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Організаційний комітет конференції 
 
Голова: 
Марченко А. П. – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи НТУ «ХПІ». 

 
Заступники голови: 
Кіпенський А. В. – д.т.н., професор, декан факультету соціально-

гуманітарних технологій; 
Бурега В. В. – д.соц.н., професор, завідувач кафедри соціології та політології. 

 
Члени оргкомітету: 
Рущенко І. П. – д.соц.н., професор, професор кафедри соціології та 

політології; 
Бірюкова М. В. – д.соц.н., доцент, професор кафедри соціології та 

політології; 
Клименко О. Ю. – д.соц.н., доцент, професор кафедри соціології та 

політології; 
Семке Н. М. – к.філософ.н., доцент, професор кафедри соціології та 

політології; 
Агаларова К. А. – к.соц.н., доцент,доцент, кафедри соціології та політології; 
Байдак Т. М. – к.соц.н., доцент, доцент кафедри соціології та політології; 
Болотова В. О. – к.соц.н., доцент, доцент кафедри соціології та політології; 
Доля І. М. – к.політ.н., доцент, доцент кафедри соціології та політології; 
Ляшенко Н. О. – к.соц.н., доцент, доцент кафедри соціології та політології; 
Шанідзе Н. О. – к.соц.н., доцент, доцент кафедри соціології та політології; 
Козлова О. А. – старший викладач кафедри соціології та політології; 
Малявін Є. В. – старший викладач кафедри соціології та політології; 
Сутула О. А. – старший викладач кафедри соціології та політології. 

 
Метою проведення конференції є підтримка та розвиток 

суспільствознавчого наукового потенціалу студентської молоді України та 

світу (65 учасників з України та 7 країн світу − Республіки Словакії, Чехії, 
Польщі, Латвії, Литви, Азербайджану, Казахстану). 

 
Напрями роботи конференції: 
Секція 1. Соціологічне дослідження сучасного суспільства. 
Секція 2. Соціальні проблеми та відхилення: українські реалії. 
Секція 3. Проблеми молоді, студентства та освіти в сучасному 

українському суспільстві. 
Секція 4. Гендерні аспекти розвитку сучасного суспільства: 

теоретичний вимір 
Секція 5. Суспільство і політика: сучасні тенденції розвитку 
 
Початок роботи конференції:  
16.05.2019 р. о 10.00. аудиторія 807, учбовий корпус У1 − кафедра 

соціології та політології, вул. Кирпичова, 2а, м. Харків, Україна 
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Секція 1 
СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА  

 
Даніленко Анастасія Юріївна — викладач кафедри ділової іноземної мови 

та перекладу, факультет соціально-гуманітарних технологій, 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Можливості для соціологічного дослідження перекладу 

як соціальної діяльності 
Возможности для социологического исследования 

перевода как социальной деятельности 
Potentialities of sociological research of translation as a 

social activity 
 

Розова Олена Володимирівна — аспірантка 1 року навчання, групи АВ-8-054, 
кафедра соціології та політології, факультет соціально-гуманітарних 
технологій, Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут», 

 м. Харків, Україна 
 Інформаційний простір як складова соціального простору 

Информационное пространство как составляющая 
социального пространства 

Information space as a component of social space 
 

Ревуцький Костянтин Олексійович — магістр 2 року навчання, факультет 
управління, Краківський економічний університет, 

м. Краків, Польща 
 Проблеми соціальної мобільності 

Проблемы социальной мобильности 
Social mobility issues 
 

Куц Ірина Ігорівна, 
Серостанов Валерій Олександрович — студенти 1 курсу, групи ЮД–849, 

юридичний факультет, Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ,                                                         м. Дніпро, Україна 

 Рівень задоволення життям населенням України: Захід та 
Схід (паралелі між містами Дніпро та Львів) 

Уровень удовлетворенностью жизнью населения 
Украины: Восток и Запад (параллели между городами 
Днепр и Львов) 

Level of satisfaction with the life of the population of 
Ukraine: East and West (parallels between the cities of 
the Dnieper and Lviv) 

 
Шафорост Аліна Вадимівна, 
Трепачова Анна Валентинівна — студентки 1 курсу, групи Б-ПД 835, 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 
м. Дніпро, Україна 

