Наша діяльність:
1. «Соціологія і сучасні соціальні трансформації» - це щорічна міжнародна
конференція молодих науковців, яку проводить факультет соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з
НТСА.
Своєю тематикою вона охоплює широкий спектр можливих наукових
інтересів студентів та молодих учених: класична і сучасна соціологічна
теорія у поясненні новітніх трансформацій українського суспільства,
методологія та методи дослідження соціальних трансформацій в
українському суспільстві, соціальні наслідки сучасних соціальних
трансформацій в Україні, соціокультурні виклики в умовах трансформації
українського суспільства.
Також студенти мають можливість опублікувати свої тези: за результатами
конференції видаються збірники тез в електронному та/або паперовому
форматах.

2. Круглий стіл для 1 курсу – захід, що дає першокурсникам не лише нагоду
подискутувати, а й шанс отримати свою першу публікацію та відчути
себе частиною наукової спільноти!
Напрямки обговорення стосуються найбільш актуальних соціологічних тем,
що пропонуються для вивчення першокурсникам нашого факультету: від

явища «макіавеллізму» та ідей Т. Гоббса до проблем демократії в сучасній
Україні та цінностей модерних суспільств.

3. Конкурс есе та воркшоп для школярів
Наукове товариство організовує Всеукраїнські конкурси есе для учнів старших
класів. Переможці отримують призи та запрошуються на воркшопи від наших
викладачів, на яких знайомляться з факультетом соціології КНУ та максимально
наближаються до студентського життя!
Під час воркшопу можна взяти участь у цікавих теоретичних та практичних
заняттях, квестах, вікторинах, познайомитися зі спільнотою нашого факультету
та просто весело провести час.

4. Серія екскурсій «Соціологія поза межами університету»

Наукове товариство пропонує студентам відвідати місця, де відбувається
соціологічна магія! Серія екскурсій під назвою "Соціологія за межами
університету" дозволяє молодим соціологам побачити професіоналів за
роботою та познайомитися з організаціями, де соціологи можуть себе
реалізувати. Екскурсія з НТСА – чудова нагода доторкнутися до соціологічної
«кухні» та поспілкуватися з майстрами своєї справи.

5. Серія інтерв’ю з викладачами «Мій шлях до соціології»
Приурочені до Дня соціолога, інтерв’ю з викладачами та викладачками нашого
факультету розкривають унікальні досвіди наших наставників. Рефлексії наших
героїв завжди унікальні та глибокі, саме тому ми з незмінною насолодою
читаємо їхні розповіді! Знаходьте інтерв’ю «Мій шлях до соціології» на
Facebook-сторінці НТСА: https://www.facebook.com/naukove.tovarystvo.soc/ (або
зробити це речення гіперпосиланням).
6. Дискусійні клуби
Понад 10 років тому на нашому факультеті було створено дискусійний клуб, у
рамках якого відбувалися зустрічі-обговорення наукових і науково-популярних
текстів. 2019 року ми вирішили відновити цю ініціативу!
Книжковий дискусійний клуб та дискусійний клуб «Гендерний кінозал +» – це
обговорення текстів та фільмів із соціально (і соціологічно!) значимою
тематикою. За навчальний рік 2020-2021 ми переглянули та обговорили
"Мільйонера з нетрів" (2008 р.) та "День любові" (1990 р.), а також за чаєм та
печивом дискутували навколо «Голодне місто: як їжа визначає наше життя»,
«Після методу: безлад і соціальна наука», «Чому Азії вдалося», «Проти
демократії», «Пастер. Війна і мир мікробів».

7. Лекторії
Чому супергерої саме такі, якими вони є? Як комікси пов'язані з релігієзнавством?
Чи може слово "міф" стати повноцінною соціологічною категорією? Як семіотика
допомагає бачити навколо себе міфічні смисли?
У серії лекцій про міфи ми зрозуміли, як виникають псевдонаукові міфи,
розглянули комікс як різновид мистецтва, що дає можливість говорити про

травматичне минуле, особливості транспонування національних історій в
простір коміксу та з'ясували чи можливий феноменологічний аналіз
повсякденних міфічних переживань.

8. Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих учених
«Шевченківська весна»
Шевченківська весна - міжнародна наукова міждисциплінарна
конференція студентів, аспірантів та молодих учених, яка проходить
щороку з 2003 року в Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка Науковим товариством студентів та аспірантів. На
факультеті соціології КНУ конференція традиційно проводиться у
березні-квітні.
Це чудова можливість для студентства отримати навички написання
тез та долучитися до наукової діяльності, опублікувати свої роботи,
поділитися власними ідеями й розширити свій кругозір.

9. Воркшопи
Практика невід’ємна від теорії, Тож чому б не закріпити знання у ході
воркшопів від справжніх професіоналів?
Саме з метою поглиблення фахових навичок серед студентства Наукове
товариство запровадило на факультеті формат воркшопів за різними
напрямами, які витікають з надзвичайно широкого предметного поля
соціологічної науки.

