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СКЛАД 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 
ХІІI Міжнародної конференції студентів та молодих науковців 

«Соціологія та сучасні соціальні трансформації» 
 

“SOCIOLOGY AND CONTEMPORARY SOCIAL TRANSFORMATIONS” 
 

19-20 листопада 2020 року 
 
 

Голова оргкомітету – Чепак В.В., д. соц. н., професор, декан 
факультету соціології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
 

Заступник голови оргкомітету – Цимбал Т.В., к. соц. н., доцент, 
заступник декана факультету соціології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 

 
Члени оргкомітету: 

 
1. Бацак Н.К., голова Наукового товариства студентів факультету 

соціології, студент ІV курсу факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

2. Безрукова О.А., д. соц. н., доцентка, завідувачка кафедри галузевої 
соціології факультету соціології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка; 

3. Братусь Я.С., аспірантка факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

4. Іртюга А.А., членкиня Наукового товариства студентів факультету 
соціології, студентка ІV курсу факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

5. Кириченко Р.О., аспірант факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

6. Ковальська Є.В., к. соц. н., асистентка кафедри методології та методів 
соціологічних досліджень факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

7. Козлова О.В., членкиня Наукового товариства студентів факультету 
соціології, студентка ІV курсу факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

8. Куценко О.Д., д. соц. н., професорка кафедри соціальних структур та 
соціальних відносин факультету соціології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 

https://socknu.wixsite.com/conference
https://socknu.wixsite.com/conference
https://socknu.wixsite.com/conference/english
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9. Майорова А.С., членкиня Наукового товариства студентів факультету 
соціології, студентка ІV курсу факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

10. Малес Л.В., д. соц. н., доцентка кафедри теорії та історії соціології 
факультету соціології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка; 

11. Мороз Є.О., к. соц. н., голова Ради молодих учених факультету 
соціології, асистент кафедри теорії та історії соціології факультету 
соціології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; 

12. Орлова О.В., членкиня Наукового товариства студентів факультету 
соціології, студентка ІV курсу факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

13. Петрик Л.С., член Наукового товариства студентів факультету 
соціології, студент ІV курсу факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

14. Сазонова В.В., аспірантка факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

15. Сидоров М.В.-С., к. фіз.-мат. н., доцент, завідувач кафедри методології 
та методів соціологічних досліджень факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

16. Сирота А.О., членкиня Наукового товариства студентів факультету 
соціології, студентка ІV курсу факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

17. Хелашвілі А.В., аспірантка факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

18. Черних Г.А., к. соц. н., технічний секретар оргкомітету, асистент 
кафедри галузевої соціології факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

19. Шелухін В.А., к. соц. н., асистент кафедри соціальних структур та 
соціальних відносин факультету соціології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 

 
Вчений секретар організаційного комітету: 
к. соц. н. Євгенія Мороз (morozeo@knu.ua) 
 
Технічний секретар організаційного комітету: 
к. соц. н. Геннадій Черних (chernykh@knu.ua) 
 
Відповідальний секретар: 
Анастасія Іртюга (naukove.tovaristvo@gmail.com) 

Тел.: +380(50) 249-14-32 
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Розклад заходів 

ХІІІ Міжнародної конференції студентів та молодих науковців 
 

«Соціологія та сучасні соціальні трансформації» 
 
 

SOCIOLOGY AND CONTEMPORARY SOCIAL 
TRANSFORMATIONS 

 
19-20 листопада 2020 року 

 
Конференція відбудеться в оnline-форматі на платформі GoogleMeet 
 
19 листопада 2020 р. 

1000 – 1015 – налаштування системи, підключення учасників конференції 

1016 – 1125 – пленарне засідання 

1126 – 1400 – робота секцій  

 

20 листопада 2020 р. 
1100 – 1200 – продовження роботи секцій  
1201 – 1330 – круглий стіл «Українське суспільство ХХІ століття у пошуках 

оптимального державного ладу»  
1331 – 1350  – підведення підсумків 
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19 листопада 2020 р. 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

1000 -1125 

https://meet.google.com/bjz-cxbc-qtu 
 

1000 -1015 
Вітальне слово декана факультету соціології,  

д. соц. н. Валентини Василівни Чепак 
 

Виступи: 
1016-1100 

1. "Медіаспоживання в епоху коронавірусу" 
Євгеній Білоус, к. соц. н., начальник відділу стратегічної аналітики 
ТОВ «ТРК "Україна"» 

1101-1125 

2. Презентація результатів 7-ї хвилі «Світового дослідження 
цінностей» 
Ольга Балакірєва, к. соц. н., голова відділу моніторингових досліджень 
соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та 
прогнозування НАН України, голова правління Центру «Соціальний 
моніторинг», голова правління Українського інституту соціальних 
досліджень імені Олександра Яременка. 
Дмитро Дмитрук, к. соц. н., старший науковий співробітник  відділу 
моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій, 
Інститут економіки та прогнозування НАН України, директор Центру 
«Соціальний моніторинг» 

 
1126 – 1400 – Робота секцій 

 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/bjz-cxbc-qtu


6 
 

СЕКЦІЯ 1. 
КЛАСИЧНА І СУЧАСНА СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ У ПОЯСНЕННІ 
НОВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

https://meet.google.com/vxb-hfyk-orc 

 
Модераторка: Мороз Євгенія Олегівна – к. соц. н., асистентка 

кафедри теорії та історії соціології, голова РМВ 
факультету соціології. 

