Перелік статей, опублікованих у журналі «Нова парадигма» в 2010, 2011 р.р
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Волынка Г.И., Дорошкевич
В.А., Мозговая Н.Г.

Некоторые проблемы тождества в истории логикофилософских фантазий

Матвійчук А.В.

Екологічна деонтологія: філософськометодологічна концепція

Брегін М.Г.

Філософія освіти про труднощі планування освітніх
змін в умовах невизначеності рис суспільства
майбутнього

Кучер С.О.

Стратегія енергетичної безпеки Японії на сучасному
етапі

Бєлоносова Н.А.

ЗМІ як чинник подолання стигми щодо людей із
вадами фізичного здоров’я

Швець Л.М.

Поняттєво-категорійні особливості базових підході в
осмисленні стратегічного управління

Денисюк С.Г.

Політична комунікація в просторі політичної
культури: діалектика взаємозв'язку

Мармазова Т.І.

Базові підходи до розуміння сутності політики:
історія і сучасність

Курчина Т.О.

Маніпулювання особистістю на рівні ідентичності:
загальний концепт проблеми

Вільчинська І.Ю.

Роль політичних інститутів у мотивації поведінки
політичних акторів

Курняк О.А.

Теоретико-методологічні засади аналізу політичної
культури в сучасній політологічній теорії

Олещун П.М.

Поняття політичного pr: сутність, особливості,
сучасні підходи

Багінський А.В.

Політична символіка у контексті неконсолідованого
суспільства в сучасній Україні

Поволокіна О.М.

Політична аналітика в пресі України: тенденції і
перспективи розвитку

Костиря І.О.

Проблема управління культурою: ідеологічні та
правові аспекти

Артеменко С.Б.

Сучасні освітні процеси в уявленнях студентської
молоді (на основі контент-аналізу автобіографічних
джерел)

Ядранський Д.М.

Нормування в системі соціальних технологій
управління

Молодиченко В.В.

Дискурсивний характер цінностей та їх формування

засобами освіти
Александров Д.В.

Інтерес як вид соціального зв’язку: діалектичний
підхід

Чигрина Н.В.

Соціально-комунікативні процеси у площині
наукової рефлексії

Вітенко Ю.В.

Феміністський рух та «сексуальна революція» як
чинники трансформування етноментальних засад
традиційних сімейно-шлюбних відносин
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Андрущенко В.П., Вікторов
В.Г.

Якість освіти в дзеркалі сучасних вимог та
експектацій

Юхимик Ю.В.

Утилітарно-магічний мімезис як база становлення
мистецтва

Слюсаренко О.М.

професійне вдосконалення державних службовців у
дискурсі управління підприємництвом

Тимошенко О.І.

Українська освіта в контексті розмаїття форм
власності: проблеми розвитку

Тиха О.В.

Соціально-філософський аспект проблеми
особистісного буття сучасної людини

Крисаченко В.С.

Конфронтаційність етнонаціональних процесів в
Криму – загроза територіальній цілісності України

Сенюшкіна Т.О.

Політична аксіологія: становлення та перспективи

Андрущенко Т.В.

Толерантність як чинник подолання цілісного
розколу цивілізацій

Курчина Т.О.

Морально-етичні аспекти маніпулятивного впливу в
політиці

Кадлубович Т.І.

Пародія як форма політичної комунікації

Буяшенко В.В.

Синтагматика соціального піклування

Неприцька Т.І.

Персоніфіковані аспекти політичної
відповідальності: світовий досвід і українські реалії

Поволокіна О.М.

Політична аналітика в пресі України: тенденції і
перспективи розвитку

Запісоцька О.І.

Значення та інтереси Росії і України в урегулюванні
Придністровського конфлікту: можливі майбутні
сценарії розвитку конфлікту

Туленков М.В.

Концептуалізація організаційної взаємодії в
соціальному управлінні

Зубченко О.С.

Довіра та ідентичність в регіональній електоральній
культурі Південної України

Щерба Г.І.

Міграційні настрої трудового населення України в
регіональному аспекті

Роздобутько О.М.

