ЗВІТ
про наукову роботу
кафедри теорії та практики управління
у 2013 році

Вступ.
Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу.
Кафедра теорії та практики управління була створена Наказом №1-207
від 08 липня 2013 року. Наукова робота кафедри за звітний період була
спрямована на проведення наукових досліджень із звітами у формі
монографій, наукових статей, тез до виступів на Всеукраїнських та
міжнародних конференціях. Особливу увагу було приділено науководослідній роботі зі студентами, які були залучені як до участі у конференціях
та олімпіадах, так і до виконання госпдоговірної теми.
Окрема частина наукової роботи кафедри пов’язана із постійним
удосконаленням навчального процесу і наукової роботи студентів.
1.

Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з
навчальним процесом.

1.1

Підготовка кандидатів та докторів наук
За звітний період було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук. Зокрема:
– Старший викладач Акімова Олена Андріївна захистила дисертаційне
дослідження «Філософська ідея університету в сучасному суспільстві»
за спеціальністю 09.00.10 – «Філософія освіти». Науковий керівник
к.філос.н., доц. Мельниченко А.А. Захист відбувся 22 січня 2013 року
на спеціалізованій вченій раді К 26.002.21;
– Викладач Нерсесян Геннадій Арзуйович захистив дисертаційне
дослідження «Перетворені форми в економічних та соціокультурних
процесах суспільного відтворення» за спеціальністю 09.00.03 –
«Соціальна філософія та філософія історії». Науковий керівник
к.філос.н., доц. Мельниченко А.А. Захист відбувся 23 січня 2013 року
на спеціалізованій вченій раді К 26.002.21.
У звітному році спеціалізованих вчених рад відкрито не було.

1.2 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом
Загальна кількість нових курсів – 3.
Так, розроблено курси:
З часом впровадження у 1 семестрі 2013-2014 навч. року:
«Методологія соціологічних досліджень» (доц. Мельниченко А.А.)
«Вступ до інформаційної безпеки» (проф. Архипов О.Є., доц. Архипова Є.О.)
З часом впровадження у 2 семестрі 2013-2014 навч. року:
«Кількісні методи соціологічних досліджень» (доц. Мельниченко А.А.,
ст.викл. Іщенко А.М.)
В рамках нового курсу «Кількісні методи соціологічних досліджень»
оновлено програму проведення лабораторних робіт.
За звітний період відбулося перероблення та доповнення

навчальних

програм курсів «Основи сталого розвитку» (Нерсесян Г.А., Іщенко А.М.),
«Керівник адміністративної служби», «Державне управління» (Пашов Р.І.),
«Управління

трудовим

ресурсами»

(Войтко

С.В.),

«Управління

інформаційними зв’язками» (Войтко С.В.), «Техніка адміністративної
діяльності» (Польська Т.Д.).
Доцент Архипова Є.О. розробила онлайн-тести для проведення модульного
та підсумкового та залишкового контролю знань студентів з курсу «Теорія
організації» (приблизний час впровадження жовтень 2014 року), а також для
проведення підсумкового контролю знань студентів з курсу «Чинники
успішного працевлаштування» (приблизний час впровадження червень 2014
року).

До методів удосконалення навчального процесу і наукової роботи студентів,
які застосовуються викладачами кафедри можна віднести наступні:
– застосування мультимедійних проекторів для проведення лекційних
занять, що сприяє більшій наочності викладеного матеріалу (зокрема,
застосовується на курсі «Основи сталого розвитку», викладач
Нерсесян Г.А.);
– використання

в

навчальному

процесі

сучасних

інформаційних

технологій. Зокрема, доцентом Архиповою Є.О. для проведення
контролю та самоконтролю знань студентів на базі інтернет-порталу
onlinetestpad.com розроблено більше 10 онлайн-тестів з дисципліни
«Логіка». Навчальні тести розміщені у вільному доступі і містять
додаткову інформацію, що покращує рівень розуміння матеріалу
студентами. Розроблено контрольний тест з дисципліни, після
проходження якого студенти одразу бачать набрані ними бали та свою
позицію у рейтинговому списку;
– наповнення навчального матеріалу цікавими та актуальними для
студентів фактами у контексті досліджуваної теми (наприклад,
«Управління трудовими ресурсами» проф. Войтко С.В.);
– підготовка студентами доповідей на обрані теми з наведенням
прикладів роботи реальних вітчизняних та зарубіжних підприємств
(зокрема, це пов’язано із викладанням фахових дисциплін, пов’язаних
із управлінням для магістрів – «Керівник адміністративної служби»,
«Управління трудовими ресурсами») чи підтвердженням розповіді
статистичними

даними,

результатами

соціологічних

опитувань,

рейтингів міжнародних індексів (курс «Основи сталого розвитку»)
тощо;
– проведення пар у формі ділових ігор. Це надає змогу змоделювати
реальну

