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1. Кафедра соціології та політології прийняла участь у проведенні міжнародної 

науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-

технічна еліта і соціальний прогрес», 7–8 квітня 2015 р. Організувала і провела засідання 

секції соціології «Соціальні проблеми та шляхи розвитку України», та засідання секції 

політології «Політичні проблеми та шляхи розвитку України». 

У квітні 2015 року три студентки групи БФ–50 прийняли участь у II етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціологія» в Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна.  

В квітня 2015 року була організована та проведена науково-практична конференція 

за підсумками проходження педагогічної практики студентами 3-го курсу «Формування 

педагогічних навичок у студентів-соціологів». Студенти 4-го приймали активну участь у  

проведені кафедрального соціологічного дослідження «Причини зниження показників 

успішності студентів НТУ «ХПІ» (проведення анкетування, формування масиву даних 

в SPSS). 

Також в квітні, червні, жовтні та листопаді 2015 р. було проведено 4 засідання 

студентського наукового дискусійного клубу. Протягом 2015 року під керівництвом 

викладачів кафедри було підготовлено та надруковано 59 студентських робіт. 

Науковий керівник проф. Семке Н.М. 

1. Голев И. Причина и следствие политической иммобильности  молодёжи // 

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей 

Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. 

Товажнянський та ін. –Харків: НТУ«ХПІ», 2015. –  С. 141–143. 

2. Демченко А. Понятие популизма, его признаки и особенности. // Україна і 

світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 144–146 . 

3. Капустник С. Особенности развития партийной системы в Украине. // 

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей 

Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. 

Л. Л. Товажнянський та ін. –Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 147–148. 

4. Киселев В.М. Украина в системе международных отношений. // Україна і 

світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 146-149. 

5. Остапчук Н.  Причины и возможные последствия федерализма Украины. // 

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей 

Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. 

Л. Л. Товажнянський та ін. –Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 159–161. 

6. Петренко Д. Информационные ресурсы политической власти. // Україна і 

світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С.  166-168. 

7. Пономаренко В.В.  Тенденции развития гражданского общества в Украине. 

// Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей 

Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. 

Л. Л. Товажнянський та ін. –Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 168–170 . 
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8. Смолка А.  Политическая культура украинского общества. // Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 170–172. 

9. Спицын Н. Особенности становления гражданского общества в Украине. // 

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей 

Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. 

Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 174–176. 

10. Шевченко О. Политическая активность молодежи Украины. // Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 183-185. 

 

Науковий керівник проф. Поступной О.М. 

1. Юхнова Т.В. Женское лицо социологии // Україна і світ: гуманітарно-

технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і 

аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –Харків: 

НТУ«ХПІ», 2015. – С. 135-136. 

2. Игнатенко С.А. Проблемы «отцы и дети» и ее особенности в современной 

Украине Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей 

Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. 

Л. Л. Товажнянський та ін. –Харків: НТУ«ХПІ», 2015. –  С. 82-84. 

 

Науковий керівник проф. Бірюкова М.В.  

1. Гильда Н. Соціальні практики громадянської активності студентів // Україна 

і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-

теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. 

– Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 71-72. 

2. Рубаха М. Профессия HR-менеджер:социологический анализ // Україна і 

світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. –  С. 114-115. 

 

Науковий керівник доц. Ляшенко Н.О. 

1. Авдеева А., Шилова Е. Отношение к людям с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези 

доповідей Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. 

Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. –  С. 67-69. 

2. Красноухова А.А. Проблемы трудоустройства молодежи современной 

Украины // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези 

доповідей Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. 

Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. –  С.89-91. 

3. Ляшенко М. Причини та небезпека вживання ненормативної лексики // 

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей 

Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. 

Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С.93-95. 

4. Новикова Ю., Редкозубова А. Гендерные стереотипы в рекламе // Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С.104-106. 

5. Приходько М. Гендерная социализация детей // Україна і світ: гуманітарно-

технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і 
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аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: 

НТУ«ХПІ», 2015. –  С.112-113. 

 

Науковий керівник доц. Байдак Т.М. 

1. Теленкова Д. Соціальні проблеми молодих сімей у сучасному суспільстві. // 

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей. Міжнар. 

наук.-теор. конфер. студ. і аспір., 7-8 квітня 2015 р.: у 3-х ч. - Ч. 2 / редкол. 

Л.Л. Товажнянський  [та ін.] - Харків: НТУ «ХПІ»,  2015, – С. 121-122.  