Західна історична соціологія як об’єкт наукової
рефлексії

Малімон В.І.

Проблеми соціалізації і виховання студентів на
регіональному рівні (на матеріалах соціологічного
дослідження студентської молоді ВНЗ Прикарпаття)

Марків О.Т.

Самооцінка студентською молоддю якісного стану
свого соціально-психологічного здоров’я
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Бех В.П., Бех Ю.В.

Умови як чинник модернізації національних систем
вищої освіти

Жижко Т.А.

Освіта як пріоритетний чинник суспільного
розвитку

Тимошенко О.І.

Українська освіта в контексті розмаїття форм
власності: проблеми розвитку

Надибська О.Я.

Переорієнтація системи пріоритетів українського
соціуму: загальнолюдський вимір

Костенко О.М.

Про «натуралістичну» педагогіку як
антикримінальний чинник (у світлі соціального
натуралізму)

Чумак О.В.

Тенденції розвитку інноваційної діяльності

Бичук І.О.

Політична економія у соціально-філософській
концепції Михайла Туган-Барановського

Седляр М.О.

Оцінка конкурентної позиції банку

Литвинчук О.В.

Ідентичність: актуалізація проблеми

Пояркова Т.К.

Кризовий синдром політичної системи

Хілько О.А.

Нові чинники трансформації глобального
європейського без пекового простору

Чубур Н.В.

Ідеологічний фактор у структуруванні сучасної
партійної системи України

Костиря І.

Головні контури державного управління в сфері
культури в демократичному суспільстві

Кузьменко Т.В.

Етапи легітимації політичної влади у ціннісному
вимірі

Рябека О.Г.

Система державно-громадського управління
суспільством як продукт процесу демократизації
організаційно-владних відносин

Кац Е.Я.

Криза сім’ї: аспект політичної соціалізації

Санченко С.П.

Концептуальні підходи до розуміння соціального
захисту як інструмента реалізації соціальної політики
держави

Лютко Н.В.

Політична реклама та ціннісні орієнтації суспільства
в контексті електорального вибору громадян

Туленков М.В.

Принципи формування організаційної взаємодії в
соціальному управлінні транзитного суспільства

Хомерікі О.А.

Вища освіта як предмет соціологічних досліджень

Грабовець О.В.

Українське суспільство як об’єкт соціологічної
рефлексії на тлі глобалізаційних процесів

Ярова Л.В.

Формування системи соціального діалогу як
напрямок діяльності сучасної держави

Лазуріна Н.П.

Компетентність: витоки проблеми та освітній
простір

Кривенко Ю.І.

Теоретико-методологічні основи аналізу
міграційних процесів
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Суліма Є.М.

Програмний підхід до модернізації освіти на
засадах впровадження інноваційно-інформаційних
технологій

Бех В.П., Бех Ю.В.

Умови як чинник модернізації національних
систем вищої освіти

Андрущенко Т.І.

Проблеми естетичної освіти та її оцінювання у
навчальному процесі

Найчук А. В.

Політична філософія н. Макіавеллі: динаміка
співвідношення моралі і державної політики

Брегін М.Г.

Доктринально-парадигмальний погляд на цілі
діяльності освітніх систем на початку ххі століття

Колесникова И.Е.

Культура, образование, смыслотворчество –
детерминанты личности

Іжа М.М.

Економічне районування у територіальному устрої
держави

Качан К.Є.

Ісламський екстремізм і ісламський тероризм як
засоби вирішення нагальних політичних проблем

Машкін В.В., Бійовський
М.Р.

Методологічні основи інтерпретації поняття
суб’єкта в аспекті пошуку нової нормативної
парадигми

Ставченко С.В.

Стабілізаційний та дестабілізуючий потенціал
парламентських криз у політичній системі

Корнієвський О.А.

Роль громадськості та громадських організацій у
забезпеченні національної безпеки: приклад
франції

Малкіна Г.М.

Інститути політичної відповідальності в системах
місцевої влади

Матвійчук А.В.

