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Організаційний комітет конференції 

Голова: 

Марченко А. П. – д-р.т.н., професор, 

проректор з наукової роботи НТУ «ХПІ» 

Заступники голови: 

Кіпенський А. В. – д-р.т.н., професор, 

директор навчально-наукового інституту 
соціально-гуманітарних технологій НТУ 

«ХПІ»; 

Мороз В. М. – д.держ.упр., професор, 
завідувач кафедри соціології і публічного 

управління НТУ «ХПІ» 
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фінансової політики (Варшавська школа 

економіки (Варшава, Польща); 
Волков В.В. - д.соц.наук, профессор, 

проректор з наукової роботи (Балтийська 

Міжнародна Академія (Латвія, Рига); 
Догоналзе Ш.А. - д.іст.наук, професор, 

дійсний член (академік) інженерної академії 

наук Грузії, головний редактор наукового 
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(Україна, Кривий ріг); 

Лопушинський І.П.-д.держ.упр, професор, 

заслужений працівник освіти України, 
завідувач кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування (Херсонський 

національний технічний університет (Херсон, 
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кафедри соціології і публічного управління; 

Семке Н. М. – к.філос.н., доцент, професор 

кафедри соціології і публічного управління; 
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управління; 

Агаларова К. А. – к.соц.н., доцент, доцент, 
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Шанідзе Н.О. – к.соц.н., доцент, доцент кафедри 

соціології і публічного управління; 

Григор’єва С. В. – старший викладач кафедри 

соціології і публічного управління; 
Козлова О. А. – старший викладач кафедри 

соціології і публічного управління; 

Сутула О. А. – старший викладач кафедри 
соціології і публічного управління      

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
 

Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

науково-теоретичної конференції  

студентів і аспірантів  

«Молодіжний соціологічний форум  
НТУ «ХПІ», яка відбудеться  

18 травня 2022 р.  
 

Метою проведення конференції є 

підтримка та розвиток наукового 

потенціалу студентської молоді. 
 

Напрями роботи конференції: 

1. Сучасні суспільні проблеми: 

соціологічний вимір. 

2. Проблеми молоді, студентства та 

освіти в сучасному суспільстві.  

3. Ґендерні аспекти розвитку 

сучасного суспільства.  

4. Механізми публічного управління. 

 

   



Робочі мови конференції:  

українська, російська, англійська.  

Форма участі у конференції – заочна. 

Участь в конференції безкоштовна 

За підсумками конференції передбачається 

видання електронного збірника матеріалів, 
розміщення на офіційному сайті НТУ «ХПІ» та 

розсилання учасникам за електронними 

адресами, зазначеними в анкетах авторів. 
Для участі у конференції в необхідно до 21 

квітня 2022 року (включно) надіслати до 

оргкомітету електронною поштою: 

- заявку на участь (за доданою формою); 
- тези доповіді (3-4 стор.);  

Назви файлів повинні містити: прізвище 

першого автора та вид матеріалу, наприклад:  
Шевченко-тези, Шевченко-заявка.  

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Обсяг тез – 3-4 сторінки при форматі 

сторінки А4, орієнтація книжкова.  

Шрифт: Times New Roman, 14 кегль, інтервал 

– 1,5, верхнє та нижнє поля – 25 мм, ліве та праве 
поля – 20 мм.  

Оформлення: Прізвище, ім’я, по батькові 

автора – у верхньому правому кутку, курс, група, 
факультет, назва навчального закладу; нижче 

посередині сторінки – назва доповіді 

українською, російською та англійською мовами 

(великими літерами, Times New Roman, 
14 кегль). 

 

Приклад 
Мандрикіна Світлана Михайлівна 

студентка 4 курсу, групи 17-ІВ, 

Історичний факультет, 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова, 

. Одеса, Україна 

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА В СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

 

КОММУНИКАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

COMMUNICATION CULTURE IN THE MODERN 

SOCIETY 
 

Вимоги до змісту тез. Актуальність 

проблеми, історія її вивчення науковцями, 

виокремлення важливих наукових і 
практичних завдань, що потребують 

негайного вирішення. Основна частина з 

елементами наукової новизни. Висновки й 

напрями подальшого дослідження проблеми. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Прізвище       

Ім’я        

По-батькові       

Група, факультет     
Назва організації / установи (повна)   

       

Поштова адреса     

       

Телефон       

E-mail        

Назва доповіді      

      

       

       
Секція _________________________________  
 

Відповідальність за зміст тез несуть 
автори. Оргкомітет ухвалює рішення щодо 

публікації матеріалів і залишає за собою 

право відхиляти тези, які не відповідають 
темам напрямів роботи конференції та 

вимогам до оформлення або отримані пізніше 

21 квітня 2022 року.  
 

Відповідальна особа: 
Терещенко Діна Акрамівна; конт.тел.: 

+38(066)827-76-61. 

 

 

 

З щирою повагою, кафедра соціології і 

публічного управління НТУ «ХПІ» 

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ 

СПІВПРАЦЮ! 

 

АДРЕСА 

організаційного комітету  

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

кафедра соціології і публічного управління 

Адреса: вул. Кирпичова, 2,  
м. Харків, 61002, 

Корпус У1/807 

Телефони для довідок:  
кафедра соціології і публічного управління 

(057) 707-68-36 

E-mail: socipol2015@gmail.com 
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