бакалаврських 

робіт НТУ «ХПІ». 

Науково-методичні публікації – 4, у т.ч. видано навчально-методичний посібник 

«Історія соціології» (наукове редагування, близько 50% тексту).  

Наукові публікації: одноосібна монографія – 1, розділ у колективних монографіях – 1, 

стаття у англомовній збірці – 1.  У фахових журналах – 8 статей. У наукових журналах – 2 

статті. У популярних журналах та у форматі брошури – 4 матеріали. Друкованих тез 

доповідей на наукових конференціях – 13. 

Організував і здійснював наукове керівництво низкою емпіричних досліджень.  

Двічі виступив на засіданнях спеціалізованих вчених рад (Львів, Запоріжжя) в якості 

офіційного опонента. 

Здійснював наукове керівництво виступами студентів на студентських наукових 

конференціях з публікацією тез доповідей – 18. 

Неодноразово заохочувався керівництвом НТУ «ХПІ» у формі подяк, почесних 

грамот, грошових премій. 