 Екологічні проблеми сучасного суспільства: українські 
реалії 

Экология и общество: украинские реалии 
Ecology and society: Ukrainian realities 
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Борченко Марія Олександрівна — студентка 1 курсу, групи ССК-12, 

соціологічний факультет, Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна,                                                     м. Харків, Україна 

 Чинники виникнення пропаганди у блогах 
Факторы возникновения пропаганды в блогах 
Factors of propaganda's development in the blog  
 

Вецу Надія Михайлівна — студентка 2 курсу групи СГТ-57, факультет 
соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»,      м. Харків, Україна 

 Роль теорії «Дзеркального Я» Чарльза Кулі 
Роль теории «Зеркального Я» Чарльза Кули 
Role of the theory «Looking-glass Self» by Charles Cooley 
 

Кисельова Марина Вікторівна — магістр 1 року навчання, групи 2.СГТ502п.8, 
факультет соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Уявлення мешканців Харкова про своє місто 

Представления жителей города Харькова о своем городе 
Representations of Kharkov residents аbout their city 
 

Колісник Владлена Павлівна — студентка 1 курсу, групи ССК-12, 
соціологічний факультет, Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна,                                                     м. Харків, Україна 

 Споживча поведінка як об’єкт соціологічного аналізу 
Потребительское поведение как объект 

социологического анализа 
Consumer behavior as an object of sociological analysis 
 

Масалітін Сергій В’ячеславович — студент 2 курсу, групи ССК-24, 
соціологічний факультет, Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна,                                                     м. Харків, Україна 

 Імідж футбольного клубу на прикладі ФК «Металіст 1925» 
Имидж футбольного клуба на примере ФК «Металлист 1925» 
Image of a football club in the case of FC «Metallist 1925» 
 

Олексенко Юлія Володимирівна — студентка 2 курсу, групи ССК-24, 
соціологічний факультет, Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна,                                                     м. Харків, Україна 

 Імідж міста і фактори які його обумовлюють 
Имидж города и факторы которые его обуславливают 
City image and the factors that are becoming it 
 

Шахматова Юлія Олександрівна, 
Євсігнєєва Ольга Юріївна — студенткии 3 курсу, групи СГТ-55, факультет 

соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Білінгвізм як індивідуальне та соціальне явище 

Билингвизм как индивидуальное и социальное явление 
Bilinguvism as individual and social phenomena 
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Шляхта Анастасія Юріївна — студентка 2 курсу, групи 6.03.073.040.17.3, 

факультет Менеджменту і маркетингу, Харківський національний 
економічний університет імені Семена Кузнеця,  

м. Харків, Україна 
 «Соціологія абсурду»: сучасний погляд 

«Социология абсурда»: современный взгляд 
«Sociology of the absurdism»: modern views 
 

 
Секція 2 

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВІДХИЛЕННЯ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 
 

Кутянін Олександр Вікторович — аспірант ІІ року навчання, групи А-7-
054, кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови, Навчально-
наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Гейміфікація як фактор посилення рольової 

ідентичності у соціальній системі 
Геймификация как фактор усиления ролевой 

идентичности в социальной системе 
Gamification as a factor for intensification the role identity 

in social system 
 

Горохов Данил Юрійович — магістр 2 року навчання, факультет зв’язків з 
громадськістю, Технічний університет в Празі,                 м. Прага, Чехія 

 Доброчинність як соціальний інститут 
Благотворительность как социальный институт 
Charity as a social institution 
 

Атанасова Олександра — студентка 3 курсу, групи СГТ-26а, факультет 
соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 NETIQUETTE – мовний етикет в Інтернеті 

NETIQUETTE – языковой етикет в Интернете 
NETIQUETTE – Language label on the Internet 
 

Винник Валерія Юрїівна — студентка 2 курсу, групи БЕМ -37б, Навчально-
науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Суїцид як форма девіантної поведінки 

Суицид как форма девиантного поведения 
Suicide as a form of deviant behavior 
 

Куниця Діана Сергіївна — студентка 1 курсу, групи ССК-11, Соціологічний 
факультет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

м. Харків, Україна 
 Проблема медіа-залежності в українському суспільстві 

Проблема медиа-зависимости в украинском обществе 
The problem media addiction in the Ukrainian society 
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Лапоногова Катерина Сергіївна — студентка 1 курсу,групи 1.СГТ 401.8, 

факультет соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Зовнішня краса як соціальний ресурс 

