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XXI Міжнародна наукова конференція студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених

 

Sociology in (Post)Modernity



Академічна соціологія
Політична соціологія
Історична соціологія
Соціологія культури
Соціологія сім'ї та молоді
Соціологія реклами
Соціологія тіла та сексуальності
Гендерні дослідження
Методи соціологічних досліджень
Соціальний менеджмент
Медіакомунікації та зв'язки з громадськістю
Соціальна антропологія

Конференція відбудеться 17 березня 2023 року

Запрошуємо до участі в конференції студентів, аспірантів, докторантів,
молодих вчених та учнів старших класів, зацікавлених наукою.

Конференцію буде проведено онлайн у форматі дискусійних груп під
керівництвом експертів і присвячено таким напрямам:

Мови конференції: українська, англійська.

Участь в конференції є безкоштовною!

Програма, формат та план роботи конференції будуть надіслані
учасникам після завершення реєстрації. Сертифікати про участь в
конференції отримають тільки ті учасники, котрі виступлять з
доповіддю на конференції. 

Дедлайн реєстрації та подання тез — 1 березня 2023 року.

Тези необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету:
socio.sno@gmail.com

 
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/JqR4cPyLpkUcn5MB7

 
За результатами конференції буде видано електронний збірник тез.



Оригінальність, науковий стиль викладу, авторська самостійність тексту
(не менше 85% унікальності).

Обсяг тексту до 2 сторінок (до 5000 знаків з пробілами); шрифт Times
New Roman, 12; інтервал 1,0; поля: ліве – 2,5 см, праве – 1 см, верхнє – 2
см, нижнє – 2 см; вирівнювання за шириною.

Бажано: відсутність зайвих пробілів та автоматичного переносу,
диференційовані тире та дефіс.

Назва файлу з тезами учасника має містити прізвище учасника та вид
доданого документа (наприклад, Шевченко_тези). Всі роботи будуть
перевірені на плагіат. Оргкомітет зберігає за собою право на відбір та
редагування тез. Тези, що не відповідають вимогам або будуть
надіслані пізніше 1 березня 2023 року, не будуть включені до збірника.

Матеріали можна вважати отриманими, якщо Оргкомітет протягом                 
3-х днів надіслав підтвердження. У разі відсутності підтвердження
просимо надіслати матеріали повторно.

Автор несе особисту відповідальність за те, що надіслані матеріали ніде
не були опубліковані раніше.

Зразок оформлення тез 
 

Прізвище Ім'я
Повна назва навчального закладу

(країна, місто)
 

Назва доповіді
 

Текст тез.
 

Література: 1. Джерело. 2. Джерело.

Вимоги до тез доповідей 



Academic Sociology
Political Sociology
Historical Sociology
Sociology of Culture
Sociology of Family and Youth
Sociology of Advertising
Sociology of Body and Sexuality 
Gender Studies
Methods of Social Studies
Social Management
Media Communications and PR
Social Anthropology

The conference is to take place on March 17, 2023

To participate in the conference high school students interested in science,
students, postgraduates, doctoral students and young scientists are invited.

The conference will be held in an online format of discussion groups under
the guidance of experts. The work of the conference will be devoted to the
following areas:

Working languages: Ukrainian, English.

Participation in the conference is free!

The conference program and work plan will be sent to the participants after
registration ends. Only those participants who will present a report will
receive certificates of participation in the conference.

Deadline for registration and abstracts submission — March 1. 

Theses of the speech have to be sent to the e-mail address of the Organizing
Committee: socio.sno@gmail.com

Registration by link: https://forms.gle/JqR4cPyLpkUcn5MB7

Based on the results of the conference an collection of theses will be online
published.



Theses requirements

Scientific style of narration and no less than 85% of text uniqueness.

Text volume must be under 2 pages (no more than 5000 signs with spaces);
Times New Roman type garniture, 12 size; 1,0 spacing; margins: left – 2,5
cm, right – 1 cm, top – 2 cm, bottom – 2 cm.

The absence of extra spaces and automatic hyphenation is strongly
recommended; hyphen and ellipsis must differ.

The name of the file with the thesis is the name of the participant and the
type of document to be presented (for example, Shevchenko_thesis). All the
works will be checked for plagiarism. The Organizing Committee reserves
the right to select and edit received materials. Theses that do not meet the
requirements or will be sent later than March 1, 2023, will not be included
in the collection of theses.

Materials are considered to be received if the Organizing Committee has
sent confirmation during the period of 3 days. If there is no confirmation,
please, send the materials again.

The author is personally responsible for the fact that the sent materials
were not published anywhere before.

Theses of speech example:
 

Name
Educational organization full name

(Country, City)
 

Theses title
 

Text of speech.
 

Literature: 1. Reference. 2. Reference.



For additional information, please, contact:
 

Head of Student Scientific Society – Kseniia Kikot:
ksukikot@gmail.com

+ 380997586954
 

Deputy Head of Student Scientific Society – Viktoria Belyayeva:
belyayevava@gmail.com

+380506028784

За додатковою інформацією звертайтеся:
 

Голова СНТ соціологічного факультету – Ксенія Кікоть:
ksukikot@gmail.com

+ 380997586954
 

Заступниця Голови СНТ соціологічного факультету – Вікторія Бєляєва:
belyayevava@gmail.com

+380506028784


