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СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, 

АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА – 2021»

Бацак Назарій, студент IV курсу, голова 
Наукового товариства студентів факультету соціології;


 Хелашвілі Аліна, аспірантка 
факультету соціології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка.

Голова оргкомітету – 

Заступниця голови оргкомітету –

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


2.	Кириченко Роман, аспірант факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка;


3.	Козлова Олександра, членкиня Наукового товариства 
студентів факультету соціології, студентка ІV курсу факультету 
соціології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка;


4.	Людоговська Карина, студентка IV курсу, членкиня Наукового 
товариства студентів факультету соціології;


5.	Майорова Аліна, членкиня Наукового товариства студентів 
факультету соціології, студентка ІV курсу факультету соціології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


6.	Орлова Олена, студентка IV курсу, секретар організаційного 
комітету, членкиня Наукового товариства студентів факультету 
соціології


7.	Петрик Лев, член Наукового товариства студентів факультету 
соціології, студент ІV курсу факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка;


8.	Сазонова Валерія, аспірантка факультету соціології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка;


9.	Сирота Анна, членкиня Наукового товариства студентів 
факультету соціології, студентка ІV курсу факультету соціології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Члени оргкомітету


Секретар організаційного комітету – Олена Орлова


Відповідальний секретар – Карина Людоговська
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РОЗКЛАД ЗАХОДІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

16 квітня 2021 року

10:00 – 12:30 – пленарне засідання 



12:40 – 14:20 – робота у секціях


17:00 – 18:20 – «Соціоворкшоп»


– відкриття конференції: вступне слово


 – Любомир Мисів, заступник директора 
Соціологічної групи «Рейтинг»: презентація дослідження 
«Соціологія карантину: страхи та оцінки населення»


 – інтерактив


 – Анастасія Шуренкова, залучена експертка 
Дослідницької агенції «Info Sapiens»: презентація дослідження 
«Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання»


 – другий інтерактив


 – Петро Бурковський, аналітик Фонду «Демократичні 
ініціативи» ім. Ілька Кучеріва: презентація дослідження «Яким 
чином формуються зовнішньополітичні орієнтації громадян і що 
впливає на громадську думку про іноземні уряди?»


 – закриття пленарного засідання


 – кава-брейк

10:00 – 10:05 

10:05 – 10:45

10:45 – 10:55

10:55 – 11:35

11:35 – 11:45

11:45 – 12:25

12:25 – 12:30

12:30 – 12:40
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«(Не)реальні дослідження соціальної реальності»

https://zoom.us/j/98741130537?pwd=ZHdJYnM4eDJ
hYng2RnRLSlV4WGg0UT09


Meeting ID: 987 4113 0537


Passcode: 894257


https://youtu.be/WPZ9elTTPZ8


Місце проведення (для учасників):


Місце перегляду (для глядачів):


https://zoom.us/j/98741130537?pwd=ZHdJYnM4eDJhYng2RnRLSlV4WGg0UT09
https://zoom.us/j/98741130537?pwd=ZHdJYnM4eDJhYng2RnRLSlV4WGg0UT09
https://youtu.be/WPZ9elTTPZ8


 – «Як провести екзит-пол?» від Світлани Хуткої, 
Ph.D., генеральної директорки U.World Foundation; асоційованої 
професорки Київської школи економіки, Fulbright Stanford Fellow, 
Carnegie Fellow (UC Berkeley, UW Seattle)


 – «Як скласти соціологічне запитання?» від Тетяни 
Шевченко, директорки департаменту кількісних досліджень 
компанії «Q&Q Digital»


17:00 – 17:40

17:40 – 18:20

https://zoom.us/j/92449607300?pwd=S0RPWjB5NmN4dEpyQXZnekt
VTnJodz09


Meeting ID: 924 4960 7300


Passcode: 292609


https://youtu.be/9r5gLNlpOPs


Місце проведення (для учасників):


Місце перегляду (для глядачів):


«СОЦІОВОРКШОП»

РОБОТА У СЕКЦІЯХ 
12:40 – 14:20
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https://meet.google.com/fqp-imnu-scy



https://zoom.us/j/92491189961?pwd=YmhLTUhCR1JiKzJQVXhqMTlTVCt
nUT09


Meeting ID: 924 9118 9961


Passcode: 576485


https://youtu.be/tJz7CWJKXlM


СЕКЦІЯ 1:


Місце проведення (для учасників): 


СЕКЦІЯ 2:


Місце проведення (для учасників): 


Місце перегляду (для глядачів):


https://zoom.us/j/92449607300?pwd=S0RPWjB5NmN4dEpyQXZnektVTnJodz09
https://zoom.us/j/92449607300?pwd=S0RPWjB5NmN4dEpyQXZnektVTnJodz09
https://youtu.be/9r5gLNlpOPs
https://meet.google.com/fqp-imnu-scy
https://zoom.us/j/92491189961?pwd=YmhLTUhCR1JiKzJQVXhqMTlTVCtnUT09
https://zoom.us/j/92491189961?pwd=YmhLTUhCR1JiKzJQVXhqMTlTVCtnUT09
https://youtu.be/tJz7CWJKXlM
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СЕКЦІЯ 1

