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СЕКЦІЯ 1. 

КЛАСИЧНА І СУЧАСНА СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ В ПОЯСНЕННІ 
НОВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Ауд. 502 
 
Модератори Мороз Є. О. – к.соц. наук, асистент кафедри теорії та історії 

соціології, голова РМВ факультету соціології 
 Ободовська Мирослава – аспірант 2 року кафедри теорії та історії 

соціології 
 
 
Бойко Ксенія  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 3 курс 
Поле кіно як складова соціального простору (на прикладі творчості 
режисера Ж.-Л. Годара) 
 
Майорова Аліна  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 2 курс 
Еко-свідомий стиль життя української молоді в контексті уявлень  
Р.Інглхардта про постматеріалістичні трансформації 
 
Ободовська Мирослава  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, аспірант 
Побудова довіри до вакцинації в соціальній політиці 
 
Пліс Ганна  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, аспірант 
Рівень символічного капіталу, як показник його конвертаційної 
спроможності в практиках взаємодії суб’єктів суспільного життя 
 
Серебринська Юлія  
Київський національний університет культури і мистецтв, факультет 
Міжнародних відносин, 3 курс 
Новітні соціокультурні трансформації в  контексті теорії Ірвінга Гофмана 



 
 

СЕКЦІЯ 2. 
МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
(ауд.511 б.) 

 
Модератори Сидоров М.В.-С. – к. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри 

методології та методів соціологічних досліджень факультету 
соціології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

 Ковальська Є.В. – асистент кафедри методології та методів 
соціологічних досліджень факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка  

 
 
Абіді Анастасія  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 2 курс 
Стратегії проявів взаємопроникності приватного та публічного простору: 
вікові відмінності 
 
Бацак Назарій  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 2 курс 
Помилки при аналізі якісних даних: причини виникнення та шляхи 
запобігання 
 
Гресь Катерина, Жлуктенко Юлія  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 4 курс 
Масовий розстріл на пострадянському просторі: івент-аналіз кейсу 
 
Гохман Маргарита, Кривко Наталія  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 4 курс 
Оцінка аспірантами якості надання освітніх послуг у КНУ ім. Т. Шевченка 
 
Довбня Вікторія  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 2 курс ОС Магістр 
Пізнавальні можливості факторіального дизайну для дослідження  
задоволеності студентів навчальним процесом 
 
  



 
 

Ісупова Марія 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, бакалавр 
Контент-аналітичного дослідження промов релігійних діячів для 
виявлення їх позиції щодо ролі сучасних жінки та чоловіка в сім’ї 
 
Москотіна Руслана  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, аспірант 
Twitter-шторм #SaveOlegSentsov: особливості акції протесту 
 
Носова Олена  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 2 курс 
Виявлення когнітивних уявлень студентів щодо свого населеного пункту 
шляхом когнітивного картування 
 
Сироїжко Марія 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, бакалавр 
Результати контент-аналітичного дослідження текстових та відео-
матеріалів на тему “Позиції щодо легалізації проституції” 
 
Степанченко Тетяна  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології,  1 курс ОС Магістр 
Перспективи застосування методу самоспостереження у соціологічних 
дослідженнях повсякденних практик 
 
Федорчук Софія  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 4 курс 
Ставлення студентів до навчання за кордоном та подальшої міграції у 
країни Заходу на прикладі I та IV курсу факультету соціології Київського 
Національного Університету імені Тараса Шевченка 
 
Форостяна Анастасія, Молчанова Марина  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 3 курс 
Щоденні маршрути: когнітивні карти просторових переміщень киян 
 
  



 
 

Цапок Адріана  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 4 курс 
Контент-аналітичні техніки дослідження пост-правди у академічному 
середовищі 
 
Шабелюк Марина  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, PhD, 3-ій рік навчання 
BIG DATA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SOCIOLOGY 
 
Янько Анна, Чернікова Валерія  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 4 курс 
Застосування методу фокус-груп у дослідженні чинників вибору закладу 
вищої освіти та спеціальності 
 
 
 

СЕКЦІЯ 3. 
СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В 

УКРАЇНІ 
(ауд. 509) 

Модератори Куценко О.Д. – д. соц. н., професор кафедри соціальних структур 
та соціальних відносин факультету соціології Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка; 