 
Муравльова Марія  
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, факультет лісового 
господарства, 2 курс 
Теоретичний аналіз соціологічної компоненти соціальних технологій 
 
Бондаренко Микола 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет філософії, 2 курс 
Веберівський метод аналізу призначення держави: визначення 
актуальності 
 
Сапелкіна Ганна 
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, факультет лісового 
господарства, 2 курс 
Харасмент як феномен сучасного суспільства: соціологічна інтерпретація 
 
Сидоренко Дмитро 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 4 курс 
Протест як форма комунікації. Еволюція принципів української протестної 
комунікації в ході суспільних змін 
 
Гуца Катерина 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 4 курс 
Виклики для індивідуальних крос-кордонних підприємців України в умовах 
пандемії Covid-19 
 
Пех Яніна 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 4 курс 
Оніоманія як феномен постмодерного суспільства 
 
Кохан Олександра 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс 

Проблема поняття праці у сучасному суспільстві 
 

https://meet.google.com/vxb-hfyk-orc
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Яшкіна Дар’я 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет соціології, 
аспірантка 
Роль дружби у стилі життя «solo-living» 
 
Ivanova Anna 
V. N. Karazin Kharkiv National University, PhD student at the School of Sociology 
The place of neocolonialism in the sociological system of knowledge 
 
Перекрест Аліна 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 4 курс 
Мова ворожнечі щодо використання фемінітивів в Україні (на прикладі 
аналізу медіа-дописів на Facebook) 
 
Вільхова Дарина 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 1 курс 
ОС Магістр 
Дослідження соціально-демографічного портрету жителів та жительок 
мікрорайону: досвід дослідницької практики «[Не]комфортна [не]околиця 
Чоколівка» 
 
Демчук Валентина 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 3 курс 
Транснаціональна трудова міграція з України: досвід соціологічного 
вивчення 
 
 

СЕКЦІЯ 2. 
МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

https://meet.google.com/ude-uwhq-mmt 

 
Модераторка: Ковальська Єлена Валеріївна – к. соц. н., асистентка 

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

 
 
Степанян Тігран  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 4 курс 
Контент-аналіз політичного дискурсу України та Вірменії під час конфлікту 
в НКР 
 

https://meet.google.com/ude-uwhq-mmt
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Кириченко Роман 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 
аспірант 
Використання моделей-трансформерів у соціологічних дослідженнях 
текстів 
 
Бондаренко Микола 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 
аспірант 
Репутаційні детективи, або застосування методу експертного опитування 
в дослідженні політичного очорнювання 
 
Хаврюченко Наталія 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс 
Методи вимірювання ефекту соціальних проектів 

Деревинська Катерина 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 3 курс 
Проблематика пандемії коронавірусу трансльована через Інтернет-меми 
 
Деревинська Катерина, Олійник Анна, Гупало Артем, Козюра 
Валентина 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 3 курс 
Особливості процесу навчання під час карантину 
 
Клименко Станіслав 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 4 курс 
Перевірка надійності та валідності Індексу позитивного соціального 
самопочуття молоді за версією Л. П. Галич 
 
Бурдін Ярослав 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 4 курс 
Чутливість змістовної валідності до культурного та часового контексту на 
прикладі індексу толерантності 
 
Друкаренко Марта 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 4 курс 
Використання індексів у соціології на прикладі індексу довіри до вчених 
 
Абіді Анастасія 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 4 курс 
Яка висотність є оптимальною для України? Розглянемо кейс зі Львовом 
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СЕКЦІЯ 3. 
СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В 

УКРАЇНІ 
https://meet.google.com/mtk-adox-npc 

 
Модератор: Шелухін Володимир Анатолійович – к. соц. н., асистент 

кафедри соціальних структур та соціальних відносин 
факультету соціології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

 
 
Rana Subir 
Jawaharlal Nehru University, Sociology department, PhD 
Socio-political effects of the recent social transformations in India: 
A Sociological Reflection 
 
Чалюк Юлія 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, факультет 
управління персоналом, соціології та психології, доцентка кафедри соціології 
Соціально-економічні наслідки Covid-19 в Україні 
 
Чикиринда Яна 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 4 курс 

Роль соціальних мереж у формуванні соціальних практик молоді 
 
Кутюк Володимир 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 3 курс 

Чи має значення статус експерта у сучасних реаліях? 
 
Васілєва Вероніка 
Волинський національний університет ім. Лесі Українки, факультет психології та 
соціології, 2 курс ОС Магістр 

Віктимність молоді як соціальне явище в сучасній Україні 
 
Ясєнєв Микола 
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, факультет лісового 
господарства, 2 курс 
Структурна трансформація українського суспільства: проблема 
соціальної структури 
 
 
 

https://meet.google.com/mtk-adox-npc
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Тащенко Анна 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 
кандидатка соціологічних наук, асистентка 
Розуміння міграції та мігрантів: шукати «під ліхтарем» чи де загублено?  
 