картину

діяльності

менеджерів

при

настанні

певної

управлінської ситуації; формує у студентів навики оцінювання

альтернативних варіантів; навики прийому певних рішень відповідно
до поставленої мети та визначених цілей у реальному навчальному
процесі

(зокрема,

використовується

на

курсах

«Керівник

адміністративної служби» та «Техніка адміністративної діяльності»);
– заохочення студентів до обговорень, дискусій, проведення дебатів, що
сприятиме вмінню працювати в команді та розвитку комунікативних
вмінь, що особливо важливо для майбутніх менеджерів.
До напрямів практичного плану, що здійснюються на кафедрі, та
направлені на інтеграцію наукової роботи та навчального процесу належать:
залучення студентів до проходження виробничої / управлінської практики
щорічно, що сприяє отриманню не тільки теоретичних, а й практичних
навиків роботи у організаціях.
До вагомих прикладів впровадження результатів розробок викладачами
кафедри теорії та практики управління у навчальний процес є розробка
методології розрахунку основних індексів соціально-інституціональної
складової сталого розвитку регіонів України, яка дозволяє створити рейтинги
регіонів, що можуть бути використані для здійснення управлінської
діяльності на всіх рівнях. Розроблена методологія та результати проведених
досліджень за даним напрямом лягли в основу курсу для магістрів «Основи
сталого розвитку».
Методологічні та методичні розробки проведених соціологічних
досліджень НДЦ ПС «Соціоплюс» (викладачі Мельниченко А.А., Іщенко
А.М, Лазарєва С.В.) застосовуються при викладанні курсу «Методологія
соціологічних досліджень» та «Кількісні методи соціологічних досліджень».
1.3

Науково-дослідна
молодих учених
Науковий семінар – 1.

робота

та

інноваційна

діяльність

студентів,

Професор Войтко С.В. проводить науковий семінар з актуальних питань
сучасної науки для аспірантів та студентів.
Госпдоговірна тема, до виконання якої були залучені студенти – 1 (з оплатою
праці був залучений 1 студент, без оплати праці – 7 студентів).
До виконання госпдоговірної теми за договором № 1-13 від 16 жовтня 2013
року з оплатою праці було залучено студентку Зезенько Людмилу Олегівну
(СЛ-81м), без оплати праці було залучено наступних студентів:
1. Шевченко Катерина АМ-03;
2. Демарьов Олександр АМ-03;
3. Ярошик Анастасія АМ-03;
4. Овчиннікова Марина АМ-31м;
5. Кучерук Ярослав АМ-32м;
6. Гогунська Марина АМ-33м;
7. Золотницька Ксенія АМ-84м;
8. Григоренко Світлана АМ-84м.
Ініціативна тема, до виконання якої були залучені молоді вчені – 1 (без
оплати праці залучено викладачів кафедри Мельниченко А.А., Іщенко А.М.,
Лазарєву С.В.).
Кількість доповідей на конференціях за участю студентів – 50.
Кількість публікацій тез студентів у співавторстві з викладачами кафедри – 2.
Кількість публікацій тез на Всеукраїнських конференціях – 7.
Кількість публікацій тез на міжнародних конференціях – 7.
Кількість публікацій тез, що не опубліковані на час звіту – 9.
Під керівництвом доцента Архипової Є.О. студент Сєров С.В. став
призером конкурсу студентських робіт «Захист демократичних цінностей і

дотримання прав людини у діяльності спецслужб» (28 лютого – 24 квітня
2013 р.). Остаточний розгляд робіт здійснювався колективом експертів
Служби

безпеки

України

та

Національного

інституту

стратегічних

досліджень.
На базі кафедри було проведено Всеукраїнську конференцію до 90річчя з дня народження академіка В.М. Глушкова 10-11 вересня 2013 р.
(докладно у Додатку 3).
До роботи у Науково-дослідницькому центрі прикладної соціології
«Соціоплюс» залучено магістра Зезенько Людмилу Олегівну (гр.СЛ-81м).
Викладачі кафедри (Акімова О.А., Мельниченко А.А., Іщенко А.М.)
протягом 2013 року брали участь у щомісячному науково-методичному
семінарі World data center for geoinformatics and sustainable development
«Аналіз глобального розвитку». В рамках проведення даного семінару
доц. Мельниченко А.А. виступив із доповіддю «Методичні аспекти
розрахунку

показників

соціально-інституціонального

виміру

сталого

розвитку».
2. Основні

результати

наукових

досліджень

та

НТ

розробок

за

пріоритетними напрямами
Дослідження за держбюджетними темами на кафедрі за звітний період не
проводились.
Госпдоговірне дослідження – 1.
Госпдоговірна тема за договором № 1-13 від 16 жовтня 2013 року з надання
послуг з організаційного, методичного та аналітичного забезпечення
соціологічного дослідження щодо вивчення громадської думки (опитування)
з питання доброї відомості торгового знаку
експертів з зазначеної проблематики.