 Сова Юлія -  студентка 1 курсу магістратури факультету 
соціології, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 
Ведута Анна  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 3 курс 
Ціннісні орієнтації у рекламі Apple 
 
Вєпрєва Вероніка  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 3 курс 
Проблеми розвитку моніторингу та оцінювання в умовах трансформації 
українського суспільства 
  



 
 

Кириченко Роман  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології,  1 курс ОС Магістр, Гендерні студії 
Динаміка ціннісного кордону Україна - ЄС на основі даних ЄСС 
 
Краснікова Катерина  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології,  2 курс ОС Магістр 
Ставлення населення України до проблеми сексуальних домагань 
 
Людоговська Карина  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 2 курс 
Пост-гроші vs монетарні механізми соціуму 
 
Мацько Таїсія  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 2 курс 
Трансмісія розладів харчової поведінки: Україна в умовах глобалізації 
 
Нявчук Дарина  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет Міжнародних відносин,  4 курс 
Інформатизованість як основна характеристика сучасного суспільства 
 
Сова Юлія  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, магістратура 2 курс 
Соціологічні аспекти дослідження екопоселень 
 
Фурсіна Марія  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 1 курс 
Впливи  соціальної мережі: аналіз погляду соціолога 
 
Шмендель Марта  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 3 курс 
Проблеми розвитку моніторингу та оцінювання в умовах трансформації 
українського суспільства 
  



 
 

СЕКЦІЯ 4. 
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИКЛИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
(ауд. 504) 

 
Модератори Чепак В.В. – д. соц. н., професор кафедри галузевої соціології 

факультету соціології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка  

 Заєць Тетяна  – студентка 1 курсу магістратури факультету 
соціології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

 
Бєлоклєйцєва Анастасія  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 3 курс 
Стан моніторингу та оцінювання в Україні та їх вплив на підвищення рівня 
соціальної відповідальності 
 
Булатович Анна  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 4 курс 
Стан та перспективи розвитку жіночого МСП в Україні 
 
Гуца Катерина  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 2 курс 
Соціокультурні виклики в умовах трансформації українського суспільства 
 
Дзюба Наталія 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології,  
GENDER SPECIFICS OF ELECTORAL ACTIVITY IN UKRAINE 
 
Заєць Тетяна  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 1 курс ОС Магістр 
Перформативність публікації електоральних рейтингів як чинник впливу 
на виборців 
 
Коптєв Дмитро  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 2 курс 
Сучасні виклики для об’єктивності в українському медіа-просторі 



 
 

Мироновська Тетяна  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, магістр 
Стратегія стійкого споживання. Необхідні складники для досягнення 
стійкого споживання в Україні 
 
Орлова Олена  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 2 курс 
Серіал як наративний спосіб трансляції цінностей  
 
Перекрест Аліна  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 3 курс 
Фемінітиви як засіб подолання гендерної нерівності в українській мові 
 
Рокун Юлія  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 2 курс 
Трансформація соціальної структури українського суспільства 
 
Савчук Христина  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 3 курс 
Тенденції розвитку технологій Інтернет-реклами 
 
Собко Ірина  
Львівський національний університет ім. І. Франка, кафедра соціології 
історичного факультету,  
5 курс 
Впровадження інклюзивного підходу як елемент трансформації системи 
освіти в Україні 
Яровий Ілля  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
факультет соціології, 4 курс 
Бюрократія як виклик сучасності 
 
  



 
 

2 листопада 2018 р. 
1000-1230     

ауд. 504 
КРУГЛИЙ СТІЛ 

"Гендерний лікбез: сучасні виклики гендерних студій в Україні" 
 

Модератор: Тамара Марценюк к.соц.н., доц. факультету 
соціальних наук Києво-Могилянська академія) 

1230-1330     

ауд. 504 
КРУГЛИЙ СТІЛ 

Українське суспільство ХХІ століття у пошуках оптимального 
державного ладу" 
 

Модератор: Аліна Хелашвілі, студентка 1 курсу 
магістратури, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, факультет соціології 

 
 
 

1330-1350    – ЗАКЛЮЧНА СЕСІЯ – підведення підсумків 

 
 


