
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 

СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ 

 «СОЦІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ» 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

«ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ 

СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ:  

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ» 

 
 

27 лютого 2019 року  

в ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»  
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1. Соціальна взаємодія в умовах соціальних невизначеностей 

2. Стратегії  розвитку соціологічної науки очима молодих вчених 

3. Традиції корпоративної соціальної відповідальності в Україні 

4. Соціологічна діагностика якості освітніх послуг 

5. Застосування оціночних технологій в соціологічних дослідженнях 

6. Традиції та новації в предметному полі спеціальних та галузевих соціологій (управління, 

освіта, молодь, культура, економіка, конфлікти, тощо) 

7. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності 

8. Вторинна зайнятість студентської молоді 

9. Ціннісні орієнтації  сучасної  молоді 

10. Розвиток і функціональна роль середнього класу в країнах світу 

11. Інтеграція вимушених переселенців у приймаючі громади: соціологічний вимір  

12. Практики соціального діалогу в Україні 

13. Соціальні та медіа-комунікації 

14. Соціологічний вимір підприємницької діяльності 

 

Форми участі в конференції: очна, дистанційна 

Робочі мови : українська, англійська, російська. 

 В рамках конференції планується проведення круглих столів, майстер-класів та тренінгів. 

 

 

1. Для участі у конференції необхідно до  1 лютого 2019 року надіслати заявку на участь у 

конференції на електронну пошту: soclab.kneu@gmail.com.. У темі листа зазначити: 

«Заявка на конференцію». Файл назвати прізвищем автора (наприклад: 

zayavka_ivanov.doc). 

2. До 24 лютого 2019 року надіслати тези доповіді на електронну пошту: 

soclab.kneu@gmail.com. У темі листа зазначити: «Тези на конференцію». Файл назвати 

прізвищем автора (наприклад: tezu_ivanov.doc). 

3. Повідомлення про прийняття тез до збірника тез конференції буде надіслано протягом 3 

днів із дати їх надходження на електронну пошту оргкомітету. Прохання учасникам, які не 

отримали повідомлення, продублювати лист. 

 

За результатами роботи конференції буде сформована електронна збірка тез, примірник якої 

буде надіслано протягом 25 днів після закінчення конференції на електронну адресу авторів, 

вказану в заявці.  

 

Усіх авторів буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь. 

 

 Участь у конференції є безкоштовною, фінансування проїзду та проживання 

здійснюється за рахунок учасників. 

Умови участі 

 

Оргкомітет запрошує студентів, аспірантів та молодих вчених прийняти участь в 

роботі конференції за наступними напрямками: 



 
Гаєвська О.Б., завідувач кафедри соціології, д.філос.н., професор 

Артеменко С.Б., заступник завідувача кафедри соціології, к.соц.н., доцент 

Фляшнікова А.Б., к.соц.н., доцент  кафедри соціології, к.соц.н., доцент  

Горбова Ю.С., завідувач навчально-наукової лабораторії «Соціологічна лабораторія» кафедри 

соціології, к.соц.н. 

Горбов В.В., доцент кафедри соціології, к.соц.н. 

Контактні дані Оргкомітету: 

03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», кафедра соціології (кім. 535) 

З питань конференції звертатись до організаційного комітету за телефонами: 

(044) 455 60 28 (кафедра соціології) 

(044) 455 60 29 (навчально-наукова лабораторія «Соціологічна лабораторія») 

(050) 344 36 94 – зав. кафедри, д.філос.н., проф. Гаєвська Оксана Борисівна;  

(095) 063 71 76 – к.соц.н., доцент Артеменко Світлана Богданівна;  

(099) 911 90 69- к.соц.н., доцент Фляшнікова Алла Борисівна 

(095) 559 09 81 – к.соц.н., завідувач навчально-наукової лабораторії «Соціологічна лабораторія» 

кафедри соціології Горбова Юлія Сергіївна 

(050) 927 93 69 – к.соц.н., доцент кафедри соціології Горбов Владислав Володимирович 

 

 
 

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 3-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. Оформлення літератури здійснюється згідно з правил 

ВАК тощо. ( https://vak.in.ua/ ). 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Іванов Іван 

студент  ІІ курсу факультету управління персоналом, 

 соціології та психології 

ДВНЗ «Київський національний економічний  

університет ім.В.Гетьмана», Україна 

 

 

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ: 

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 

 

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

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

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. ……… 

2. ……… 

Вимоги до оформлення тез конференції 

 

Організаційний комітет конференції  

 



 

 
 

 

Щиро запрошуємо до участі експертів, науковців, практиків та 

усіх зацікавлених! 

Заявка учасника І Всеукраїнської конференції 

«Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: 

 дослідження молодих вчених» 

П.І.Б. учасника___________________________________________________ 

Курс, факультет__________________________________________________ 

Назва навчального закладу_________________________________________ 

Контактний телефон ______________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________ 

Науковий керівник, ступінь, вчене звання_____________________________ 

Обраний напрям__________________________________________________ 

Назва доповіді____________________________________________________ 

Форма участі _____________________________________________________ 

Необхідність мультимедійного обладнання ___________________________ 

 

Заявка на участь у конференції 

 