в Україні, опитування

Науковий керівник – к.філос.н., доц. Мельниченко А.А.
Конкретний кінцевий результат (характеристика створеного продукту) – нова
методика організації соціологічного дослідження щодо вивчення громадської
думки, що включає в себе:
- Розроблений соціологічний інструментарій (анкету);
- Проведення інструктажу інтерв’юерів щодо правил проведення
опитування;
- Комп’ютерна обробка отриманої інформації;
- Підготовка звіту за проведеним дослідженням;
- Презентація результатів.
До виконання долучались 9 студентів, в тому числі 1 студент з оплатою
праці.
Докладно в Додатку №4.
Ініціативне дослідження – 1.
Назва дослідження «Соціальні аспекти управління сталим розвитком
України: державний та регіональний виміри».
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Мельниченко А.А.
Основні отримані результати:
Опубліковані монографії – 2.
Кількість тез доповідей на конференціях – 2.
Конкретний кінцевий результат (характеристика створеного продукту) – нова
методика вимірювання соціальної складової сталого розвитку суспільства на
державному та регіональному рівнях, що здатна визначати стан та динаміку
суспільних трансформацій.
Впровадження в науковий процес – результати використовуються на курсі
«Основи сталого розвитку суспільства» (для магістрів всіх форм навчання).
Докладно у Додатку №4.

4. Міжнародне наукове співробітництво.
Завідувач

кафедри

теорії

та

практики

управління

к.філос.н.,

доц.

Мельниченко А.А. брав участь у конференції CBIE (Канадське бюро
міжнародної освіти) з питань підвищення якості освіти, що проходила 13
листопада – 22 листопада 2013 року у Канаді.
6. Публікації
Монографії – 2 (загальний обсяг 38,1 др.ар.).
Посібник, підготовлений до друку – 1 (загальний обсяг 6,05 др.ар.).
Загальна кількість статей, опублікованих в наукових виданнях – 9 (загальний
обсяг 3,63 др.ар.),
з них:
• у наукових фахових виданнях України – 6 (загальний обсяг 2,25 др.ар.);
• в інших наукових виданнях – 3 (загальний обсяг 1,38 др.ар.).
Монографії
За звітний період працівниками кафедри теорії та практики управління було
опубліковано 2 монографії (загальний обсяг 38,1др.ар.):
1. Гавриш О.А. Методологічні засади динамічного моделювання сталого
розвитку соціально-економічних систем / О.А. Гавриш, С.В. Войтко,
Т.Є. Анкудович // Інформаційні технології та моделювання в економіці:
на шляху до міждисциплінароності: Монографія / за ред. д.ф.-м.н.,
проф. В. М. Соловйова та ін. – Черкаси: Брама-Україна, 2013. – С. 214224.
(співробітник кафедри – член авторського колективу Войтко С.В.,
загальний обсяг монографії в друкованих аркушах – 15)

2. Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти /
Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М.3.
Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – Ч. 2. Україна в індикаторах
сталого розвитку (2011-2012). – 232 с.
(монографія вийшла у 2013 році, співробітники кафедри – члени
авторського колективу: Войтко С.В., Мельниченко А.А., Акімова О.А.,
Іщенко А.М., Лазарєва С.В., загальний обсяг монографії в друкованих
аркушах – 23,1)
Підручники та навчальні посібники
Навчальний посібник – 1 (загальний обсяг 6,05 др.ар.) – підготовлено до
друку, знаходиться на розгляді експертної ради, подано на гриф МОН.
Архипова Є.О, Піхорович В.Д., Потіщук О.О. Логіка: Навчальний посібник. –
180 c.
Статті
Загальна кількість статей, опублікованих в наукових виданнях: 9 (загальний
обсяг 3,63 др.ар.),
з них:
• у наукових фахових виданнях України – 6 (загальний обсяг 2,25др.ар.);
• в інших наукових виданнях – 3 (загальний обсяг 1,38 др.ар.).
Статті, що індексуються в Google SCHOLAR: 1 (0,3 др.ар.)
Статті у наукових фахових виданнях України:
1. Войтко С.В. Систематизація теоретичних положень та наукових поглядів
щодо циклічних процесів у економіці [Електронний ресурс] / С.В. Войтко,

Н.В. Сопрун // Ефективна економіка, 2013. – № 3. – Режим доступу до
журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=1858. (0,25
др.ар.)
2. Архипов

А.Е.

