
 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка  

Факультет соціології 

Наукове товариство студентів та аспірантів 

  
проводять  

IХ Міжнародну конференцію 

студентів та молодих науковців 

“Соціологія і сучасні соціальні трансформації”  
яка  відбудеться  24-25 листопада 2016 року 

на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(м.Київ, пр-т Глушкова, 4д).  

Оргкомітет запрошує студентів та молодих науковців взяти участь у роботі конференції за напрямами: 

 Класична і сучасна соціологічна теорія в поясненні новітніх трансформацій українського 
суспільства. 

 Соціокультурні виклики в умовах трансформації українського суспільства. 
 Соціальні наслідки сучасних соціальних трансформацій. 
 Методологія та методи дослідження соціальних трансформацій в українському суспільстві. 

Робочі мови : українська, російська, англійська. 
 

Оргвнесок учасників конференції складає: 
для студентів 100 грн.,  
для молодих науковців – 150 грн.,  
для іноземних учасників 10 Євро (у гривневому еквіваленті).  
Оргвнесок покриває публікацію матеріалів конференції (програма і тези учасників конференції) та 
організацію кава-брейків. Сплачується при реєстрації за поточним курсом Національного банку 
України. 
 

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників.  
 

Оргкомітет конференції розгляне можливість поселення запрошених іноземних та іногородніх 
студентів та аспірантів у гуртожитку університету. Орієнтовна вартість проживання у 
гуртожитку – від 180 грн. 
 

Заявку на участь у конференції (форму див. нижче) і тези доповіді просимо направляти до 30 
жовтня 2016 року прикріпленими файлами на електронну адресу конференції 
socioconfKNUTSH@ukr.net Назви файлів мають починатись з  прізвища заявника латинськими 
літерами).  
Адреса організаційного комітету (місця проведення конференції):  
Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 
проспект Глушкова 4д; к. 501; Київ 03187; Україна 
Поштова адреса:  
Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 
вул.Володимирська 64\13, Київ 01601 Україна. 
Телефон: +38 044 5213263;+38  067 3172333; +38  0996596096. E-mail: socioconfKNUTSH@ukr.net 
Відповідальні секретарі конференції: Нахабич Марина Анатоліївна, Черних Геннадій Андрійович 
 

Будемо раді Вашій участі! 



Додаток 

(форма) 

ЗАЯВКА 

учасника  IХ Міжнародної конференції студентів та молодих науковців  
“Соціологія і сучасні соціальні трансформації”  

Прізвище, ім'я та по-батькові:       

Назва доповіді:       

Напрям:  

 Соціокультурні виклики в умовах трансформації українського 
суспільства. 

 Класична і сучасна соціологічна теорія в поясненні новітніх 
трансформацій українського суспільства. 

 Соціальні наслідки сучасних соціальних трансформацій в Україні. 
 Методологія та методи дослідження соціальних трансформацій в 

українському суспільстві. 

 

Вік:       

Навчальний заклад:       

Факультет:       

Курс, рік навчання:       

Поштова адреса:       

Країна:       

E-mail:       

Телефон:  

1) мобільний: 

 2) домашній       

Чи потрібне бронювання місця для поселення: 

 так  
 ні 

Зазначте дату приїзду і від’їзду  
Приїзд   

Від’їзд    

 



Вимоги до оформлення тез конференції 

Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір і редагування надісланих 
матеріалів. Роботи, що містять елементи плагіату, не будуть прийняті до розгляду оргкомітетом. 
Автори несуть відповідальність за підбір і достовірність наведених фактів, цитат, статистичних 
даних, власних назв.  

Обсяг тез – до 4-х сторінок. Поля  всі – 2 см. Шрифт – Times New Roman, розмір 12 пт. Інтервал – 
1,5. Текст друкується без переносів, виділення в тексті – напівжирним курсивом. Відступ першого 
рядка кожного абзацу робиться автоматично на 1,25 см. 

Література (якщо є посилання) – 12 пт. Посилання оформлюється наступним чином: [4, с. 23] і 
розміщується за ступенем згадування. 