Карпуша Марія, Нагорна Марія
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс

Схильність до негативної девіантної поведінки в статевому розрізі

Єгорченкова Олександра
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс

Відео як сучасний документ для контент-аналізу 

Сердюк Яна, Пересунько Тетяна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс

Застосування SROI для визначення соціального ефекту діяльності 
соціальних підприємств

Саган Олесь
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, інститут міжнародних відносин, 2 курс

Соціальні чинники успішності імплементації реформ 
президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном

Бельцер Мілена
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс

Основні тенденції дослідження корпоративної культури кін. ХХ – 
поч. ХХІ століття

Каленський Володимир
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 1 курс

Дилеми класової свідомості у постсоціалістичній Україні: досвід та 
ідентичність сучасного робітничого класу у Львові (на прикладі 
дослідження Грегорі Шварца)

Медведєва Аліна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс

Соціологічний аспект дослідження транснаціональних 
корпорацій: кейси країн, що розвиваються

Сідоричева Наталія
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс

Передумови та наслідки культурної апропріації у соціальних 
відносинах

Модераторка:	Мороз Євгенія Олегівна – к. соц. н., асистентка 
                              кафедри теорії та історії соціології, голова РМВ 
                              факультету соціології.
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Хаврюченко Наталія, Кожемякіна Анастасія
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс

Вимірювання та оцінка соціального капіталу

Версаль Марія
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 1 курс

Трудоголізм і токсична продуктивність: грань між успішністю та 
залежністю

Дударко Ярослав, Кохан Олександра
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс

Подарунок у епоху Постмодерну

Парапанова Марина
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс

Дослідження образів сучасного чоловіка та сучасної жінки

Гордина Катерина
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс

Історичні віхи виникнення та розвитку біографічного методу
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СЕКЦІЯ 2

Хелашвілі Аліна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, аспірантка

Дуальна національна ідентичність мігрантів

Черних Геннадій
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, асистент

Соціологія деморалізації – особливості занепаду моральних 
якостей особистості, соціальних спільнот, суспільства

Олійник Анна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 3 курс

Класифікація помилок при CATI-опитуваннях

Кутюк Володимир
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 3 курс

Глибинне інтерв’ю як метод збору соціологічних даних

Гохман Маргарита
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 2 курс 
магістратури

Досвід страху в публічних просторах міста як просторове 
вираження патріархату

Деревинська Катерина
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 3 курс

Інтернет-меми як форма сучасної комунікації

Кириченко Роман
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, аспірант

Тематичне моделювання як метод аналізу документів у соціології

Склярова Ірина
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, молода вчена

Молодіжні ради як суб'єкт громадянського суспільства України

Джевага Марія
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 1 курс 
магістратури

Роль збору параданих у F2F інтерв`ю

Модератор:	Дейнека Артемій Вадимович – к. соц. н., асистент 
                         кафедри теорії та історії соціології.
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Юськів Павло
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 1 курс 
магістратури

Вплив інституту спорту на життя спортсмена після завершення 
професійної кар'єри

Білецька Олена
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 3 курс 

Клас та класова свідомість як основоположні чинники 
дослідження соціальної структури суспільства

Ткаченко Олексій
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 1 курс 
магістратури

Зелена хвиля: перемога «Слуги народу» на виборах до Верховної 
Ради 2019 через призму закону Тінгсена

Позній Олександр
Національний педагогічний університет імені Драгоманов, факультет соціології, аспірант

Religion in the epoch of globalization as a mobilizing factor

Данієлян Ліліт
Херсонський державний університет, факультет психології, історії та соціології, 3 курс 

Розвиток популярності онлайн-платформи Zoom під час пандемії 
COVID-19

Літвін Даяна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 3 курс 

Маскулінність та її трансформації в Україні

Губарєва Олександра
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 4 курс 

Конформізм і нонконформізм як складові трудової поведінки 
українського працівника

Якубова Ангеліна 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, 3 курс 

Вплив чинників депривації та суб’єктивної оцінки «розриву 
поколінь» на загальну задоволеність життям (на прикладі сьомої 
хвилі WVS)

Бондаренко Микола
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, аспірант 

«Гра в мовчанку» або заглушення як тип репутаційного 
очорнювання



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/


Анна Сирота

+38(096)5502089


naukove.tovaristvo@gmail.com


https://socknu.wixsite.com/shvesna

https://t.me/joinchat/XqNhkqM5ZIlhNjI6


Контакти


Контактна особа:		 


тел.:	 

email:	 

Офіційна веб-сторінкаконференції: 


Чат для технічноїдопомоги та обговоренняв Telegram: 	       

https://sociology.knu.ua/
mailto:office@soc.univ.kiev.ua
https://www.facebook.com/soc.knu/
https://socknu.wixsite.com/shvesna
https://t.me/joinchat/XqNhkqM5ZIlhNjI6