Особенности

анализа

рисков

в

информационно-

коммуникационных системах / А.Е. Архипов // Захист інформації. – 2012.
– №4 (57). – С.18-27. (0,25 др.ар.)
3. Архипов А.Е. Анализ и обработка данных артикуляционных испытаний /
А.Е. Архипов, Е.А. Архипова // Захист інформації. – 2012. – №4 (57). – С.
34-42. (0,25 др.ар.)
4. Киричок Т.Ю. Організаційно-технічні аспекти дослідження зношування
банкнот в обігу / Т.Ю. Киричок, А.А. Мельниченко, В.М. Нестеренко //
Поліграфія і видавнича справа: науково-технічний збірник. – 2012. –
Випуск №3 (59). – С. 27-38. (0,5 др.ар.)
5. Мельниченко А.А. Управління у сфері вищої освіти в контексті
забезпечення сталого розвитку суспільства: філософський аспект / А.А.
Мельниченко, М. Тютюнникова // Вісник НТУУ «КПІ»: Філософія.
Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – 2012. – №2 (35). – С. 44-51. (0,5
др.ар.)
6. Киричок Т.Ю. Аналіз зносостійкості банкнот української гривні /
Т.Ю.Киричок, А.А. Мельниченко, В.М. Нестеренко // Наукові вісті
Національного

технічного

університету

України

"Київський

політехнічний інститут". – 2013. – №2. – С. 94-104. (0,5 др.ар.)
Статті у інших наукових виданнях України:
1. Войтко С.В. Від малого бізнесу до інноваційного розвитку України (на
прикладі «Великої Сімки» та нових індустріальних країн) / С.В. Войтко //
Малий бізнес та створення інноваційної економіки: круглий стіл (Київ, 26
квітня 2013 р.), відп. ред. В.С. Шовкалюк. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.
17-22. (0,3 др.ар.)

2. Архипова Е.А. Социальная составляющая информационной безопасности
/ Е.А. Архипова // Безпека інформації: наук.-практ. журнал. – К.: НАУ. –
2012. – Том 18, № 2 (2012). – С. 28-32. (0,58 др.ар.)
3. Мельниченко А.А. Рекламно-інформаційні та PR-кампанії у сфері
грошового обігу / А.А. Мельниченко, А.П. Киричок // Технологія і техніка
друкарства. – 2012. – №3 (37). – С. 166-173. (0,5 др.ар.)

Статті, що індексуються в Google SCHOLAR:
1. Цуканова О.В. Організація і самоорганізація: сутність і співвідношення
понять / О.В. Цуканова // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3.
Том 27. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013 – ЦИТ: 313-0959 – С. 57-60.
(0,3 др.ар.) (під керівництвом доц. Мельниченка А.А.)

Статті, підготовлені до друку:
1. Цимбаленко Я.Ю. Актуальні питання автономії та самоврядування як
основних принципів управління вищим навчальним закладом: правовий
аспект. Публікація планується у Науковому журналі «Актуальні питання
публічного та приватного права» Причорноморської фундації права.
Тези доповідей на наукових конференціях
Опубліковано тез доповідей на наукових конференціях (разом за 2013 рік з
невиданими на час звіту): – 25 (загальний обсяг 3,73 др.ар.);

Тези виступів на українських конференціях не виданих на момент подачі
звіту:
1. Цимбаленко Я.Ю. Принцип автономії в управлінні вищим навчальним
закладом, як складова умова забезпечення якості вищої освіти / Я.Ю.
Цимбаленко // Всеукраїнська науково-методична конференція «Вища
освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості»: зб. наук. праць. – К.:
НТУУ «КПІ». – 2013. (0,1 др.ар.)
2. Польська Т.Д. Проблеми «Інтернет-принтерізації освіти: бути або мати /
Т.Д. Польська // Всеукраїнська науково-методична конференція «Вища
освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості»: зб. наук. праць. – К.:
НТУУ «КПІ». – 2013. (0,1 др.ар.)
3. Архипова Є.О. Модернізація університетської освіти України як
пріоритетне завдання сучасності / Є.О. Архипова // Вища освіта: проблеми
і шляхи забезпечення якості: Матеріали Х Всеукраїнської науковометодичної конф. (28-29 листопада 2013 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2013.
(0,23 др.ар.)
4. Ищенко А.Н. О роли человеческого капитала в формировании общества
знаний / А.Н. Ищенко // Материалы Международной научно-практической
конференции "Интеллектуальный капитал Евразийского союза: проблемы
эффективного управления и использования в обществе, основанном на
знаниях" (14-15 ноября 2013 г.). – Минск, 2013. (0,15 др.ар.)
5. Лазарєва С.В. Методологія вимірювання соціально-інституціональної
складової сталого розвитку / С.В. Лазарєва // Міжнародна науковопрактична конференція з соціології «Варіації модерну та модернізації:
український соціум в контексті глобальних процесів» (28-29 листопада
2013 р). ). – К, 2013. (0,1 др.ар.)
6. Божок О.І. Специфіка організаційного механізму адміністративної
субкультури у соціально-управлінському дискурсі / О.І. Божок //
Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: виклики
інформаційної епохи» (4-5 грудня 2013 р.). (0,3 др.ар.)
7. Польська Т.Д. Кризис ценностной парадигмы постмодерна / Т.Д. Польська
// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з соціології
«Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті
глобальних процесів» (28-29 листопада 2013 р). – К, 2013. (0,3 др.ар.)
8. Польська Т.Д. Коммуникативное воздействие интегрированных
коммуникационных технологий паблик рилейшнз и рекламы / Т.Д.
Польська // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління:
виклики інформаційної епохи» (4-5 грудня 2013 р.). (0,3 др.ар.)
9. Мельниченко А.А. // Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості:
Матеріали Х Всеукраїнської науково-методичної конф. (28-29 листопада
2013 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. (0,2 др.ар.)