2. Трохимець А. Особливості формування споживчої поведінки мешканців 

великих та малих міст // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: 

тези доповідей. Міжнар. наук.-теор. конфер. студ. і аспір., 14-15 квітня 2015 р.: у 3-х ч. - 

Ч. 2 / редкол. Л.Л. Товажнянський  [та ін.] - Харків: НТУ «ХПІ»,  2015, – С. 124-125.  

3. Котлярова О.В. Проблема працевлаштування молоді в Україні // Україна і 

світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей. Міжнар. наук.-

теор. конфер. студ. і аспір., 7-8 квітня 2015 р.: у 3-х ч. - Ч. 2 / редкол. Л.Л. Товажнянський 

 [та ін.] - Харків: НТУ «ХПІ»,  2015, С. – 88-89. 

4. Клочко І. Психологічний напрям в соціології ХІХ – початку ХХ століть // 

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей. Міжнар. 

наук.-теор. конфер. студ. і аспір., 7-8 квітня 2015 р.: у 3-х ч. - Ч. 2 / редкол. Л.Л. 

Товажнянський  [та ін.] - Харків: НТУ «ХПІ»,  2015, – С. 86-88. 

5. Харченко А. Субкультуры и причины их возникновения // Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей. Міжнар. наук.-теор. 

конфер. студ. і аспір., 7-8 квітня 2015 р.: у 3-х ч. - Ч. 2/ редкол. Л.Л. Товажнянський  [та 

ін.] - Харків: НТУ «ХПІ»,  2015, – С. 125-127. 

6. Бабкина А. Социологические аспекты проблемы разводов в Украине // 

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей. Міжнар. 

наук.-теор. конфер. студ. і аспір., 14-15 квітня 2015 р.: у 3-х ч. - Ч. 2 / редкол. 

Л.Л. Товажнянський  [та ін.] - Харків: НТУ «ХПІ»,  2015 – С. 69-71. 

 

Науковий керівник доц. Болотова В.А. 

1. Тимко К. Професійна ідентифікація студентів НТУ «ХПІ» // Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези допов. Міжнар. наук.-теор. конф. 

студ. і аспір., 7-8 квітня 2015 р.: у 3-х ч. – Ч.1 / редкол. Л.Л.Товажнянський та ін. – Харків: 

НТУ «ХПІ», 2015. – С. 63-64. 

2. Павлова Д. Гендерное неравенство как социальная проблема // Україна і 

світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей. Міжнар. наук.-

теор. конфер. студ. і аспір., 7-8 квітня 2015 р.: у 3-х ч. - Ч. 2/ редкол. Л.Л.Товажнянський 

 [та ін.] - Харків: НТУ «ХПІ»,  2015, – С. 108-109. 

3. Олефирова В.С. Социальная активность молодежи // Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей. Міжнар. наук.-теор. 

конфер. студ. і аспір., 7-8 квітня 2015 р.: у 3-х ч. - Ч. 2/ редкол. Л.Л.Товажнянський  [та ін.] 

- Харків: НТУ «ХПІ»,  2015, – С. 106-108. 

4. Нестеров Н.С. Детская беспризорность как социальная проблема // Україна і 

світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей. Міжнар. наук.-

теор. конфер. студ. і аспір., 7-8 квітня 2015 р.: у 3-х ч. - Ч. 2/ редкол. Л.Л.Товажнянський 

 [та ін.] - Харків: НТУ «ХПІ»,  2015, – С. 101-102. 

5. Денисов В.О. Зависимость от социальных сетей // Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей. Міжнар. наук.-теор. 

конфер. студ. і аспір., 7-8 квітня 2015 р.: у 3-х ч. - Ч. 2 / редкол. Л.Л.Товажнянський  [та 

ін.] - Харків: НТУ «ХПІ»,  2015, – С. 79-81. 

6. Щербина Ю. Суицид как социальная проблема украинского общества // 

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей. Міжнар. 
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наук.-теор. конфер. студ. і аспір., 14-15 квітня 2015 р.: у 3-х ч. - Ч. 2 / редкол. 

Л.Л.Товажнянський  [та ін.] - Харків: НТУ «ХПІ»,  2015, – С. 133-135. 

7. Горовецький Д. Причини розлучень в студентських сім’ях // Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей. Міжнар. наук.-теор. 

конфер. студ. і аспір., 7-8 квітня 2015 р.: у 3-х ч. - Ч. 2 / редкол. Л.Л.Товажнянський  [та 

ін.] - Харків: НТУ «ХПІ»,  2015, – С. 74-75. 