Інститут громадянського суспільства як
специфічна форма самоорганізації громадян

Грищук Т.В.

Посли-піонери українського походження в Канаді

Сенько В.В.

Поняття громадянської освіти

Волощук Ю.І.

Українська національна меншина в контексті
національної політики Румунії ХХ-ХХІi ст.

Горбняк О.В.

Особливості політичних ризиків в Україні

Малиш Л.О.

Основні тренди налаштування українців на
старанне виконання робочих завдань

Хомерікі О.А.

Категоріальне поле соціології вищої освіти

Євтух О.В.

Міжетнічна взаємодія: об`єктно-предметне поле
дослідження.
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Андрущенко Т.І.

Естетична освіта та навчальний процес

Мельник А.І.

Марксистське розуміння історії

Хилько М.М.

Контент-аналіз у журналістикознавстві: принципи,
умови, вимоги, етапи методу

Покась В.П.

Основні екзистенціали інтернатної освіти.

Надибська О.Я.

Пріоритети сучасного освітнього проекту України

Акопян В.Г.

Головні контури сучасної екологічної парадигми
розвитку цивілізацій

Семиколенов В.Н.

К проблеме онтологичности моральных ценностей

Сухачов С.Я.

Особливості функціонування соціального
механізму трудових відносин в умовах радянського
соціалізму та ринку.

Драпогуз В.П.

Екстраполяція як логіко-пізнавальна процедура:
типи, механізми реалізації і межі

Хайруліна Ю.О.

Дослідження світоглядної культури особистості як
проблема перехідної доби

Рудакевич О. М.

Концептуальні погляди г. Алмонда на політичну
культуру нації

Щербакова Ю.Е.

Основні напрями практичного втілення
демократичного ідеалу в Україні

Івченко О.Г.

Соціальна активність людини в структурі
громадянського суспільства.

Маруховський О.О.

Політичні аспекти концепції суспільства знань в
працях т. Стоун’єра та п. Дракера

Мартинюк Ю.В.

Четверта хвиля еміграції українців до США та
Канади: проблеми та здобутки

Житнікова Т. О.

Засоби масової інформації як інструмент
політичного маніпулювання.

Семенець-Орлова І.А.

Держава versus сім’я: нове бачення актуальних
проблем сімейної політики сучасної соціальної
держави.

Захарова С.О.

Самовираження особистості у дизайнерській
діяльності в класичному і посткласичному
соціальному просторі

Пермінова Г.В.

Основні етапи становлення корпоративної
соціальної відповідальності
97

Андрущенко Т.І.

Романтизм та діалектика естетичного

Жижко Т.А.

Університетська освіта України як складова
Європейського університетського простору.

Покась В.П..

Організація педагогічного процесу в дитячих
будинках.

Щербина В.В.

Обмеженість раціоналізму як висхідного принципу
класичних ідеологічних концепцій.

Семікін М.О.

Філософський вимір етнопедагогіки як компонента
сучасного культуротворення людини.

Кісіль М.В.

Метод Сократа в контексті гуманізації вищої
освіти.

Руденко Т.П.

Творчість як засіб соціального пізнання та
перетворення дійсності.

Гуненков Д.В.

Суспільна мораль і господарська діяльність

Полисаєв О.П.

Національні та політичні міфи в
постіндустріальному суспільстві

Слющинський Б.В.

Етнонаціональні особливості населення Приазов’я

як специфічні чинники економічної активності
Маруховська-Картунова О.О.
Сапсай А. П.

Танчук Н.В.

Концепція „етнічної демократії” в контексті
сучасної етнополітичної конфліктології
Міжнародний режим як концептуально-теоретична
основа дослідження розширення ЄС.
Формування регіональної політики України:
історичний аспект

Смірнова В.О.

Особливості розуміння сутності політичної волі у
науковій спадщині європейських мислителів.

Мовчан Т.М.

Структура етики владно-політичних відносин.

Федорченко В.М.

Ціннісний вимір лібералізації

Федорчук Л.П.

Конвергенція як стратегія розвитку сучасних ЗМІ

Ващенко К.О.