Жезняк Марина 
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, факультет 
психології та соціології, аспірантка 
Електронний уряд як форма взаємодії влади і громадян 
 
Франк Таїсія 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 4 курс 
Націєтворча біополітика та реподуктивні режими у постсоціалістичних 
європейських країнах 
 
Сердюк Яна 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс 
Соціально-технологічна діяльність в нормативно-правовому полі України 
 
Пересунько Тетяна 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс 
Вплив соціальних технологій на розвиток соціальних підприємств 
 
Бабенко Вероніка 
Маріупольский державний університет, історичний факультет, 3 курс 
Перспективи розвитку молодіжної політики під впливом децентралізації в 
м. Маріуполь 
 
Склярова Ірина 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 
аспірантка 
Оцінювання ефективності каналів комунікації в соціальних проєктах 
 
Лагус Анастасія 
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, факультет лісового 
господарства, 2 курс 
Особливості формування інформаційного суспільства в сучасній Україні 
 
Шепель Ніна 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 
аспірантка 
Оцінка результатів діяльності соціального підприємства 
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Шпікер Марина 
Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського, факультет соціології і права, 
аспірантка 
Доступ до правосуддя в Україні: соціологічний вимір 
 
Петрик Лев 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 4 курс 
Гомеопатія як приклад сучасної симпатичної магії 
 
 

СЕКЦІЯ 4. 
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИКЛИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
https://meet.google.com/bjz-cxbc-qtu 

 
Модератор: Черних Геннадій Андрійович – к. соц. н., асистент 

кафедри галузевої соціології факультету соціології 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 

 
Вєпрєва Вероніка 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 1 курс 
ОС Магістр 
Ефективність корпоративної соціальної відповідальності під час кризових 
ситуацій 
 
Музильов Олександр 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет соціології, аспірант 
Форми прояву колективної образи у сучасному суспільстві 
 
Торяник Дарина 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет соціології, 3 курс 
Студент в умовах пандемії: трансформація повсякденності 
 
Улановська Анна 
Маріупольский державний університет, історичний факультет, 1 курс 
Зміни в соціокультурній складовій українського суспільства під впливом 
дистанційної освіти 
 
Крижанівська Вікторія 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет соціології, 
аспірантка 
Абсентеїзм у цифрову епоху: онлайн- та офлайн-практики 
 

https://meet.google.com/bjz-cxbc-qtu
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Криворучко Максим 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», факультет 
соціально-гуманітарних технологій, аспірант 
Українська православна церква (Московського патріархату) як інструмент 
у гібридній війні 
 
Нагорна Марія 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс 
Яка з моделей культурної політики найкраще відповідає регіональним 
умовам м. Києва? 
 
Саган Олесь 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, інститут міжнародних 
відносин, 2 курс 
Фактори амбівалентності українського суспільства у виборі вектору 
політичного розвитку 
 
Юськів Павло 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 1 курс 
ОС Магістр 
Вплив інституту спорту на життя спортсмена після завершення 
професійної кар'єри 
 
Будник Олександра 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 4 курс 
Онлайн-шопінг як специфічна соціокультурна практика сучасного 
суспільства споживання 
 
Проскурня Маргарита 
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, факультет лісового 
господарства, 2 курс 
Гендерний аспект соціальних трансформацій в сучасному українському 
суспільстві 
 
Карацюба Анна, Резнік Ярослав, Якубова Ангеліна 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 3 курс 
Роль присутності факультету в соціальних мережах при виборі 
майбутньої професії 
 
Кожемякіна Анастасія 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс 
Вплив Інтернету на формування молодіжних субкультур 
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Тилик Альона 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс 
Трансформації міського активізму в Україні після Революції Гідності 
 
 
 

20 листопада 2020 р. 
 

1100 – 1200 – продовження роботи секцій 
1201-1330     

https://meet.google.com/vxb-hfyk-orc 
 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
 

Українське суспільство ХХІ століття у пошуках оптимального 
державного ладу" 

 
Модератори:  
 
Мороз Євгенія Олегівна, к. соц. н., асистентка кафедри теорії та історії 
соціології, голова РМВ факультету соціології 
 
Бацак Назарій Костянтинович, студент, голова НТСА, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 
4 курс 
 
 
 

1331-1350    – ЗАВЕРШАЛЬНА СЕСІЯ – підведення підсумків 

 
 
 
 

Факультет соціології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

просп. Глушкова, 4Д, м. Київ, 03022 
https://sociology.knu.ua/ 
office@soc.univ.kiev.ua 

+380 (44) 521-32-63 
+380 (99) 349-43-09 

https://www.facebook.com/soc.knu/ 

https://meet.google.com/vxb-hfyk-orc
https://sociology.knu.ua/
mailto:office@soc.univ.kiev.ua
https://www.facebook.com/soc.knu/
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