 

Науковий керівник доц. Фролов В.М. 

1. Козлова Л. Политическая культура украинского общества // Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. –  С. 151-152. 

2. Луценко С. Третьяк О. Підходи до вирішення міжетнічних проблем в 

Україні // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей 

Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. 

Л. Л. Товажнянський та ін. –Харків: НТУ«ХПІ», 2015. –  С. 152-154. 

3. Сотникова В. Принципы преодоления конфликтов в обществе // Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 172-174. 

4. Хломов К. Проблеми демократизації в Україні // Україна і світ: гуманітарно-

технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і 

аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: 

НТУ«ХПІ», 2015. – С. 181-183. 

 

Науковий керівник доц. Голованов Б.Д.  
1. Сало Д. Корупція та шляхи ії подолання // Україна і світ: гуманітарно-технічна 

еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. 

Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. 

– С. 164-165. 

2. Томчук А. Революция и реформы // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та 

соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 

квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 176-

177. 

 

Науковий керівник доц. Саппа Г.-М.М.  
1. Мельников А. Институционализация спорта // Україна і світ: гуманітарно-

технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і 

аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –Харків: 

НТУ«ХПІ», 2015. –  С. 95-97. 

2. Моргуненко А. Гендерное неравенство в политике // Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. – 

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. –  С. 158-159. 

3. Плыга А. Основные причины разводов // Україна і світ: гуманітарно-

технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і 

аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: 

НТУ«ХПІ», 2015. – С. 109-110. 

4. Гусева А. Особенности социализация личности в спорте // Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 75-77. 
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5. Кириченко А. Функции татуировок в преступной среде 

несовершеннолетних// Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: 

тези доповідей Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / 

редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 84-86 

 

Науковий керівник ст. викл. Козлова О. А. 

1. Гончар А.,  Худолей Ю. Влияние институтов социализации на свободное 

время современной молодежи // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний 

прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 

2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. –  С. 72-74. 

2. Луценко С. Соціальне походження та життєвий успіх // Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. –  С. 91-93. 

3. Наткина Н. К вопросу о влиянии интернета на жизнь общества // Україна і 

світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 99-101. 

4. Николаева А. Космополитизм как идеология и мировоззрение // Україна і 

світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. –

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. –  С. 102-104. 

5. Скляров Н. Социальное неравенство и его роль в возникновении 

девиантного поведения // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: 

тези доповідей Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / 

редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. –  С. 117-119. 

 

Науковий керівник ст. викл. Малявин Е.В. 

1. Бабинец И. Д. Особенности современных лидеров в Украине // Україна і 

світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар. наук.-

теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. 

– Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 136-138. 

2. Быкова А., Циватая А. Музыкальные политики и политические музыканты  

// Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей 

Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7-8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. 

Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. –  С. 138-139  

3. Гиєвський Д.О. Парламентські партії та блоки України: подібність та різниці 

інтересів в програмах партій // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний 

прогрес: тези доповідей Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7–8 квітня 2015 

р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 139–141. 

4. Мамонов А. А. Особенности политической рекламы // Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар. наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7–8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. – 

Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 154-156. 

5. Подгорная В.В. Роль экологических организаций в политическом процессе // 

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар. 

наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7–8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський 

та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 162-164. 

6. Харири Фариз Мохаммад  Вплив екологічних організацій на політичні 

процеси  // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези 

доповідей Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7–8 квітня 2015 р. / редкол. 

Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 179-181. 
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Науковий керівник асистента Манойло Д.О. 

1. Хільченко А. Інтернет як посередник розповсюдження патологічних 

тенденцій // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези 

доповідей Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7–8 квітня 2015 р. / редкол. Л. 

Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 127–129. 

2. Делендрієва О. Ставлення до цивільного шлюбу у молодіжному середовищі 

// Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей 

Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 7–8 квітня 2015 р. / редкол. 

Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – С. 77–79. 

3. Ткачук А. ІТ як агент соціалізації // Україна і світ: гуманітарно-технічна 

еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар.наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. 

Харків, 7–8 квітня 2015 р. / редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ«ХПІ», 2015. 

– С. 122-124. 

 

Науковий керівник аспірантка Єкімова М.О. 

1. Зинченко Р.В. Профессия или призвание // Україна і світ: гуманітарно-технічна 

еліта та соціальний прогрес: тези допов. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. 

Харків, 7–8 квітня 2015 р.: у 3-х ч. – Ч. 2 / редкол. Л.Л. Товажнянський та ін. – Харків: 

НТУ «ХПІ», 2015. – С.81–82. 