Кpитepії визнaчeння тa пpинципи здійcнeння
пoлітичнoгo пpoгнoзувaння

Михайльова К.Г., Савош Г.П.

Виховний процес у ВНЗ України: сучасні
пріоритети та практичні результати

Загарницька І.І.

Набруско В.І.

Конвенція про права дитини: вітчизняні проблеми
реалізації
Засоби масової комунікації як предмет
міждисциплінарного дослідження.

Андрєєва Т.І., Красовський
К.С.

Розвиток тютюнової епідемії в Україні в 2005-2010
роках за даними двох національнорепрезентативних соціологічних опитувань.

Калашнікова Л.В., Черноус
Л.С.

Інтернет як невід’ємна віртосоціальна практика
сучасного інформаційного суспільства.

Вдовиченко М.О.

Функціональна специфіка процесу соціалізації в
об’єктивістських соціологічних теоріях та теоріях
постмодерну.
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Андрущенко Т.І.

Естетичне виховання як методична проблема

Буяшенко В.В.

Соціокультурний простір і соціальне піклування.

Акопян В.Г.

Здобутки і проблеми реалізації „Концепції
екологічної освіти України”.

Беляєва Л.Г.

Музичний простір: діалектика суб’єктивного та
об’єктивного

Попов С.М.

Понятійно-категоріальний апарат аналізу
синергетичної парадигми управління

Покась В.П.

Загальноосвітні школи-інтернати як навчальновиховні заклади нового типу: особливості
становлення та розвитку.

Сенюшкіна Т.О.

Особливості застосування системносинергетичного підходу в дослідженні
етнополітичних конфліктів.

Найчук А. В.

Трансформація підходів до сутності держави в
контексті соціально-філософських парадигм (до
ХХ століття)

Чернова Л.П.

Зміна парадигм в структурі сучасної наукової
картини світу.

Онопрієнко В.

Мета й основні завдання екологічної складової
практичної підготовки студентів аграрних
університетів.

Подолянко Л. А.

Феноменологічна редукція як інструмент
«життєвого світу».

Гривнак Б.Л.

Суспільно-економічний розвиток людства у XXI
ст.: наслідки для освітньої сфери

Андрушкевич Ф.

Україна – Польща: досвід формування правового
поля освіти.

Кучера Т.М.

Проблеми формування соціокультурної
консолідації: соціально-філософський аналіз

Гуненков Д.В.

Суспільне призначення підприємницької
діяльності

Андрущенко Т.В.

Громадська дипломатія як засіб подолання
ціннісного розколу цивілізації

Кіслова О.С.

Політична культура: до визначення поняття.

Ковбасюк Ю.В.

Сучасна кадрова політика в державному
управлінні

Денисенко К.Ю.

Засади регіональної геополітики у Франції

Ковальчук С.М., Корнійчук
Т.В.

Середовище як детермінанта мотивів та цілей
малих та середніх держав.

Івченко О.Г.

Основні етапи розвитку громадянського
суспільства в Україні

Рева Т.С.

Політичний екстремізм: основні риси та причини
виникнення.

Шеренговський Д.В.

Трансформація некласичних збройних конфліктів
під впливом сучасної міжнародної системи.

Стельмашов А.К.

Використання маніпулятивних технологій на
телебаченні

Ілляшов Г.

Феноменологічний аспект політичного процесу як
предмет дослідження.

Калініченко М.М.

Свобода як атрибут громадянського суспільства

Маргуліна Л.

Теоретико-методологічні засади аналізу демократії

Танчук Н.

Регіони України: проблемні характеристики.

Кириленко О.Н.

Профессиональная карьера спортсмена:
специфика, формы и противоречия.

Щербина В.В.

Капіталізм в погляді німецького раціоналізму.

Артюшенко О.М.

Українська ментальність: зв’язок з минулим та
погляд в майбутнє.

Арабчук Я.І.

Соціалізації особистості у контексті синергетики.

Артімонова Т.П.

Архітектоніка цінностей сучасної української
молоді та студентів.