Тези виступів на українських конференціях:
1. Мельниченко А.А. Потенціал інформаційних технологій та його
актуалізація у процесі вирішення завдань соціальної інженерії / А.А.
Мельниченко // Глушковські читання: Матеріали конференції до 90річччя з дня народження академіка В.М. Глушкова (10-11 вересня 2013 р.,
м. Київ) / уклад.: Новіков Б.В., Мельниченко А.А., Бичков О.С., Піхорович
В.Д. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 156-158. ( 0,1 др.ар.)
2. Мельниченко А.А. Креативізм як перетворена форма дійсної креативності
/ А.А. Мельниченко // Творчість як спосіб буття свободи: Матеріали ХІІ
Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2013 року, м.
Київ). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 116-117. ( 0,1 др.ар.)
3. Акімова О.А. Про академічне рабство / О.А. Акімова // Матеріали наук.прак. конф. «Творчість як спосіб буття свободи» (16 травня 2013 року, м.
Київ) / уклад. Новіков Б.В., Піхорович В.Д., Федорова І.І., Косенко В.Д. –
К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 13-14. (0,1 др.ар.)
4. Архипова Є.О. Технічна та соціальна складові інформаційної безпеки /
Є.О. Архіпова // Глушковські читання: Матеріали конференції до 90-річчя
з дня народження академіка В.М. Глушкова (10-11 вересня 2013 р., м.
Київ). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.48-51. (0,18 др.ар.)
5. Нерсесян Г.А. Творчість як шлях до подолання маргінальності / Г.А.
Нерсесян // Матеріали наук.-прак. конф. «Творчість як спосіб буття
свободи» (16 травня 2013 року, м. Київ). / уклад. Новіков Б.В., Піхорович
В.Д., Федорова І.І., Косенко В.Д. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 127-129.
(0,1 др.ар.)
6. Польська Т.Д. Позитивный иррационализм как источник творчества / Т.Д.
Польська // Матеріали наук.-прак. конф. «Творчість як спосіб буття
свободи» (16 травня 2013 року, м. Київ) / уклад. Новіков Б.В., Піхорович
В.Д., Федорова І.І., Косенко В.Д. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 151-152.
(0,1 др.ар.)
7. Польська Т.Д. Паблікрилейшнз як соціально-комунікативна технологія
управління / Т.Д. Польська // Глушковські читання: Матеріали
конференції до 90-річчя з дня народження академіка В.М. Глушкова (1011 вересня 2013 р., м. Київ). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.177-179. (0,3
др.ар.)
Тези виступів на міжнародних конференціях
1. Архипова Е.А. Социальные сети: особенности современного понимания /
Е.А.Архипова //
Дні науки філософського факультету-2013: Міжнар.
наук. конф. (16-17 квітня 2013 р.): Матеріали доповідей та виступів. – К.:
ВПЦ „Київський університет”, 2013. – Ч. 8. – 391 с. – С. 5-7. (0,17 др.ар.)
2. Чукут С.А. Тенденції розвитку електронного урядування та ризики його
впровадження [Електронний ресурс] / С.А. Чукут // Матеріали
Міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні»

3.

4.

5.

6.

7.

–
Режим
доступу
до
журналу:
congress.ogp.gov.ua/sites/default/files/documents/Booklet_web_ua_1.pdf. (0,1
др.ар.)
Божок О.І. Субкультурна диференціація сучасного українського
суспільства: соціально-філософський аспект / О.І. Божок // Міжнародна
науково-практична конференція «Пріоритети розвитку суспільних наук у
ХХІ столітті» (м. Одеса, Україна, 07-08 червня 2013 р.). – Одеса: ГО
«Причорноморський центр досліджень проблем суспільства». – С. 26-28.
(0,1 др.ар.)
Божок
О.І.
Соціально-філософські
аспекти
адміністративного
менеджменту / О.І. Божок // Міжнародна науково-практична конференція
«Вплив суспільних наук на процесс розвитку суспільства: можливе та
реальне» (м. Київ, 14-15 червня 2013 р.). – Київ: ГО «Київська наукова
суспільнознавча організація». – С. 67-69. (0,1 др.ар.)
Цуканова О.В. Самоорганизация в социальных системах / О.В. Цуканова //
Методологические и прикладные аспекты в современной науке:
материалы ХХХVII Международной научно-практической конференции
по философским, филологическим, юридическим, педагогическим,
экономическим, психологическим, социологическим и политическим
наукам (Украина, г. Горловка 19-20 сентября 2013 г.). – Горловка: ФЛП
Пантюх Ю.Ф., 2013. – С. 6-7. (0,1 др.ар.)
Цуканова О.В. Синергетика як нова загальнонаукова парадигма / О.В.
Цуканова // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення,
майбутнє: результати першої заочної міжнародної конференції: збірник
наукових праць (24 вересня 2013р.) / відп. ред.. Приходько М.М., Тонких
С.В. – Київ: Видавництво «Аграр Медіа Групп», 2013. – С.56-58. (0,1
др.ар.)
Цуканова О.В. Тектологія А.А.Богданова / О.В. Цуканова // Социализация
науки: материалы ХХХVIII Международной научно-практической
конференции по философским, филологическим, юридическим,
педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и
политическим наукам (Украина, г. Горловка 17-18октября 2013 г.). –
Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013. – С. 13-14. (0,1 др.ар.)