2. Степанов А.В. Уничтожение памятников, как уничтожение социума // Україна і 

світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези допов. Міжнар. наук.-теор. 

конф. студ. і аспір., м. Харків, 7–8 квітня 2015 р.: у 3-х ч. – Ч. 2 / редкол. 

Л.Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С.119–121. 

 

2. Кафедра соціології та політології організувала та провела присвячену 130–річчю 

НТУ «ХПІ» Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток сучасного 

українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри» (10–12 листопада 

2015 р.). 

Викладачі кафедри взяли участь у 34 наукових конференціях: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління 

підприємствами: теорія та практика», Харківський інженерно-економічний університет, 

м. Харків, 26–27 березня 2015 р. 

2. Міжнародна науково практична конференція «Фактори та умови модернізації 

предмету досліджень представників суспільних наук», м. Дніпропетровськ 5–6 червня 

2015 р. 

3. Міжнародна науково-практична конкуренція «Роль суспільних наук у 

забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у XXI ст.», м. Київ, 3–4 

квітня 2015 року. 

4. XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Якубинська наукова сесія», 24 

квітня 2015 року, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. 

5. VІ Міжнародна наукова конференція «Соціалізація особистості у сучасних 

соціокультурних контекстах», Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди, 15 травня 2015 року, м. Харків. 

6. XI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні суспільні проблеми у 

вимірі соціології управління». Донецький державний університет управління 

(м. Маріуполь), Донецьке обласне відділення САУ; 5 червня 2015 року, м. Маріуполь. 

7. ХІІ конференція Європейської соціологічної асоціації «Відмінності, нерівності та 

соціологічна уява» (Прага, Чехія, 2015). 

8. Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку 

соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних 

процесів», 21–22 травня 2015 року (м. Київ). 
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9. Науково-практична конференція «Девіантна поведінка: соціологічний, 

психологічний та юридичний аспекти», (Харків, 10 квітня 2015 р.), Харківський 

національний університет внутрішніх справ. 

10. Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития 

научно-практических исследований в области гуманитарных и общественных наук», 

Лондон, 12.06.2015г (International Scientific-Practical Conference «Urgent Issues of Education 

and Science in the Context of Globalization» (12.06.2015, the United Kingdom, London). 

11. Всеукраїнський науко-практичний семінару «Суспільство, правопорядок, 

злочинність: теоретичні та прикладні проблеми сучасної науки», 22 травня 2015 р. 

м. Миколаїв; Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

12. XV Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління: стратегія реформ-

2020», 23 квітня 2015 р., м. Харків. 

13. ХII Міжнародна наукова конференції «Молодіжна політика: проблеми та 

перспективи», 14-16 травня 2015 р., м. Дрогобич.  

14. IV Міжнародна науково-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров’я», 

Харківський національний медичний університет, 21–22 квітня 2015 р. 

15. Міжнародна науково практична конференція «Фактори та умови модернізації 

предмету досліджень представників суспільних наук» м. Дніпропетровськ 5–6 червня 

2015 р. 

16. ХХIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: 

наука, техніка, освіта, здоров’я» «MicroCAD-2015», м. Харків, 20–22 травня 2015 р. 

17. ХIX Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в 

XXI веке», ХИРЭ, 20–22 апреля 2015 г. 

18. VI Науково-практична конференція «Наукове забезпечення службово-бойової 

діяльності Національної гвардії України», 9 квітня 2015 року. М. Харків. 

19. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільні проблеми сучасної 

соціології, психології та соціальної роботи», м. Херсон, 12 березня 2015 р. 

20. Міжнародна науково-теоретична конференція студентів і аспірантів «Україна і 

світ: гуманітарно-технічна еліта і соціальний прогрес», 7–8 квітня 2015 р., м. Харків. 

21. Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку 

соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних соціальних 

процесів», 21-22 травня 2015 року (м. Київ). 

22. XI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні суспільні проблеми у 

вимірі соціології управління», ДонДУ, м. Маріуполь, 5 червня 2015 р. 

23. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми соціально-

економічного розвитку підприємств», Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», м. Харків, 28–29 жовтня 2015 р.  

24. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасного українського 

суспільства: соціологічний та політологічний виміри», Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, 11–12 листопада 2015 р.  

25. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: напрямки та 

тенденції розвитку в Україні та світі», м. Одеса, 17-18 липня 2015 р. 