Дец О.С.

Фальсифікація в соціології
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Бех В.П., Бех Ю.В.

Евристичний потенціал філософського аналізу у
дискурсі досліджень соціальних систем

Найчук А.В.

Проблеми пошуку базового визначення поняття
«держава»

Донникова И.А.

Коэволюция общества и природы как
самоорганизация человека в культуре

Мойса Б.С.

Модель об’єднання неурядових організацій для
захисту прав та інтересів осіб з інтелектуальною
недостатністю

Москаленко Л.М.

Мудреці як релігійні наставники поколінь

Жижко Т.А.

«Класичний» і «не класичний» університет в
умовах розвитку національної освіти

Покась В.П.

Нова парадигма розвитку реабілітаційної
педагогіки у ХХІ столітті

Богданова Н.

Формування власної проекції в майбутньому як
компонент життєтворчості особистості

Попков В.В.
Акопян В.Г.

Персоналістична революція як парадигма
світового розвитку (Філософський досвід
М. Бердяєва)
Громадянські ініціативи „зелених” як засіб
впровадження екологічної парадигми

Швець Д.Є.

Система професійно-технічної та вищої освіти:
ретроспектива і структурно-інституційні аспекти
змін в сучасних умовах

Козуб О.О.

Трансформація Національного в дискурсі
реалізації принципу космополітизму

Русаков С. С.

Філософська есеїстика як злам лінійного мислення

Харченко Л.В.

Cпроба відродження національної політикоуправлінської еліти в Україні на початку ХХ
століття

Кадлубович Т.І.

Політичний лідер як суб’єкт політичної
комунікації

Івченко О.Г.

Національні й загальнолюдські засади розвитку
гуманістичної моралі громадянського суспільства

Бойчук М.А.

Громадянське суспільство як основа
демократичних трансформацій

Подобінська-Штик Т.О.

Генезис американо-британських відносин

Ілляшов Г.

Політичний процес як предмет теоретичного
аналізу

Сайфуллин Р.Г.

Этнополитогенез украинского суперэтноса

Слющинський Б.В.

Соціокультурні угруповання населення
українського приазов’я та тенденції їх розвитку

Арабаджиєв Д.Ю.

Особливості функціонування груп інтересів:
українські реалії та перспективи

Кузьмук О.М.

Конструювання статусних позицій середнього
класу в просторі соціальної нерівності

Бескурнікова Ю.Г.

Соціокультурний контекст процесу
професіоналізації як складової частини соціалізації
індивіда

Вовкогон О.Ю.

Cоціальна реабілітація наркозалежних у контексті
соціологічних парадигм

Бурбело О.Р.

Українські іммігранти у системі соціальних умов
проживання приймаючих країн

Могілевська В. М.

Еволюція соціологічного бачення сутності поняття
«статус»
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Андрущенко В.П.

Педагогічна освіта держави: філософія
майстерності, свободи, творчості

Розова Т.В., Жарких В.Ю.

Попередники прагматизму: ідеї, люди, обставини

Малиновська О.Л.

Стратегічне планування в освітньому врядуванні

Скубашевська О.С.

Етика перекладу як складова гуманітарної освіти

Попов С.М.

Зворотний зв'язок як головний концепт
дослідження сучасних систем управління

Жижко Т.А.

Модель некласичного університету

Глушко Т.П., Дорошкевич
В.А.

Гераклитов парадокс о многознании в контексте
глобализационных процесов в экономике

Покась В.П.

Організація навчальної роботи в школахінтернатах у період їх становлення

Прудченко І.І.

Освітній дискурс постмодерну: конструктивістська
теорія навчання у вищій педагогічній школі

Смола Л.Є.

Механізми здійснення та нейтралізації
інформаційно-психологічних операцій у
політичному процесі

Бойченко О.І.

Формування культу знання у державницькій
ідеології давнього Китаю

Матюшко Б.К.

Володимир Лесевич про волю як гносеологічний
та антропологічний чинник

Акопян В.Г.