Спільні зі студентами публікації
1. Луцик Н.Р. Аналіз підходів до оцінювання економічної ефективності
інноваційних проектів / Н.Р. Луцик, С.В. Войтко // Міжнародне науковотехнічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірка
праць ІХ наук.-практ. конф. – К.: НТУУ «КПІ». – 2013. – С. 43-44. (0,1
др.ар.)
2. Покрас О.С. Исследование зависимости в координатах качества жизни и
восприятия коррупции / О.С. Покрас, С.В. Войтко // Міжнародне науково-

технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірка
праць ІХ наук.-практ. конф. – К.: НТУУ «КПІ». – 2013. – С. 153-154. (0,1
др.ар.)
7.Наукові конференції, семінари, виставки.
Конференції:
Загальна кількість проведених конференцій – 1 (Глушковські читання:
конференція до 90-річчя з дня народження академіка В.М. Глушкова (10-11
вересня 2013 р., м. Київ).
Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових конференціях – 26,
в тому числі міжнародних – 7.
Кількість опублікованих доповідей – 25.
Кількість працівників, які взяли участь у міжнародних конференціях,
семінарах – 12.
Конференції, в яких брали участь співробітники кафедри:
1. Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості, м. Київ, 28-29
листопада 2013 р.;
2. Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальный
капитал Евразийского союза: проблемы эффективного управления и
использования в обществе, основанном на знаниях", г. Минск, 14-15
ноября 2013 г.;
3. Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Варіації
модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних
процесів», м.Київ, 28-29 листопада 2013 р.;
4. VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених «Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної
епохи» (4-5 грудня 2013 р.);
5. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми,
ефективність, м. Київ;
6. Науково-практична конференція «Творчість як спосіб буття свободи»,
м.Київ, 16 травня 2013 року;

7. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Глушковські
читання» до 90-річчя з дня народження академіка В.М. Глушкова (10-11
вересня 2013 р., м. Київ);
8. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету»
(16-17 квітня 2013 р.);
9. Міжнародний науковий конгрес «Інформаційне суспільство в Україні»;
10.Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку
суспільних наук у ХХІ столітті», м. Одеса, 07-08 червня 2013 р.;
11.Міжнародна науково-практична конференція «Вплив суспільних наук на
процес розвитку суспільства: можливе та реальне», м. Київ, 14-15 червня
2013 р.;
12.Малий бізнес та створення інноваційної економіки: круглий стіл, Київ, 26
квітня 2013р.;
13.Міжнародна теоретична конференція – читання імені С. Бураго «Культура
і мова» Київ, 27 червня 2013 р.;
14.XVI Науково-практична всеукраїнська
конференція студентів та
аспірантів Дні науки ФСП «Університет XXI» ст.: Моделі розвитку»;
15.Международная научно-практическая конференция по философским,
филологическим,
юридическим,
педагогическим,
экономическим,
психологическим,
социологическим
и
политическим
наукам
«Методологические и прикладные аспекты в современной науке:
ХХХVII» (Украина, г. Горловка 19-20 сентября 2013 г.);
16.Конференція
«Сучасні
міждисциплінарні
дослідження:
історія,
сьогодення, майбутнє» (24 вересня 2013 р.);
17.Международная научно-практическая конференция по философским,
филологическим,
юридическим,
педагогическим,
экономическим,
психологическим,
социологическим
и
политическим
наукам
«Социализация науки: ХХХVIII» (Украина, г. Горловка 17-18 октября
2013 г.).

Самостійні

виступи

на

конференціях

студентів,

здійснені

під

керівництвом викладачів
На XVI Науково-практичній всеукраїнській конференції студентів та
аспірантів Дні науки ФСП «Університет XXI»ст.: Моделі розвитку», 24-25
квітня 2013 року:
Під керівництвом викладача Польська Т.Д.