26. Міжнародна науково-практична конференція «Історичні соціологічні, 

політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень», м. Херсон, 25–26 

вересня 2015 р. 

27. ХІХ Міжнародна наукова конференція «Соціологія в Україні: виклики 

солідарності та солідарні відповіді» «Харківські соціологічні читання», м. Харків, 5–6 

листопада 2015 р.  

28. VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми соціально-

економічного розвитку підприємств», 28–29 жовтня 2015 р., м. Харків. 

29. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров’я», 

Харківський національний медичний університет, 21–22 квітня 2015 р., м. Харків. 
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30. Підсумкова всеукраїнська науково-практична конференція за результатами 

проекту «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», Сумський 

державний університет, 29 жовтня 2015 р., м. Суми. 

31. ХII Міжнародна наукова конференція «Молодіжна політика: проблеми та 

перспективи», Дрогобич, 14-16 травня 2015 р., Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка.  

32. Всеукраїнська Школа-семінар викладачів соціо-гуманітарних дисциплін, 1–2 

жовтня 2015 року, Черкаський державний бізнес-коледж, м. Черкаси.  

33. IX Львівський соціологічний форум «сучасне українське суспільство: у 

пошуках нових форм солідарності», 30 жовтня 2015 року, м. Львів.  

34. Международная научно-практическая конференция «Социальная защита и 

здоровье личности в контексте реализации прав человека: наука, образование, практика», 

26–27 ноября 2015 г., Белорусский государственный университет, г. Минск. 

 

3. Викладачами кафедри підготовлено 1 монографію, 1 словник та 

2 навчальних посібника: 

Рущенко І.П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога: монографія. – 

Х.: ФОП Павленко О.Г., 2015 – 268 с. 

Бирюкова М.В. Учебное заведение как объект социологического анализа / 

Бирюкова М.В. // Курс лекций по социологии образования : учеб. пособие для студентов 

вузов / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Харьков : Изд-во НУА, 2015. – Тема VI. – С.185-206.( с грифом МОН; загальний обсяг 15 

др. арк., авторський – 1 др. арк.) 

Словник основних термінів з курсу «соціологія» для студентів усіх спеціальностей 

/ К.А. Агаларова, В.В. Бурега, Г.-М.М. Саппа; під заг. ред. проф. В.В. Буреги – Х.: НТУ 

«ХПІ», 2015. – 44 с. ( 3 др. арк.) 

Практикум з соціології для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / 

М.В. Бірюкова, В.О. Болотова, В.В. Бурега та ін.; під заг. ред. проф.  Буреги В.В. – Х. : 

«Федорко», 2015. – 172 c. ( колектив авторів з 8 викладачів кафедри – 10 др. арк.) 

 

4. Викладачами кафедри було опубліковано 73 тези доповіді в матеріалах 

науково-практичних конференцій: 

1. Бурега В.В. Обеспечение социализации как прерогатива государства / В.В.Бурега 

// Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація особистості у 

сучасних соціокультурних контекстах». Харківський національний педагогічний 

університет Г.С. Сковороди. – Харків: НХПУ, 2015. – С. 34–36. 

2. Бурега В.В. Государство как социальная организация / В.В.Бурега // Сучасні 

суспільні проблеми у вимірі соціології управління: матеріали XI Міжнар. наук.-

практ.конф., м. Маріуполь, 5 червня 2015. –Маріуполь: Східний видавничий дім, 2015. – 

С. 11–14. 

3. Бурега В.В. Категорія «держава» у соціологічному дискурсі / В.В. Бурега // Роль 

суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у XXI 

ст.: матеріали Міжнародної науково-практичної конкуренції (м. Київ, Україна, 3–4 квітня 

2015 року). – Київ: ГО «Київська науково суспільнознавча організація», 2015. – С. 66–69. 

4. Бурега В.В. Соціальна адекватність менеджменту як критерій вибору стратегії та 

визначення стратегії управління / В.В. Бурега // Сучасні проблеми управління 

підприємствами: теорія та практика. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Харків, 26–27 березня 2015. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. –

С. 63–64. 

5. Бурега В.В. Перспективи розвитку соціологічних досліджень в умовах 

впровадження циркулярної моделі економіки / В.В. Бурега // Матеріали VІІI Міжнародної 
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науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку 

підприємств», 28–29 жовтня 2015 р., м. Харків. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 154–156. 

6. Бурега В.В. Нарис соціології держави / В.В. Бурега // Розвиток сучасного 

українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри: матеріали Міжнар. 