Внешняя красота как социальный ресурс 
External beauty as a social resource 
 

Мірончук Анастасія Володимирівна — магістр 1 року навчання, групи 
2.СГТ502п.8, факультет соціально-гуманітарних технологій, 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Стан хронічного стресу як фактор кадрової безпеки 

Состояние хронического стресса как фактор кадровой 
безопасности 

Condition of chronic stress as a personnel safety factor 
 

Олійник Артем Богданович — курсант 3 курсу, групи ОВТ-131, факультет 
озброєння і військової техніки, Військовий інститут танкових військ, 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Конфліктогенні аспекти життя українського суспільства 

Конфликтогенные аспекты жизни украинского общества 
Conflictogenic aspects in Ukraine society  
 

Покатілова Тетяна Миколаївна — магістр 1 року навчання, групи 
2.СГТ502п.8, факультет соціально-гуманітарних технологій, 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Злочинність в організаціях: небезпеки та профілактика 

Преступность в организациях: опасности и 
профилактика 

Crime in organizations: dangers and prophylaxis 
 

Рибальченко Інна Анатоліївна — студентка 2 курсу, групи БЕМ-37б, 
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного 
бізнесу, Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Вплив сучасних технологій на розвиток суспільства 

Влияние современных технологий на развитие общества 
Influence of modern technologies on the development of society 
 

Степаненко Неллі Андріївна — студентка 1 курсу, групи ССК-12, 
соціологічний факультет, Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна,                                                     м. Харків, Україна 

 Медійна грамотність як засіб боротьби з маніпуляцією 
свідомістю 

Медийная грамотность как средство борьбы с 
манипуляцией сознанием 

Media literacy as a means of control with manipulation of 
confident 
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Стригуль Антон Андрійович — студент 1 курсу, групи БЕМ 301.8, 

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та 
міжнародного бізнесу, Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Проблема ксенофобії в сучасному світі 

Проблема ксенофобии в современном мире 
The problem of xenophobia in the modern world 
 

Тюпа Анастасія Ігорівна — студентка 1 курсу, групи ССК-11, соціологічний 
факультет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

м. Харків, Україна 
 Рабство та торгівля людьми як наслідок трудових міграцій 

Рабство и торговля людьми як следствие трудовых 
миграций 

Slavery and trafficking as a result of labor migration 
 

Яценко Аліна Володимирівна — студентка 1 курсу, групи 401.8, факультет 
соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Прояви ейджизму в сучасному суспільстві 

Проявления эйджизма в современном обществе 
Manifestations of ageism in modern society 
 

 
Секція 3 

ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ, СТУДЕНТСТВА ТА ОСВІТИ  
В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ  

 
Петерсонс Агріта — студентка 3 курсу, факультет комунікацій, Університет 

Turiba,                                                                                  м. Ріга, Латвія 
 Освітні стратегії молоді ХХІ століття 

Образовательные стратегии молодежи ХХІ столетия 
Educational strategies of youth in the ХХІ sanctuary 
 

Мандрикіна Світлана Михайлівна — магістр 1 року навчання, історичний 
факультет, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 

м. Одеса, Україна 
 Особливості стратегій побудови кар’єри молоддю 

країн ЄС 
Особенности построения карьерных стратегий 

молодежью ЕС 
Features of building career strategies for EC youth 
 

Матяшевський Павло Владиславович — студент 2 курсу, історичний 
факультет, Маріупольський державний університет, 

м. Маріуполь, Україна 
 Інтернет-мережі як агент соціалізації молоді 

Интернет-сети как агенты социализации молодежи 
Internet networks as agents of youth socialization 
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Щербина Вікторія Олександрівна — студентка 1 курсу, групи ЮД-848, 
юридичний факультет, Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ,                                                               м. Дніпро, Україна 

 Булінг учасників освітнього процесу як актуальна 
проблема сьогодення 

Булинг участников образовательного процесса как 
актуальная проблема современности 

The buling of participants in the educational process as 
an urgent problem of our time 

 
Воронова Юлія Валентинівна, 
Штефанюк Аліна Сергіївна — студентки 2 курсу, групи БЕМ-47, 

Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і 
міжнародного бізнесу, Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»,                                                      м. Харків, Україна 

 Вільний час молоді 
Свободное время молодежи 
Youth free time 
 

Золотова Юлія Сергіївна — студентка 4 курсу, групи СГТ-55, факультет 
соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Проблема формування іміджу закладів вищої освіти 

