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КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ І ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
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«РОЗВИТОК СУЧАСНОГО 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В 

СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ» 
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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, декан 

факультету соціально-гуманітарних 
технологій НТУ «ХПІ»; 

Мороз В. М. – д.держ.упр., професор, 

завідувач кафедри соціології і публічного 

управління НТУ «ХПІ». 
Члени оргкомітету: 

Шипулевська-Порчинська А. – д.хабіл., 

професор, завідувач кафедри міжнародної 
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 

журналу «Влада та суспільство: історія, 

теорія, практика» (Грузинський технічний 
університет (Грузія, Тбілісі); 

Калашнікова Л.В. – д-р соціол. наук, проф. 

(Криворізькій національний університет 

(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, 

Україна); 
Бірюкова М. В. – д-р.соц.н., доцент, професор 

кафедри соціології і публічного управління; 

Калагін Ю.А. – д-р.соц.н., професор, кафедри 

соціології і публічного управління; 
Семке Н. М. – к.філос.н., доцент, професор 

кафедри соціології і публічного управління; 

Терещенко Д. А. – д.держ.упр., професор, 

професор кафедри соціології і публічного 

управління; 
Агаларова К. А. – к.соц.н., доцент, доцент, 

кафедри соціології і публічного управління; 

Ляшенко Н. О. – к.соц.н., доцент, доцент 
кафедри соціології та публічного управління; 

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  

ІХ Міжнародної науково-практичної 

конференції  

«РОЗВИТОК СУЧАСНОГО 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В 

СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ»  
Конференція буде проведена (в онлайн режимі) у 

Національному технічному університеті 

«Харківський політехнічний інститут» 

Напрями роботи конференції: 

1. Сучасні суспільні проблеми: 

соціологічний вимір. 

2. Проблеми молоді, студентства та 

освіти в сучасному українському 

суспільстві. 

3. Цифрові комунікації у розвитку 

особистості і суспільства. 

4. Механізми публічного управління 

соціально-економічним і суспільно-

політичним розвитком. 
 

 

   



Робочі мови конференції:  

українська, англійська.  

Форма участі у конференції – дистанційна. 

Участь у конференції безкоштовна 

За результатами конференції передбачається 

видання електронного збірника тез доповідей, 
розміщення на офіційному сайті кафедри 

соціології і публічного управління та в 

електронному репозитарії наукової бібліотеки 
НТУ «ХПІ». 

Для участі у конференції в необхідно до 10 

листопада 2022 року (включно) надіслати до 

оргкомітету електронною поштою: 
- заявку на участь (за доданою 

формою); 

- тези доповіді (2-4 стор.);  
Назви файлів повинні містити: прізвище 

першого автора та вид матеріалу, наприклад:  

Шевченко_тези, Шевченко_заявка.  

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Обсяг тез – 2-4 повні 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.  
Структура тез: прізвище та ініціали автора і 

співавторів (не більше 3) – справа великими 

літерами. Нижче – назва установи. Через два 

інтервали – назва тез великими літерами (по 
центру, напівжирним); через два інтервали – 

текст, список використаних джерел. 

 

Приклад оформлення тез доповідей: 

Мельник М.М., Коваль К.К. 

 Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

 

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА В СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

 

Вимоги до змісту тез. Актуальність 

проблеми, виокремлення важливих наукових і 

практичних завдань, що потребують 

вирішення. Основна частина з елементами 

наукової новизни. Висновки й напрями 
подальшого дослідження проблеми. 

Посилання на літературу подаються у 

вигляді нумерованого списку відповідно до 
вимог ДСТУ 8302 : 2015. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище       

Ім’я        
По-батькові       

Вчений ступінь, вчене звання    

Найменування установи      

Посада        

Група, факультет     

Поштова адреса     

       

Телефон       

E-mail        

Назва доповіді      

      

       

       
Секція ____________________________________ 
 

Відповідальність за зміст тез несуть 

автори.  

 
До участі у конференції запрошуються 

науковці, докторанти, аспіранти, викладачі 

ЗВО, здобувачі вищої освіти, працівники 

органів державного управління, органів 
місцевого самоврядування, громадських 

організацій! 

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

0668277661. 

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ 

СПІВПРАЦЮ! 

 

З щирою повагою, кафедра соціології і 

публічного управління НТУ «ХПІ» 

 

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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