наук-практ. конф., м. Харків, 11–12 листопада 2015 р. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2015. – 

С.32–36 . 

7. Рущенко І.П. Війна і девіація // Девіантна поведінка: соціологічний, 

психологічний та юридичний аспекти: матеріали науково-практичної конференції (Харків, 

10 квіт. 2015 р.). – Х.: ХНУВС, 2015. – С. 6–8. 

8. Рущенко І.П. Керований хаос: від теорії до практики на теренах України // 

Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. 

«Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні 

сучасних соціальних процесів», 21–22 травня 2015 року (м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. 

Т.Шевченка. – К.: Логос, 2015. – С.7–9. 

9. Рущенко И.П. Криминализация общества и национальная безопасность // . 

Суспільство, правопорядок, злочинність: теоретичні та прикладні проблеми сучасної 

науки / Матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару (Миколаїв, 22 травня 

2015 року). – С.107–110. 

10. Рущенко І.П. Чи потрібна військова соціологія? // Актуальні проблеми взаємодії 

громадянського суспільства і Збройних Сил України : збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції / За заг ред. ред. О. Л. Караман, С. О. Вовк, І. М. 

Шопіної. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015. – С.87. 

11. Хижняк Л. М. Чинники актуалізації розширення інфраструктури публічного 

управління у вищій школі України / Л. М. Хижняк // Публічне управління: стратегія 

реформ 2020: зб. тез XV Міжнар. наук. конгресу, 23 квітня 2015 р. – Х. : Вид-во ХарРІ 

НАДУ «Магістр», 2015. – С. 30–32.  

12. Хижняк Л. М. Ожидания от участия бизнес-сообщества в коммерциализации 

высшей школы современной Украины / Л. М. Хижняк // Актуальные проблемы бизнес-

образования: материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф., 16-17 апр. 2015 г., Минск 

/ Бел.гос. ун-т, Ин-т бизнеса и менеджмента технологий; [редкол. : В. В. Апанасович 

(гл. ред.) и др.]. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2015. – С. 289–292. 

13. Хижняк Л. М. Образовательный потенциал инженерно-технических работников 

в условиях структурной перестройки предприятия (опыт case study) / Л. М. Хижняк // 

Инновационное развитие и структурная перестройка экономики: материалы XIX 

Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19 марта 2015 г.: в 2 т. / Частн. ин-т упр. и предпр.; 

под ред. В. Г. Тихини, М. И. Оовсейца. – Минск : Частн. ин-т упр. и предпр., 2015. – Т. 1. – 

С. 101-103. – Режим доступа: http://www.imb.by/new/confer/confer19-2015-1.pdf 

14. Biriukova М. Potential category «polysubject» in the development of sociological 

theory / М. Biriukova // 12th Conference of the European Sociological Association. – Prague. – 

2015. – р. 167. 

15. Бирюкова М. В. Геймификация в учебном процессе / М. В. Бирюкова // 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей 

ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч ІІІ (20-22 травня 2015 р., Харків) – 

Харків:НТУ «ХПІ», 2015. – С. 313. 

16. Бірюкова М. В. Апргейд поняття «регіон»: пошук соціологічних вимірів / М. В. 

Бірюкова // Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний 

виміри: матеріали Міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 11–12 листопада 2015 р. – Х.: 

ФОП Бровін О.В., 2015. – С 24–28. 

17. Бірюкова М. В. Сучасні тенденції інституціоналізації професії HR-менеджер в 

Україні / М. В. Бірюкова //Матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств», 28–29 жовтня 2015 р., м. 

Харків. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 151–153. 



 10 

18. Бірюкова М. В. Соціальний капітал та соціальні проекти у праксиологічному 

вимірі / М. В. Бірюкова, В. І. Подшивалкіна // Проблеми розвитку соціологічної теорії: 

матеріали Х Всеукр. Наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії 

солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів», 21–22 травня 2015 

року (м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім.. Т. Шевченка [та ін.; під заг. ред. Куценко О.Д., 

Судакова В. І.]. – К.: Логос, 2015. – С. 74–77. 

19. Семке Н.Н. Политико-административная элита Украины: гендерное измерение 

// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей 

ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч ІІІ (20–22 травня 2015 р., Харків) – 

Харків:НТУ «ХПІ», 2015. – С. 336. 

20. Поступной А.Н. Нестабильность в современном мире будет расти // 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей 

ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч ІІІ (20–22 травня 2015 р., Харків) – 

Харків:НТУ «ХПІ», 2015. – С. 334. 