Громадянські ініціативи впровадження екологічної
парадигми культури життєтворчості й виховання
особистості

Кудря І.Г.

Поняття економічної системи В. Зомбарта

Богданова Н.

Технологія життєтворчості як системний метод
формування особистості

Пожарська Н.М.

Розбудова освітнього простору як складова
освітньої політики

Сапсай А.П.

Міжнародний режим як концептуально-теоретична
основа дослідження розширення ЄС

Вонсович С.Г.

Демократичний транзит та його складові

Рудницький С.В.

Інститути українсько-польської співпраці і
реалізація інтересів польської національної
меншини в сучасній Україні

Примуш М.В., Лавриненко
Г.А.

"Кольорові революції" – вектор на демократію

Бойчук М.А.

Політичні і соціальні загрози демократичному
розвитку України

Івченко О.Г.

Демократизація суспільного життя в незалежній
Україні як поворот до людини і гуманізму в
громадянських стосунках

Хомерікі О.А.

Економічні фактори формування спільного
європейського освітнього простору

Швець Д.Є.

Концептуалізація моделі управління вищою
освітою у Франції та Німеччині: соціальнокультурний аспект

Артеменко С.Б.

Основні напрямки розвитку вітчизняної соціології
часу (теоретико-методологічний аспект)

Сюсель Ю.В.

Споживацька поведінка як соціальна дія

Баршацька Г.Ю.

Маргінальність сучасного соціуму: проблемне
поле дослідження

Орос О. Б.

Обумовленість участі неповнолітніх у ситуаціях
застосування фізичного насилля проти інших осіб

Єсипенко Є.І.

Роль тіньової економіки у регулюванні соціального
розвитку суспільства
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Андрущенко Т.В.

Освіта як чинник подолання ціннісного розколу
цивілізації

Богданова Н.

Самопланування в процесі формування культури
життєтворчості особистості

Вергізова В.М.

Комунікація в соціокультурному молодіжному
просторі українського Приазов’я

Гарбар Г.А.

Поняття гостинності як соціального і морального
феномена

Козуб О.О.

Космополіс як абсолютна мета реалізації принципу
космополітизму

Акопян В.Г.

Екологічна проблема: антропологічний контекст

Коломієць О.

Роль освіти в упередженні агресивності
особистості

Макаренко С.О.

Підготовка педагога до роботи з обдарованими
дітьми

Шандор Ф.Ф.

Державницька ідеологія як основа розвитку
національної свідомості

Петрук Н.К.

Линовицька О.
Агарков О.А.

Ідеал духовної спільноти в культурі українського
бароко
Законодавчі засади державної політики в галузі
освіти
Соціально-політичний маркетинг в світовому і
європейському контексті: порівняльний аналіз та

перспективи для України
Бойчук М.А.

Раціональні моделі формування і розвитку
основних інститутів демократії

Идрисов Б.

Типология и моделирование электоральной
культуры в современном украинском обществе

Осипенко Г.М.

Влада та опозиція як чинник в боротьбі за підйом
соціально-економічного рівня українського
суспільства

Пиляєва Л.В.

Еліта і лідерство

Грица Ю.І.

Значення інструменту демократії для
функціонування громадянського суспільства

Єсипенко Є.І.

Роль держави у подоланні суспільно-економічного
явища «тіньова економіка»

Івченко О.Г.

Державні й громадянські еліти в системі взаємодії
недержавних організацій та влади

Нікітіна В.В.

Роль суспільної кризи у соціодинамічних процесах
хвилеподібного характеру

Білогур В.Є.

Андрущенко Т.В.
Загарницька І.І
Акопян В.Г.
Гнатів З.Я.
Богданова Н.
Бойчук М.А.
Бойченко М.І.
Кудінов І.О.
Зражевський С.М.
Голозубов А.В.
Шандор Ф.Ф.
Стельмашов А.К.