 
 

ЗРАЗОК 
ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
 

Петренко Ігор 
студент  ІІІ курсу факультету соціології 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 
 
 

СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ У СТРАТИФІКОВАНОМУ ПРОСТОРІ 
 

……………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. ……… 
2. ……… 

 
 



 

 

Taras Shevchenko National University of Kyiv  

Faculty of Sociology, 

the Student Scientific Society 

 

invite for participation at 

the IX International conference for students and young scientists 

“Sociology and Contemporary Social Transformations” 

The Conference will be held on 24-25 November 2016 at Faculty of Sociology, Taras Shevchenko National 
University of Kyiv (4d Glushkova Ave., Kyiv, Ukraine) 

The Organizational committee invites students and young scientists to take part at the conference and to present 
the papers within the follow general topics: 

 The cognitive polential of the classical and modern sociology in explanation of contemporary 
transformation of Ukrainian society. 

 Social and cultural challenges of Ukrainian society transformation.  
 Social consequences of contemporary societal transformations.  
 Methodology and methods of research of Ukrainian society social transformation. 

Working languages: Ukrainian, Russian, English.  

The conference fee is an equivalent of 10 Euro in UAH in the current exchange rate of the National Bank of 
Ukraine. The conference fee should be paid during the registration at the first day of the Conference. 
The conference fee covers the cost of publication of proceedings and coffee breaks. 

Travel, accommodation and living expenses are covered by participants. At request, participants can be 
accommodated in the university’s hotel. 
 

Application: 
To participate in the conference, please, submit to the organizing committee’s e-mail address 
(socioconfKNUTSH@ukr.net) by October 30, 2016 the Application for participation at the conference 
(according to the form below) and  the Abstract. These documents should be sent as the attached files named by 
applicant's name in Latin letters. 
 

Please, attention! 
After your application documents are received, the organizing committee sends a confirmation message to your 
e-mail address. In case, when you do not receive such a message, please contact the committee by phone. 
 

Address of the organizing committee (the venue):  
Faculty of Sociology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, prospekt Akademika 

Hlushkova, 4D; room 501; Kyiv 03187; Ukraine 
Postal address of the organizing committee:  
Faculty of Sociology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, vul. Volodymyrska, 64/13; Kyiv 01601; 

Ukraine. 
Phone.: +38 044 5213263; +38 067 3172333:      Email: socioconfKNUTSH@ukr.net 
Contact person: Maryna Nakhabych 
 

We are looking forward to welcome you at the conference! 



Attachment 

 

(form) 
Application 

for participation at 
the IX Conference for Students and Young Scientists 

“Sociology and Contemporary Social Transformations”  
Surname, Name:      

Title of presentation:      
General topics (please, select): 

 The cognitive polential of the classical and modern sociology in explanation of contemporary 
transformation of Ukrainian society. 

 Social and cultural challenges of Ukrainian society transformation.  
 Social consequences of contemporary societal transformations.  
 Methodology and methods of research of Ukrainian society social transformation. 

 

Age of participant:      
Affiliation (University, Institute etc,):      

Department:      
University academic level:        

Post address:      
Country:      

E-mail:      
Phone:  

1) mobile,      
2) home      
Do you need accommodation?  

Yes  __      days 
No 

  
 

 



ABSTRACT 
    The Committee reserves the right to make the selection and editing of the abstract. The abstracts containing 
plagiarism will be rejected by the organizing committee. Authors are responsible for the selection and 
verification of empirical data, for the references, analysis, interpretation and research conclusions. 
REQUIREMENTS: 
up to 4 pages in  Times New Roman  12, interline spacing 1.5 without hyphens selection, with all margins  0,2  
in A4 Format. 

References should be put in square brackets – [2: 56], where the first number refers to the position of the 
source in the list of references, the second number is a page number in the source. 

List of references should follow the text of the outline. 
 
   For information, contact the executive secretaries of the organizing committee Nahabych Marina. Tel./fax.:., 
E-mail: socioconfKNUTSH@ukr.net 

 
Example  

 
Igor Bondarenko 

Student of Sociology Faculty 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

 
 

SOCIAL MOBILITY IN STRATIFICATION FIELD 
 

……………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….. 