14. Чернецька Т.М. Формування гендерновідповідального викладання у сучасному 

ВНЗ // Гендер. Екологія. Здоров’я: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 210-річчю Харківського національного медичного університету 

(Харків, 21–22 квітня 2015 р.). – Харків: ХНМУ, 2015. – С. 112–113. 

21. Болотова В.О., Байдак Т.М. Атестація професорсько-викладацького складу як 

інструмент управління його кар’єрою // Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у 

ХХІ столітті. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Херсон 27–28 

лютого, 2015. – м. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015 – С. 91–95. 

22. Байдак Т.М., Болотова В.О.Феномен кар’єри в соціології управління. // 

Суспільні проблеми сучасної соціології, психології та соціальної роботи. Збірник 

наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 12 березня 

2015 року). Випуск 3 – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2015. – С. 20–22. 

23. Болотова В.О., Байдак Т.М. Управління кар’єрою викладачів вищого 

навчального закладу // Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку 

глобальних світових процесів у ХХІ ст.: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, Україна, 3–4 квітня 2015 р.). – Київ: ГО «Київська наукова 

суспільнознавча організація», 2015 – С. 62–66. 

24. Байдак Т.М., Болотова В.О. Фактори професійного просування науково-

педагогічних кадрів // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров’я: тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч ІІІ (20–22 

травня 2015 р., Харків) – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 311 

25. Болотова В.О. Професіоналізація студентства під час вузівського навчання // 

Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Украхна, 17–18 липня 2015 

року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2015. – 

С. 104–107 

26. Болотова В.О., Байдак Т.М. Стимулювання персоналу в сучасних організаціях // 

Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспектива 

досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 25–26 

вересня 2015 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С 111–115 

Болотова В.О. Фактори та принципи ефективного стимулювання персоналу // 

Матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-

економічного розвитку підприємств», 28–29 жовтня 2015 р., м. Харків. – Х.: НТУ «ХПІ», 

2015. – С. 153–154 

27. Болотова В.О. Показники успішності кар’єрного просування викладачів вищих 

навчальних закладів. // Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та 

політологічний виміри: матеріали Міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 11–12 листопада 

2015 р. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2015. – С. 28-32 
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28. Байдак Т.М. Чинники формування професійної кар’єри молоді // Матеріали  

VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного 

розвитку підприємств», 28–29 жовтня 2015 р., м. Харків. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 150-

151 

29. Байдак Т.М. Традиційний та сучасний підходи до визначення кар’єри як 

соціального феномену // Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та 

політологічний виміри: матеріали Міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 11–12 листопада 

2015 р. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2015. – С. 16–20 

30. Чернецька Т. М. Особливості проведення гендерного аудиту вищого 

навчального закладу // Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та 

політологічний виміри: матеріали Міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 11–12 листопада 

2015 р. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2015. – С. 149–153. 

31. Чернецька Т. М. Гендерний аудит вищого навчального закладу // Матеріали 

VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного 

розвитку підприємств», 28–29 жовтня 2015 р., м. Харків. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 176–

178. 

32. Фролов В.М., Гегечкорі О.В. Місце політичної соціалізації в становленні 

особистості // тези доповідей VI наук.-практич. конференції «Наукове забезпечення 

службово-бойової діяльності Національної гвардії України» (м. Харків, 9 квітня 2015 

року), 2015. – м. Харків. – С. 24-26. 

33. Голованов Б.Д., Фролов В.М. Доверие и реформы // Матеріали VІІI 

Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного 

розвитку підприємств», 28–29 жовтня 2015 р., м. Харків. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 159–

160. 

34. Агаларова К.А. Співвідношення політичної соціалізації та політизації // 

Матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-

економічного розвитку підприємств», 28–29 жовтня 2015 р., м. Харків. – Х.: НТУ «ХПІ», 

2015. – С. 149–150. 

35. Фролов В. М. Місце сучасної України в глобальних пертурбаціях (у поглядах 

вітчизняних і російських політологів-алармістів) // Розвиток сучасного українського 

суспільства: соціологічний та політологічний виміри: матеріали Міжнар. наук-практ. 
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сучасного суспільства: збірник наук. праць. – Вип. 21. – Х. : Вид. центр Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 240–245.  
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14. Байдак Т.М., Болотова В.О. Основні теоретичні підходи до визначення кар’єри 

в західній науковій літературі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. 
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25. Садовська А.О. Перші кроки на ринку праці молодих інженерів за даними 

емпірико-соціологічного дослідження // Вісник Львівського Університету, 2015 р. 

