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НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ 

 

Запрошення до участі 

 

СОЦІОЛОГІЯ І СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, наукове 

товариство студентів та аспірантів проводять 24–25 листопада 2016 р. IХ Міжнародну кон-

ференцію студентів та молодих науковців “Соціологія і сучасні соціальні трансформації”, 

яка відбудеться  на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (пр-т. Глушкова, 4д).  

Оргкомітет запрошує студентів і молодих науковців взяти участь у роботі конференції 

за  напрямами: 

1. Теоретичні здобутки та проблеми концептуалізації соціальних трансформацій. 

2. Суспільні трансформації крізь призму історичної соціології та теорій глобалізації. 

3. Порівняльна методологія та методи вивчення постсоціалістичних суспільств. 

4. Соціоструктурні механізми постсоціалістичних суспільних трансформацій. 

5. Соціокультурні механізми трансформаційних змін. 

6. Дивергенція чи конвергенція постсоціалістичного розвитку суспільств? 

7. Тенденції формування постсоціалістичного капіталізму. 

8. Протиріччя та конфлікти у постсоціалістичному розвитку. 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

Оргвнесок учасників конференції становить: для студентів – 100 грн, молодих науковців – 

150 грн, іноземних учасників – 10 євро (у гривневому еквіваленті). Оргвнесок покриває публі-

кацію матеріалів конференції (програми і тез 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 іногород-

ніх студентів і аспірантів у гуртожитку університету. Орієнтовна вартість проживання у гур-

тожитку – від 180 грн. 

Заявку на участь у конференції та тези доповіді просимо надсилати до 20 жовтня 2016 р. 

прикріпленими файлами на електронну адресу конференції socioconfKNUTSH@ukr.net. Назви 

файлів повинні починатися з прізвища заявника латинськими літерами).  

Адреса організаційного комітету (місця проведення конференції): факультет соціології Київсь-

кого національного університету імені Тараса Шевченка, просп. Глушкова, 4д, к. 501, Київ, 03187. 

Поштова адреса: факультет соціології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601. 

Телефон: +38 044 5213263; +38 067 3172333; e-mail: socioconfKNUTSH@ukr.net. 

Відповідальний секретар конференції: Нахабич Марина Анатоліївна. 

Докладніше див.: http://www.sau.kiev.ua. 
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