
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Факультет соціології 

Розпорядження 

№ 0/$/Уд від « -Л> Є/'z^f 2021 р. 

Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 
із соціології та гендерних досліджень 
у 2020-2021 навчальному році 

З метою підтримки обдарованої студентської молоді, активізації науково-
дослідної роботи студентів, створення умов для їх творчого зростання та 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» від 24.11.2020 № 1457, який 
ґрунтується на Положенні про Всеукраїнський конкурс студентських наукових 
робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженому наказом Міністерства 
освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 15.05.2017 №620/30488: 

1. Провести у 2020-2021 н. р. 1 тур всеукраїнських конкурсів студентських 
наукових робіт із соціології та з гендерних досліджень (далі - Конкурси) 
до 11 лютого 2021 року. 

2. Відповідальному за підготовку та проведення Конкурсів, заступнику 
декана Цимбалу Т.В. забезпечити організацію Конкурсів відповідно до 
Положення про їх проведення. 

3. З метою забезпечення якісного відбору кращих наукових робіт студентів 
створити оргкомітет у складі: декана факультету, заступника декана 
факультету, завідувачів кафедр, голови Ради молодих вчених факультету, 
голови НТС факультету та конкурсні комісії (Додаток 1), які повинні з 
05 лютого до 11 лютого 2021 року включно відібрати по три кращі 
наукові роботи студентів і рекомендувати їх авторів до участі у другому 
турі Конкурсів. 

4. Наукові роботи студентів подавати відповідальним секретарям 
конкурсних комісій факультету к.с.н. Мороз Є.О. (галузь знань 
«Соціологія») на електронну пошту morozeo@knu.ua та к.с.н. Бабенко С.С. 
(галузь знань «Гендерні дослідження») на електронну пошту 
sbabenko@knu.ua до 05 лютого 2021 року. 

5. Відповідальним секретарям Конкурсів до 15 лютого 2021 року направити 
відібрані наукові роботи студентів разом із відповідними документами для 
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участі у другому турі Конкурсів (Додаток 1 до Положення про проведення 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 
технічних та гуманітарних наук), що відбудуться в 2020-2021 н.р. на базі 
Ужгородського національного університету (галузь знань «Соціологія») та 
Херсонського державного університету (галузь знань «Гендерні 
дослідження»). 

Т.в.о. декана Р^'> yS^ 
факультету соціології <^j/ T.M. Кузьменко 
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Додаток 1 

Склад конкурсної комісії І туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

із галузі знань «Соціологія» в 2020-2021 н.р. 

Чепак В. В. - голова комісії, декан факультету соціології 

Мороз Є. О. - відповідальний секретар конкурсної комісії, голова РМВ 
факультету, к.с.н., асистент кафедри теорії та історії соціології 

Петренко-Лисак А. О. - к.с.н., доцент кафедри галузевої соціології 

Горбачик А. П. - к.с.н., професор кафедри методології та методів соціологічних 
досліджень 

Куценко О. Д. - д.с.н., професор кафедри соціальних структур та соціальних 
відносин 

Бацак H. K. - голова НТС факультету соціології, студент 4 курсу ОС «Бакалавр» 

Склад конкурсної комісії І туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

із галузі знань «Гендерні дослідження» в 2020-2021 н.р. 

Чепак В. В. - голова комісії, декан факультету соціології 

Бабенко С. С. - відповідальний секретар конкурсної комісії, к.с.н., доцентка 
кафедри соціальних структур та соціальних відносин 

Малес Л. В. - д.с.н., доцентка кафедри теорії та історії соціології 

Червінська Т. Г. - к.с.н., доцентка кафедри теорії та історії соціології 

Білкова О. Ю. - к.с.н., доцент кафедри галузевої соціології 

Бацак H. K. - голова НТС факультету соціології, студент 4 курсу ОС «Бакалавр» 
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