Проблема формирования имиджа вузов 
The problem of building universities image 
 

Жовтобрюх Юлія Олексіївна — студентка 4 курсу, групи СГТ-55, 
Факультет соціально гуманітарних технологій, Національно технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Організаційна лояльність працівників дошкільної освіти 

Организационная лояльность сотрудников 
дошкольного образования 

Organizational loyalty of employees of preschool 
education 

 
Канунніков Олександр Андрійович — студент 1 курсу,групи 1.СГТ 401.8, 

факультет соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Бідність як чинник нерівності в доступі до освіти в 

Україні 
Бедность как фактор неравенства в доступе к 

образованию в Украине 
Poverty as a factor of inequality in access to education in 

Ukraine 
 

Нолбат Софія В’ячеславівна — студентка 1 курсу, групи ССК-12, 
соціологічний факультет, Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна,  

м. Харків, Україна 
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 Соціологічний аналіз релігійності та релігійної 
ідентичності сучасного українського студентства 

Социологический анализ религиозности и 
религиозной идентичности современного 
украинского студенчества 

Sociological analysis of religiousness and religious 
identity of modern Ukrainian students 

 
Рібун Анастасія Валеріївна — студентка 4 курсу; групи СГТ-55, факультет 

соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Професійне самовизначення учнівської молоді 

Профессиональное самоопределение учащейся молодёжи 
Professional self-determination of participating youth 
 

Хорошман Марія Юріївна — студентка 1 курсу,групи 1.СГТ 401.8, 
факультет соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний 
університет  «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Труднощі адаптації студентів-першокурсників 

Трудности адаптации студентов-первокурсников 
Difficulties of adaptation of first-year students 

Шинкаренко Маргарита Олександрівна — студентка 1 курсу, групи 
1БЕМ602.8, Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і 
міжнародного бізнесу, Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків, Україна 
 Проблеми молодих сімей в Україні 

Проблемы молодых семей в Украине 
Problems of young families in Ukraine 
 

 
Секція 4 

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР 

 
Крапівін Артем Іванович — студент 4 курсу, групи СМ-36, факультет 

інформаційних технологій, Київський національний університет 
харчових технологій,  

м. Київ, Україна 
 Гендерний аспект девіантної поведінки у підлітковому віці 

Гендерный аспект девиантного поведения у подростков 
The gender perspective of deviant behavior in adolescence 
 

Смирницька Єлізавета Віталіївна — студентка 2 курсу, юридичний 
факультет, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

м. Дніпро, Україна 
 Жінка у війську: гендерні новації 

Женщина в армии: гендерные новации 
Woman in the army: gender innovations 
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Богуцька Тетяна Володимирівна — студентка 3 курсу, групи ІТКН 16-9, 
факультет комп’ютерних наук, Харківський національний університет 
радіоелектроніки,                                                          м. Харків, Україна 

 Гендерні аспекти соціалізація студентів 
Гендерные аспекты социализации студентов 
Gender aspects socialization of students 
 

Демченко Марина Ігорівна — студентка 1 курсу, групи ССК-11, 
соціологічний факультет,Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна,                                                     м. Харків, Україна 

 Гендерні стереотипи в сучасному українському соціумі 
Гендерные стереотипы в современном украинском 

обществе 
Gender stereotypes in the modern Ukrainian society 
 

Кавун Марина Вікторовна, 

Мороз Надія Андріївна — студентки 2 курсу, групи БФ-97, Навчально-
наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків, Україна 
 Гендерні стереотипи в сучасному світі 

Гендерные стереотипы в современном мире 
Gender stereotypes in the modern world 
 

Ляш Злата Михайлівна — магістр 1 року навчання, групи 2.СГТ502п.8, 
факультет соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків,Україна 
 Надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим в Україні 

Оказание социальных услуг ВИЧ-инфицированным в 
Украине 

Founded of the social work with AIDs infected in Ukrainian 
 

Мельнікова Марина Володимирівна, 
Рєзник Олена Ігорівна — студентки 2 курсу, групи БЕМ-37А, Навчально-

науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків,Україна 
 Проблеми виникнення гендерних стереотипів в 

сучасному українському суспільстві 
Проблемы возникновения гендерных стереотипов в 

современном украинском обществе 
The problem of gender stereotypes in modern Ukrainian society 
 