1. Бендик Ю. (ВПІ, СРЗ-21) Розробка рекламної ідеї, творчої стратегії
реклами, спрямованої на гуманізацію світу дитини: «Мамочка, давай
його залишимо».
2. Білоконова (ВПІ, СРЗ) Розробка слоганів і серії малюнків соціальної
реклами на тему «Я- природа. Яжива. Почуй мене».
3. Буданова Я.Р. (ФСП, АМм-81) Психографія як ефективний метод
з’ясування ціннісних установок.
4. Васильева А. (ФСП, АМм-81) Політичні Інтернет-PR-комунікації як
засіб впливу на формування електоральної громадської думки.
5. Вдовенко Я. (ВПІ, СРЗ21) Розробка творчої ідеї, слогану і візуального
оформлення соціальної реклами на тему проти абортів: «Давайте
називати речі своїми іменами.
6. Вінграновська
Н.
(ФСП,
АМм-82)
Позитивний
ефект
впливу інформаційних технологій на шкільну освіту.
7. Волкова Д. (ФСП, АМм-82) Великі маніпулятори історії:злам
світогляду.
8. Гаврилко Г. (ФСП, АМм-82) Становлення ціннісних орієнтацій у
процесі виховання студентів.
9. Гігальчій
Л. (ФСП, АМм-84) Вплив кольорів на формування
суспільної думки про еталон.
10.Гордієнко Л. (ФСП, АМм-84) Вплив мас-медіа на свідомість в процесі
соціалізації.
11.Гошук І. (ФСП, АМм-84) Вплив комунікативних технологій на
формування ідентичності мешканця мегаполісу.
12.Демчевська Д. (ФСП, АМм-81) Комунікативні бар'єри в організації як
передумови конфліктних ситуацій.
13.Демченко Ж. (ФСП, АМм-84) Вплив гендерних стереотипів на
самосвідомість жінки.
14.Дорош В. (ФСП, АМм-82) Інформаційно-психологічна війна
напередодні виборів мера Києва.
15.Думікян М.М., Міняйло В.С. (ФСП, АМм-83) Маніпуляція як фактор
деструкції суспільно значимих цінностей.
16.Житник М.М. (ФСП, АМм-83) Вплив PR-компанії ФСП на свідомість
абітурієнта: міф чи реальність?
17.Золотницька К. (ФСП, АМм-84) Комунікативні форми репрезентації
естетичних ідеалів поп-арту.
18.Кадикало О. (ВПІ, СРЗ-22) Розробка рекламної ідеї і візуального
оформлення соціальної реклами на тему «Приберіть чорний колір з
життядітей».
19.Кисіль В. (ВПІ, СРЗ-22) Розробка творчої ідеї соціальної реклами на
тему проти насилля в сім’ї.
20.Костенко К.В. (ФСП, АМм-83) Конференція як механізм включення в
суспільно-значимий дискурс.
21.Кропліс В. (ВПІ, СРЗ-21) Ідеологічні орієнтації радянського плакату.

22.Кропліс В. (ВПІ, СРЗ-21) Розробка творчої ідеї, слоганів і візуального
оформлення соціальної реклами на тему «Ваша дитина-не ваша
іграшка-не ламайте її життя!».
23.Курдус Н. Розробка рекламної ідеї і творчої стратегії реклами на тему
«Скажи «ні! Насильству».
24.Лазикіна Ю. (ВПІ, СРЗ-21) Розробка рекламної ідеї і серії малюнків
соціальної реклами, спрямованої проти абортів «Якби він став
президентом?».
25.Ліфер М. (ВПІ, СРЗ-21)Розробка творчої ідеї ,сценарію і візуального
оформлення соціальної реклами на тему проти насилля в сім’ї.
26.Мальцева І. (ВПІ, СРЗ-21) Розробка творчої ідеї соціальної реклами на
тему проти паління «Хто вбив доктора Ватсона?».
27.Подольський О. (ФСП, АМм-83) Маніпулятивні технології сучасного
телебачення.
28.Мисливець К. (ВПІ, СРЗ-22) Розробка відеоролика соціальної реклами
на тему «Іноді словом можна вбити мрію».
29.Пузир О. (ВПІ, СРЗ Роль реклами в соціалізації особистості:-розумні
люди рекламу не дивляться.
30.Рудик С. (ВПІ, СРЗ-21) Роль сексуальності та еротизму в рекламі.
31.Рудик С. (ВПІ, СРЗ-21) Розробка рекламної ідеї та стратегії рекламної
кампанії на тему соціальної реклами позитивного спрямування
«Книжки формують справжніх леді».
32.Сердюк О. (ФСП, АМм-84) Вплив стереотипів на формування
ціннісних орієнтацій.
33.Столяр А.Ю., Скорик О.В. (ФСП, АМ-83) Креатив в рекламе.
34.Тесля А. (ВПІ, СРЗ-21) Формування патріотизму в плакаті часів
Великої Вітчизняної війни.
35.Тесля А. (ВПІ, СРЗ-21) Розробка рекламної ідеї і слогану соціальної
реклами,спрямованої проти паління «Досить травити свою дитину!».
36.Трофимчук А. (ФСП, АМм-82) Маніпуляція ціннісними установками
молоді.
37.Шевчук Яна (ВПІ, СРЗ-23) Розробка творчої ідеї соціальної реклами на
тему «Твоя дитина-не боксерська груша-їй боляче!».
38.Широченко М. (ФСП, АМм-82) Роль Інтернет-технологій у виборі
професії абітурієнтом.
Під керівництвом викладача Архипової Є.О.
39.Булах О.О. Тайм-менеджмент як одна з методик управління сучасним
університетом (Дні науки ФСП).
40.Гігальчий Л.В. Практичне застосування корпоративної культури
університету у соціально-професійній адаптації випускників (Дні науки
ФСП).