(прийнята до друку). 

 

6. Викладачі кафедри беруть участь у прикладних соціологічних 

дослідженнях.  

 

Професор Рущенко І. П. – наукове керівництво масового опитування населення 

Донецької і Луганської областей (січень–березень 2015 р.) на тему «Трансформація 

соціально-політичних уявлень жителів Донецької і Луганської областей» (N=1200). 

Професор Бурега В. В. – 1) організував проведення соціологічного дослідження на 

тему «Викладач – очима студента» на базі викладацького складу кафедри соціології та 

політології НТУ «ХПІ» (березень-червень 2015 рік); 2) керівництво соціологічного 

дослідження на тему: «Причини зниження показників успішності студентів НТУ «ХПІ» 

(грудень 2015 р.); 3) участь в організації та проведенні соціологічного дослідження на 

тему «Гендерний аудит вищих навчальних закладів» на факультеті автоматики та 

приладобудування НТУ «ХПІ» (вересень–жовтень 2015 р.); 4) керівництво соціологічного 

дослідження на тему «Абітурієнт – 2015». 

Доцент Чернецька Т. М. – організація та проведення соціологічного дослідження на 

тему «Гендерний аудит вищих навчальних закладів» на факультеті автоматики та 

приладобудування НТУ «ХПІ» (вересень–жовтень 2015 р.). 

Ст. викладач Коновалов С.В. приймав участь в організації та проведені 

соціологічного дослідження на тему «Викладач – очима студента» у Харківському 

гідрометеорологічному технікумі та в НТУ «ХПІ» (березень-червень 2015 рік). 

Доцент Болотова В.О., доцент Байдак Т.М., доцент Саппа Г.-М.М. приймали участь 

в організації та проведені соціологічного дослідження на тему «Причини зниження 

показників успішності студентів НТУ «ХПІ» (грудень 2015 р.). 

Аспірантка Гераськіна О.С. приймала участь в проведенні соціологічного дослідження на 

тему «Гендерний аудит вищих навчальних закладів» та в проведенні соціологічного 

дослідження на тему «Причини зниження показників успішності студентів НТУ «ХПІ». 

 

7. Робота над дисертаціями: 

Під науковим керівництвом, д. соц. н., професора Буреги В. В. захищені дві 

кандидатські дисертації: 
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1. Карапетян А.О. – «Вдосконалення механізмів управління вищої освіти України в 

умовах Болонського процесу» спеціальність 25.00.02; вересень 2015 р. 

2. Кир’якова В.В. – «Державний механізм регулювання рекламної діяльності в 

Україні»; спеціальність 25.00.02; вересень 2015 р. 

Доцент Голованов Б.Д. працює над докторською дисертацією на тему «Ідеологія як 

предмет філосовсько-методологічної рефлексії».  

Професор Бірюкова М.В. працює над докторською дисертацією на тему «Соціальне 

проектування: суб’єктно-праксіолоігчний підхід». 

Доцент Болотова В.О. працює над докторською дисертацією на тему «Соціальний 

капітал організації».  

Доцент Фролов В.М. працює над докторською дисертацією на тему «Етнополітичні 

та геополітичні аспекти демократизації українського суспільства». 

Асистент кафедри Манойло Д.О. працює над кандидатською дисертацією на тему 

«Інституціоналізація політичної опозиції як фактор модернізації системи влади в Україні» 

(науковий керівник – к. філос.н., доцент, доцент кафедри політології ім. В.Н. Каразіна 

Крисенко О.В.). 

Аспірантка кафедри Садовська А.О. працює над кандидатською дисертацією на 

тему «Молоді інженери на ринку праці в умовах сучасної України» (науковий керівник – 

д. соц. н., професор, професор кафедри соціології та психології ХНУВС Рущенко І.П.).  

Аспірантка кафедри Єкімова М.О. працює над кандидатською дисертацією на тему 

«Вікові експектації як фактор реформування вищих навчальних закладів України» 

(науковий керівник – к.с.н., доцент, доцент кафедри соціології та політології НТУ «ХПІ» 

Болотова В.О.). 

Аспірантка кафедри Гераськіна О.С. працює над кандидатською дисертацією на 

тему «Методологічні основи роботи з організаційними девіантами» (науковий керівник – 

д. соц. н., професор, професор кафедри соціології та психології ХНУВС Рущенко І.П.).  

 

 

Завідувач кафедри  

соціології та політології      професор В.В. Бурега  

 


