
ПЛАТФОРМА 1. СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: 

ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

4-13 травня 2020 року,  дистанційна 

 

СЕКЦІЯ 1.  

ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Модератори секції:   

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

Горбов В.В., к.соц.н., доцент кафедри соціології,                                                                             
Артеменко С.Б., заступник завідуючої кафедри соціології, к.соц.н., доцент 

 

1. Місце відеоігр в житті сучасної молоді 

Бурбела Вероніка, 2 курс, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий керівник: Чалюк Ю.О., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

2. Перспективи закордонного навчання і успішного працевлаштування української 

молоді 

Плачковська Олена, 2 курс, спеціальність «Соціологія», факультет управління 

персоналом, соціології та психології 

Науковий керівник: Федоренко Н.І., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

3. Трудова активність студентів 

Стальмакова Світлана, курс 3, спеціальність «Соціологія», факультет управління 

персоналом, соціології та психології 

Науковий керівник: Єрескова Т.В., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

4. Європейські цінності студентської молоді у крос-культурному вимірі 
Черьомухіна Ольга, курс 3, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий керівник: Федоренко Н.І., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

5. Трансформація поняття патріотизму в уявленні української молоді 

Дем’янчук Владислав, курс 3, спеціальність «Соціологія», факультет управління 

персоналом, соціології та психології 

Науковий керівник: Єрескова Т.В., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

6. Соціальні детермінанти здоров’я 
Дерманська Діана., курс 3, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий керівник: Єрескова Т.В., к.соц.н., доцент кафедри соціології 
7. Динаміка індексу щастя серед жителів України: рекомендації щодо його збереження та 

підвищення 

Кошелап Кате рина, 2 курс, спеціальність «Соціологія», факультет управління 

персоналом, соціології та психології 

Науковий керівник: Горбова Ю.С., к.соц.н., директор науково-дослідного інституту 

соціологічних досліджень 



2 
 

8. Очікування студентів щодо ринку праці та подальшого працевлаштування 

Круть Вікторія, курс 3, спеціальність «Соціологія» факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий керівник: Гаєвська О.Б., завідувач кафедри соціології, д.філос.н., професор 
9. Research potential of social psychology in the face of the challenges of globalization 

Жесткова Анастасія, 2 курс, спеціальність «Економічна та соціальна психологія», 

факультет управління персоналом, соціології та психології 

Науковий керівник: Артеменко С.Б., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

10. Вплив соціокультурних чинників на споживчу поведінку студентської молоді 

Сироватка Діана, курс 4, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий  керівник: Горбова Ю.С., к.соц.н., директор науково-дослідного Інституту 

соціологічних досліджень 

11. Шопінг як соціокультурна практика молоді 

Яловенко Альона, курс 3, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

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

12. Механізми формування масової свідомості українців в умовах суспільних 

невизначеностей 

Бабенко Олексій, курс 4, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий керівник: Горбов В.В., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

13. Толерантність, як риса українського суспільства 

 Зав’ялова Марія, курс 3, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий керівник: Єрескова Т.В., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

 

Секція 2. 

 ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ СПЕЦІАЛЬНИХ ТА ГАЛУЗЕВИХ СОЦІОЛОГІЙ 

Модератори секції:   

Горбова Ю.С., к.соц.н., директор науково-дослідного Інституту соціологічних 

досліджень, 

Федоренко Н.І., заступник завідуючої кафедри соціології, к.соц.н., доцент,                              

Чалюк Ю.О., к.соц.н., доцент кафедри соціології,                                                                                

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

1. Соціальна турбулентність як стан сучасного суспільства 
Батрак Дар’я, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, соціології 

та психології 
Науковий керівник: Горбов В.В., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

2. Мотивація до вищої освіти: думка студентів 

Бондаренко Вероніка, курс 3, спеціальність «Соціологія», факультет управління 

персоналом, соціології та психології 
Науковий керівник: Гаєвська О.Б., завідувач кафедри соціології, д.філос.н., професор 
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3. Нечесна поведінка: практика списування та плагіату серед студентської молоді 

Гупало Маргарита, курс 3, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий керівник: Горбов В.В., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

4. Девіантна поведінка молоді в Україні: соціальні показники та тенденції розвитку 

Данюкін Данило, курс 4, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий керівник: Горбов В.В., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

5. Катастрофізм чи економічне зростання?  

Метіль Руслан, Денисюк Андрій, курс 1, факультет економіки та управління  

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

6. Особливості впливу урбаністичних процесів на формування міського простору 

Ігнатенко Олена, курс 4, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий  керівник: Горбова Ю.С., к.соц.н., директор науково-дослідного Інституту 

соціологічних досліджень 

7. Цінності самореалізації в структурі цінностей молоді  
Костенко Анна, курс 3, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий керівник: Єрескова Т.В., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

8. Новий погляд на батьківство в сучасному суспільстві 

 Кравченко Артем, курс 3, спеціальність «Соціологія», факультет управління 

персоналом, соціології та психології 

 Науковий  керівник: Горбова Ю.С., к.соц.н., директор науково-дослідного Інституту 

соціологічних досліджень 

9. Соціальний захист в Україні: ризики та перспективи розвитку 

Полякова Аліна, курс 4, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий  керівник: Горбова Ю.С., к.соц.н, директор науково-дослідного Інституту 

соціологічних досліджень 
10. Гендерні стереотипи сучасної української молоді 

Проніна Поліна, курс 1, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий  керівник: Фляшнікова А.Б., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

11. Роль науково-дослідної роботи студентів у розвитку соціально-орієнтованого 

мислення 

Яковлєв Антон, курс 2, спеціальність «Міжнародна економіка», факультет міжнародної 

економіки та менеджменту 

Науковий  керівник: Артеменко С.Б., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

12. Ціннісні пріоритети сучасної української молоді 

Співаченко Іванна, курс 1, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий керівник: Фляшнікова А.Б., к.соц.н., доцент кафедри соціології 



4 
 

13. Віртуалізація соціально-економічного простору в Україні: стан та перспективи 

розвитку 

Чайка Віктор, курс 4, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 
Науковий керівник: Горбов В.В., к.соц.н., доцент кафедри соціології 

14. Проблеми сімейного насильства: сучасні реалії та приховані небезпеки 
Черьомухіна Ольга, курс 3, спеціальність «Соціологія», факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

Науковий керівник: Лисенок М.А., ст.викл. кафедри соціології  

 

 

 

 

 


