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Концептуальний документ зовнішньої політики України: теорія і
практика
Соціальний контекст економічного реформування сфери вищої освіти в
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Професійна саморегуляція як важлива складова професійної
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Інформаційно-комунікаційне середовище: етапи формування
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суспільстві
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Туризм як соціокультурний феномен
Типологізація та функції політичних цінностей
Влада інформації як фактор еволюції цивілізації
Моніторинг національної, макрорегіональної та регіональної
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Неформальні інститути в політиці
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2014
119
Путров С. Ю.
Перглер Т. І.
Шедяков В. Е.
Коноваленко Н. В.
Москалик Г. Ф.
Семенюк Н. В.
Брацун І. Л.
Синькевич О. Б.
Матюх Т. М.
Касьянов Д. В.
Євсюкова К. І.
Семенченко Ф. Г.
Прокопчук І. І.
Андрущенко Т. В.
Отрешко В. С.

Сутність біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини
Утвердження пріоритету здорового способу життя
Стратегия постсовременного взаимодействия: методология и ресурсная
база дальнейшего совершенствования
Соціальна комунікація як чинник сучасної інформаційної культури:
теоретико-методологічний контекст
Розвиток інформаційної компетентності громадян як проблема
вітчизняної безперервної освіти
Головні сегменти та суперечності розвитку системи безперервної
освіти в Україні
Освіта як інститут суспільства
Стратегии персональной идентификации в современную эпоху
Емпатичне пізнання як особливий прояв людської чуттєвості
Історичні хвилі цивілізаційного розвитку людства
Духовно-моральне виховання крізь призму християнських цінностей
Політичні свободи – базові цінності політичної діяльності й
суспільного розвитку
Конфлікт цінностей «свобода»/«рівність» в умовах демократичного
транзиту: актуалізація політико-правової спадщини Алексіса де
Токвіля
Роль політичної соціалізації у вихованні психологічної стійкості в
політиці
Зростання ролі інтелекту в процесах сучасного українського

Хомерікі О. А.
Михалевська В. А.
Устич С. І.
Хижняк О. В.

державотворення
«Освітній простір» – концептуалізація поняття в контексті
соціологічного теоретизування.
Хореографічне мистецтво як засіб виховання наполегливості та
впевненості у молодших школярів
Геополитическое сознание как фактор развития современных
трансграничных процессов
Публічна сфера як простір колективної соціальної дії в умовах
інформаційної демократії

120
Бех Ю.В.
Кубко В. П.
Жижко
Шелюк Л.
Морозов В. В.
Петренко Г. С.
Бежнар Г. П.
Добровольська О.
Юхимик Ю. В.
Шедяков В. Є.
Отрешко В. С.
Маловічко
Артюшенко О.
Свиридов К.
Макаренко Б.
Корж М. О.
Поппер Л.В.
Чеховська А.Ю.
Слющинський Б. В.,
Іваноглу Н. Л.
Ячна Н. І.

Стан проблеми дослідження ролі інтелектуального капіталу у
конкурентоспроможності організації
Гендерні аспекти корпоративної культури організацій
Кризові явища в університетській освіті України
Єдність традицій та інновацій - закономірність системних змін у
сучасній освіті
Рівний доступ до якісної освіти як один з основних напрямів її
розвитку в європейському просторі
Еволюція смислу життя в розвитку цивілізації: соціософський контекст
Консолідуюче значення концепту релігійності в контексті
історіософських студій м. Костомарова
Феномен культури в історико-філософському дискурсі епохи
Асоціативна основа художнього творення
Людський чинник: розкриття та розвиток творчої активності в формах
відчуження
Суперечності людиноцентричного державотворення в Україні та шляхи
їх подолання
Держава як складова системи саморегуляції соціального організму
країни
Сучасні риси української ментальності
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