Міщанин Євгенія Юріївна — студентка 1 курсу, групи БЕМ 302.8, 
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та 
міжнародного бізнесу, Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Гендерна нерівність жінок 

Гендерное неравенство женщин 
Gender inequality of women 
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Поліванова Аліна Сергіївна — магістр 1 року навчання, групи 2.СГТ502п.8, 

факультет соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Проблема споживання алкоголю жінками 

Проблема потребления алкоголя женщинами 
The problem of women’s drinking 

 

Халченко Валерія Валеріївна, 
Швець Анастасія Дмитрівна — студентки 1 курсу, групи БФ-37б, 

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та 
міжнародного бізнесу, Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 
 Жінки в політиці України: виклики і перспективи 

гендерної політики 
Женщины в политике Украины: вызовы и перспективы 

гендерной политики 
The women in Ukrainian politic: problem and future gender 

politic 
 

 
Секція 5 

СУСПІЛЬСТВО І ПОЛІТИКА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
 

Петренко Аделіна Сергіївна — магістр 1 року навчання, філософський 
факультет, Пряшівський університет, 

м. Пряшів, Республіка Словакія 
 Основні складові іміджу політичного лідера 

Основные составляющие имиджа политического лидера 
The main components of the image of a political leader 
 

Дочкус Карина Вікторівна — студентка 3 курсу, економічний факультет, 
Вільнюський університет,  

м. Вільнюс, Литва 
 Соціальні проблеми в умовах глобалізації 

Социальные проблемы в условиях глобализации 
The social problems in the conditions of globalization 
 

Жасузаков Різабек — студент 4 курсу, економічний факультет, Університет 
«Астана»,                                            м. Нурсултан, Республіка Казахстан 

 Західний та незахідний шлях в політиці 
Западный и незападный путь в политике 
Western and non-western routes in the politic 
 

Погорєлова Владислава Ігорівна — студентка 1 курсу, філософський 
факультет, Пряшівський університет, 

м. Пряшів, Республіка Словакія 
 Сучасна еліта та демократія у світі 

Современная элита и демократия в мире 
Modern elite and democracy in the world 
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Сафарлі Чінгіз — аспірант інституту імені Юнуса Емре, Бакинський 
державний університет,                                        м. Баку, Азербайджан 

 Проблема незалежності курдів Іраку 
Проблема независимости курдов Ирака 
The problem independent of the Iraq’s Kurd 

 

Овчаренко Вікторія Вікторівна — студентка 1 курсу, групи ЮД-842, 
юридичний факультет, Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ,                                                         м. Дніпро, Україна 

 Вплив засобів масової інформації на формування 
громадянського суспільства 

Влияние средств массовой информации на 
формирование гражданского общества  

The impact of the media on the formation оf civil society 
 

Шемет Уляна — студентка 1 курсу, групи ЮД-842, юридичний факультет, 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

м. Дніпро, Україна 
 Двосторонність процесу глобалізації як специфічна риса 

нового типу світового розвитку 
Двусторонний характер процесса глобализации как 

специфическая черта нового типа мирового порядка 
The bilateral nature of the globalization process as a specific 

feature of a new type of world order 
 

Березовський Владислав Володимирович — студент 4 курсу, факультет 
культурології, Державна академія культури,                 м Харків, Україна 

 Основні стратегії організації виборчих кампаній 
Основные стратегии организации избирательных кампаний 
The main strategies for the conduct of election campaigns 
 

Луценко Юлія — студентка 4 курсу, групи БЕМ -25б, Навчально-науковий 
інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

м. Харків, Україна 
 Переваги та недоліки багатопартійної системи 

Преимущества и недостатки многопартийной системы 
Advantages and disadvantages of multiparty system 
 

Пічугіна Ірина Олександрівна — студентка 1 курсу, група 1.БЭМ604.8, 
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та 
міжнародного бізнесу, Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»,                         м. Харків, Україна 

 Каросі, як соціальна проблема в Японії 
Кароси как социальная проблема в Японии 
Karoce as a social problem in Japan 
 

Прокопенко Андрій Сергійович — студент 2 курсу групи СГТ-57, факультет 
соціально-гуманітарних технологій, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»,         м. Харків,Україна 

 Культура України: сучасний погляд 
Культура Украины: современный взгляд 
Culture of Ukraine: modern views 

 