Мікрорівневий аспект формування світоглядних
орієнтацій сучасної студентської молоді
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Роль культури в подоланні ціннісного розколу
цивілізацій
Комунікативний виклик дитинству
Проблеми розробки і впровадження екологічних
нормативів життєдіяльності особистості
Біблійні мотиви в українській культурі як
предмет соціально-філософської рефлексії:
теоретико-методологічні аспекти проблеми
Самореалізація особистості як показник якості і
ефективності її життєтворчості
Загрози демократичному розвитку України
Тілесність і соціальність6 системна
взаємообумовленість
Типологія життєвих стратегій особистості
Ментальні основи язичництва як підґрунтя
існування українського релігійного синкретизму
Роль радости и смеха в натурфилософских и
теологических основаниях философской
антропологии
«Культура довіри» громадянського суспільства
як філософська і практична проблема
Особливості використання нейромаркетингу в

Гарбар Г.А.
Шинкарюк Ю.М.
Шевченко О.
Агарков О.А.
Постол О.Є.
Денисюк С.Г.
Мофа С.О.
Білогур В.Є.
Бескурнікова Ю.Г.
Проць Т.В.
Кременецька В.В.
Слэпцов А.И.
Найчук А.В.
Загарницька І.І.
Брязкун В.В.
Нестеренко Є.А.
Ігнатьєв В.А.
Мельник В.В.
Онопрієнко В.П.
Гарбар Г.А.
Богданова Н.
Бойченко О.І.
Шандор Ф.Ф.
Дербак Ю.

маніпулятивних технологіях
Генезис і розвиток гостинності в історії
української культури
Чи існує світ?
Спадщина постмодерного світовідчуття як
передумова формування нової ідентичності
Напрямки підвищення ефективності
використання соціально-політичного
маркетингу у державотворчому процесі
Ідеологія як чинник програмування ціннісної
свідомості
Ідеали в структурі політичної комунікації
Формування національної єдності як ключовий
фактор реформування українського суспільства
Мезорівневі засади формування світогляду
студентської молоді
Особливості професіоналізації студентів
авіаційних навчальних закладів в залежності від
типу спеціалізації
Символическсие системы в концепции Уильяма
Уорнера
Теоретико-методологічні підходи дослідження
статусної стратифікації студентської молоді
Формат управленческой консультации по
стратегической карте организации
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Філософсько-методологічні засади дослідження
держави
Роль сучасних іграшок в житті дитини
Щодо класифікації типів віртуальних
реальностей
Сучасна концепція логістики: соціокультурний
підхід
Мізософія
Страх самотньої свідомості у філософській
рефлексії
Особливості менеджменту екологічної освіти в
аграрних університетах
Особливості української гостинності
Ціннісно-орієнтаційний контекст
життєтворчості особистості
Погляди на війну й державу в філософії
мислителів Китаю епохи Чжань Го
Шляхи розвитку України пошук
загальнонаціональної ідеологічної доктрини
Екологічна проблема в контексті

Костенко А.М., Ковбасюк А.О.
Макаренко С.О.
Дункевич С.Г.
Линовицька О.В.
Бойчук М.А.
Король С.М.
Герасимова Е.М.
Швець Д.Є.
Шинкаренко О.Є., Чигрин В.О.
Білогур В.Є.
Зоська Я.В.
Суржик І.О.

правозабезпечення та управління
Громадянське суспільство: концептуальні
підходи та соціальна реальність
Особливості реалізації науково-дослідницької
діяльності обдарованих дітей
Роль дивертисменту у формуванні світогляду
українського народу
Науковість навчально-виховного процесу як
основна умова його ефективності та
відповідальності
Головні фактори розвиненості демократичного
суспільства
Регіональна політика як інструмент
євроінтеграції
"Нематеріальний капітал" як атрибут сучасної
економіки знань
Інституалізація моделей управління вищою
освітою для соціології освіти: до постановки
проблеми
Об’єктивні чинники формування поведінки
виборців у соціологічному вимірі
Зміна світоглядних орієнтацій студентів пошук
нових форм і методів формування культури
здоров’я
Особливості прояву суспільства споживання в
Україні
Дослідження проблеми національної
ідентичності українців в наукових розвідках ХІХ
– поч. ХХ ст.

