
 
 

СОЦІАЛЬНО- 

ГУМАНІТАРНИЙ 

ВІСНИК 

 
Видання орієнтовано на викладачів, наукових 

співробітників, студентів, аспірантів та всіх, кого 

цікавлять сучасні проблеми педагогіки, соціології, 

філософії, психології, соціальних комунікацій, 
філології, мистецтвознавства, культурології, 

історії, економіки, юриспруденції, політики та 

публічного адміністрування. 
 

Автори несуть відповідальність за зміст 

(авторство та самостійність досліджень), 

точність та достовірність викладеного матеріалу. 

Редакція може не поділяти точки зору авторів. 

Збірник засновано 2010 року. 

Засновник та видавець збірника: 

«Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня «Новий курс» 
(рік заснування – 1989). 

 

Контакти: +380970440309, sgvisn@gmail.com,  

вул. Манізера, 3, м. Харків, 61002, Україна. 

Докладна інформація розташована на сайті www.newroute.org.ua. 
 

Збірник зареєстровано: 

- в Департаменті державної реєстрації та нотаріату 
Міністерства юстиції України. 

(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації КВ №23259-13099ПР від 19.04.2018); 
- в Міжнародному центрі реєстрації серійних видань. 

(Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN): 2305-9869). 
 

Вид видання за цільовим призначенням: наукове. 

Наукові праці публікуються українською, російською 

та англійською мовами. 
 

Матеріали, що подані авторами розміщуються 

в базі даних інформаційного ресурсу «Наукова періодика України», 
в пошуковій системі наукових публікацій «Google Scholar», 

на сайті СГ НТМ «Новий курс». 
 

Друковані примірники збірника надсилаються згідно із 

Законами України «Про видавничу справу» та 

«Про обов'язковий примірник документів», 

Постановою Кабінету Міністрів України 

«Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів». 
 

Збірник не входить до переліку фахових видань України. 

Публікація у збірнику вважається друкованою науковою працею, 

що опублікована у вітчизняному науковому періодичному виданні 
та підтверджує апробацію наукових досліджень автора. 

 

Наукові праці публікуються в рамках проведення 

V всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу», 

27 березня 2019 р., м. Харків, Україна. 

 
Редакційна колегія: 
 

Кучин Павло Захарович, заслужений артист України, СГ НТМ «Новий курс» (головний редактор) 

Акіншина Ірина Миколаївна, кандидат філологічних наук., доцент, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

Гончаренко Тетяна Ігорівна, СГ НТМ «Новий курс» (відповідальний секретар) 

Дубовик Наталія Анатоліївна, кандидат політичних наук, доцент, Державний університет телекомунікацій 

Дуна Наталія Геннадієвна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Захаревич Михайло Васильович, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого 

Кислюк Любов Вікторівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, Луганський національний аграрний університет 

Кожедуб Олена Василівна, кандидат соціологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Колчанова Людмила Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського 

Косуля Ірина Юріївна, кандидат соціологічних наук, доцент, Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH 

Кучин Сергій Павлович, доктор економічних наук, доцент, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського 

Наголюк Олена Євгенівна, кандидат юридичних наук, Луганський національний аграрний університет 

Сторож Олена Василівна, кандидат психолічних наук, доцент, Рівненський державний гуманітарний університет 

Субота Євген Володимирович, кандидат культурології, Харківська державна академія культури 

Тополевський Віктор Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківська державна академія культури 

Федоренко Микола Олександрович, кандидат філософських наук, доцент, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського 

Харченко Артем Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Шевчук Інна Володимирівна, кандидат наук з державного управління, Хмельницький університет управління та права 

Шпак Світлана Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент, Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

Яцишин Уляна Володимирівна, кандидат політичних наук, Національний університет «Львівська політехніка» 

 
УДК 009:3(082) 

ББК 6/8я43 

C69 

 
Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 25. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. – 260 с. 

 
© СГ НТМ «Новий курс», 2019 

© Автори, 2019 
 

 