 
References 

1. ……… 
2. ……… 



 

  

Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко  

 
Факультет социологии 

 
Научное общество студентов и аспирантов 

  

 
проводят 24-25 ноября 2016 года 

IХ Международную конференцию 
студентов и молодых исследователей 

“Социология и современные социальные трансформации” 
 
которая состоится на факультете социологии Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко (пр-т. Глушкова, 4д) 
 

Оргкомитет приглашает студентов и молодых исследователей принять участие в работе конференции 
по следующим направлениям: 

 Классическая и современная социологическая теория в объяснении новейших 
трансформаций украинского общества. 

 Социокультурные вызовы в условиях трансформации украинского общества. 
 Социальные последствия современных социальных трансформаций в Украине. 
 Методология и методы исследования социальных трансформаций в украинском обществе. 

Рабочие языки: украинский, русский, английский. 
Оргвзнос для иностранных участников - 10 Євро (в гривневом эквиваленте), оплачивается при 
регистрации. 
 
Проезд, проживание и питание - за счет участников. 
Оргкомитет конференции рассмотрит возможность поселения приглашенных иностранных и 
иногородних студентов и аспирантов в общежитии университета. Ориентировочная стоимость 
проживания в общежитии – от 180 гривен. 

Заявку на участие в конференции (форму см. ниже) и тезисы доклада просим направлять   до 30 
октября 2016 г.  прикрепленными файлами к письму на электронный адрес конференции 
socioconfKNUTSH@ukr.net. Названия файлов просим начинать с фамилии аппликанта 
латинскими буквами.    

Адрес организационного комитета (места проведения конференции):  
Факультет социологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; 
 проспект Глушкова 4д; к. 501; Киев 03187; Украина. 
Почтовый адрес:  
Факультет социологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; 
ул.Владимирская 64\13, Киев 01601 Украина. 
Телефон: +38 044 5213263;+38  067 3172333: +38  0996596096.  E-mail: socioconfKNUTSH@ukr.net 
Ответственные секретари конференции: Нахабич Марина Анатольевна, Черных Геннадий Андреевич 

 
Будем рады Вас видеть! 

 



Приложение 

ЗАЯВКА 
 

участника IХ Международной  конференции студентов и молодых исследователей 
“Социология и современные социальные трансформации”  

Фамилия, имя, отчество:      
Название доклада:       
Направления (просим выбрать необходимое): 

 Классическая и современная социологическая теория в объяснении новейших 
трансформаций украинского общества. 

 Социокультурные вызовы в условиях трансформации украинского общества. 
 Социальные последствия современных социальных трансформаций в Украине. 
 Методология и методы исследования социальных трансформаций в украинском 

обществе. 

Возраст:       
Учебное заведение:       
Факультет:       
Курс, год обучения:       
Почтовый адрес:       
Страна:       
E-mail:       
Телефон:  
1) мобильный      
2) домашний       
Необходимость бронирования места для поселения: 

 да ,       дней 
 нет 

 
 



Требования к оформлению тезисов конференции 
Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять отбор и редактирование присланных 

материалов. Работы, содержащие элементы плагиата, не будут приняты к рассмотрению оргкомитетом. 
Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических 
данных, имен . 

Объем тезисов - до 4 -х страниц. Поля все - 2 см. Шрифт - Times New Roman, размер 12 пт . 
Интервал - 1,5. Текст печатается без переносов, выделение в тексте - полужирным курсивом. Отступ 
первой строки каждого абзаца делается автоматически на 1,25 см. 

Литература ( если есть ссылки) - 12 пт. Ссылка оформляется следующим образом : [4 , с . 23 ] и 
размещается по степени упоминания. 
 

 
ОБРАЗЕЦ 

оформления тезисов 
 

Иванов Игорь 
студент III курса факультета социологии 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина 
 

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В СТРАТИФИЦИРОВАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
……………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………….. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. ……… 
2. ……… 

 
 
 