41.Сєров С.В. Вдосконалення законодавства України у сфері кібербезпеки
з урахуванням досвіду країн НАТО та ЄС (Матеріали VI Міжнародної
конференції «Захист демократичних цінностей і дотримання прав
людини у діяльності спецслужб» (24 квітня 2013, Київ).
42.Озерчук Г. Забезпечення інформаційної безпеки особи в умовах
глобального інформаційного суспільства (Матеріали VI Міжнародної
конференції «Захист демократичних цінностей і дотримання прав
людини у діяльності спецслужб» (24 квітня 2013, Київ).
Під керівництвом викладача Лазарєвої С.В.
43.Іванцова О.А. (ФСП, АМ-02) Використання методу фокус-груп у
дослідженні освітніх проблем в українських школах.
44.Кожевнікова Ю. О. (ФСП, АМ-02) Емпіричний аналіз продуктивності
наукових дослідницьких проектів в університетському середовищі:
канадський досвід.
45.Савонік
Т.С.
(ФСП,
АМ-02)
Особливості
та
переваги
експериментального вивчення об'єкта соціологічного дослідження.
Під керівництвом викладача Мельниченко А.А.
46.Савенко Л. (ФСП, АМ-03) Особливості проблеми контактування
інтерв'юера з респондентом.
47.Клепа Є.О.
(ФСП, АМм-81) Сучасний університет як простір
формування соціальної відповідальності.
Самостійні

виступи

та

публікації

тез

на

конференціях

аспіранта

Цуканової О.В. під керівництвом наукового керівника Мельниченка А.А.
48.Цуканова
О.В.
Самоорганизация
в
социальных
системах
(Методологические и прикладные аспекты в современной науке:
ХХХVII Международная научно-практическая конференция по
философским, филологическим, юридическим, педагогическим,
экономическим, психологическим, социологическим и политическим
наукам (Украина, г. Горловка 19-20 сентября 2013 г.)).
49.Цуканова О.В. Синергетика як нова загальнонаукова парадигма
(Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє
(24 вересня 2013р.)).
50.Цуканова О.В. Тектологія А.А.Богданова (Социализация науки:
ХХХVIII Международная научно-практическая конференция по
философским, филологическим, юридическим, педагогическим,

экономическим, психологическим, социологическим и политическим
наукам (Украина, г. Горловка 17-18октября 2013 г.)).
8. Наукові досягнення.
Д.е.н., проф. Войтко С.В. – Викладач-дослідник.
К.філос.н., доц. Мельниченко А.А. – Молодий викладач-дослідник.
9. Організаційне забезпечення наукової діяльності.
Молоді кадри: Лазарєва Світлана Володимирівна, викладач кафедри ТПУ
(закінчила аспірантуру у листопаді 2013 року).
10. Матеріальна база підрозділу
- Принтер лазерний монохромний А4 (СЕ651А НР LaserJet P1102) – 1 шт. –
1102,50 грн.
- БФП лазерний монохромний А4 (СЕ847А НР LaserJetPro М1132) – 1 шт. –
1672,50 грн.
- Комп’ютер з процесором IntelCore i5 (IntelCore i5 / 2+2Gb DDR3 / 320 Gb
HDD / SVGA GeForce GT 630 / DVD-RW / ATX 460W / KB / mouse / TFT
19’’ / add. GigabitEthernet) – 2 шт. – 13790,04 грн.
- Комп’ютер з процесором IntelPentium (IntelPentium Dual-Core / 2Gb DDR3
/ 250Gb HDD / SVGA Radeon 1 Gb / ATX 400W / KB / mouse / TFT 19’’) – 2
шт. – 9555,96 грн.
- Комп’ютер з процесором IntelCore i3 (IntelCore i3 (2.5 GHz) / 4 Gb DDR3 /
500Gb HDD / SVGA Radeon 1 Gb / DVD-RW / TFT 17’’) – 1 шт. – 5719,98
грн.
- Обігрівач масляний WildWind WWCg-OR-1507 – 1 шт. – 212,50 грн.
- Тепловентилятор керамічний UnderPrice PTC-1501 (1500 Вт, датчик
перекидання) – 5 шт. – 537,5 грн.
11. Проект плану розвитку підрозділу на 2014 рік (очікуване фінансування
г/д робіт). Очікуване фінансування госпдоговірних робіт на 2014 рік – 20000
грн.

