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 Останні місяці видалися складними для всієї країни. Не промайнула така участь і 
студентство нашого Університету та факультету зокрема. І викладачі, і студенти 
й досі допомагають чим можуть – знаходять сили, щоб допомогти Батьківщині. 

Коли ще ми зможемо спостерігати таку єдність всього народу, таку боротьбу за ідею, свободу та 
щастя? Сподіваюся, що більше ніколи за таких обставин, адже, показавши, на що ми здатні, ми 
досягли певного «авторитету» перед очами політиків та майбутніх лідерів держави.  Тож віримо 
в те, що українці врешті-решт досягли омріяних вершин.
 А життя продовжується, наближається весна... і саме цього року розквітне не лише при-
рода, а й вся Україна!
 Приємного читання другого випуску Red Hot Chili SPENCER – газети справжніх 
студентів-соціологів! На сторінках ви знайдете: цікаві інтерв’ю з соціологами, стратегію пере-
моги спортивної команди, привітання та анонси подій на факультеті :)

Редакція RHCS завжди з вами! ;)

 ВСТУПНЕ 
 СЛОВО
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 Кому, как не социо-
логам, известно о множестве 
исследований в разных сфе-
рах жизни общества.  
Исходя из того, что интерес-
ной социальной группой для 
всех нас есть именно студен-
ты, в дальнейшем анализе мы 
будем опираться на данные 
международного социологи-
ческого исследования «Сту-
денты – образ будущего», 
которое  проводилось Инсти-
тутом Горшенина с октября 
2010 года по март 2011 года. 
  Ис с л е д ов а н и е 
проводилось среди молоде-
жи Украины (У), России (Р), 
Казахстана (К) и Польши (П). 
Однако для начала следует 
сравнить именно Украину и 
Польшу, ведь любопытно, по-
хожи мы всё-таки, или нет?
Начнём, пожалуй, с любве-
обильности и брака. Как ни 

странно, интересы рассматри-
ваемых стран весьма различны. 
 Около трети польской 
молодежи (31,2%) считает 
приемлемым для себя только 
церковный брак. При этом ко-
личество тех, кто выбирает и 
церковный, и официально за-
регистрированный брак, прак-
тически такое же (31,7 %). В 
Украине ситуация несколько 
иная: лишь 5,6 % отдает пред-
почтение церковному браку, 
а вот церковный и офици-
альный брак выбирает каж-
дый второй студент (50,8 %). 

В отношении тех вещей, ко-
торые недопустимы ни при 
каких условиях, мнения поль-
ских и украинских студен-
тов также различаются. Так, 
польская молодежь осуж-
дает прежде всего торговлю 
людьми (72,1%), далее - отказ 
от новорожденного (69,6%) 
и семейное насилие (66,1%). 
 В Украине осуждает-
ся употребление наркотиков 
(73,2%), затем - торговля людь-
ми (61,3%) и семейное насилие 
(61,6%), далее - однополый брак. 
Исследование также показало, 
что в Польше самый большой 
процент тех, кто осуждает из-
мены (47,0 %, У - 27,4 %) и эв-
таназию (П - 24,1 %, У - 13,7 %).
Ряд вопросов исследования 
касался и культуры. Так, сре-
ди жанров кино значительная 
доля студентов выбирает ко-
медии (У - 75,4%, П - 71,3%). 

To choose or 
not to choose?

Каждый день мы делаем тот или иной выбор. Будь 
это транспорт, на котором поехать в универси-
тет, обувь, которую надеть, или же блюдо, кото-
рое приготовить на завтрак. Такой выбор дела-
ется осознанно или нет – это не столь важно, в 
отличии от того, кто же делает подобный выбор...

«Около трети поль-
ской молодежи счи-

тает приемлемым для себя 
только церковный брак.
В Украине церковный и офи-
циальный брак выбирает 
каждый второй студент
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После развлекательного жанра 
в Польше идет документаль-
ное кино (47,2%) и боевики 
(43,8%), а в Украине - приклю-
ченческие фильмы (46,2%), 
драмы и мелодрамы (42,3%).
 По музыкальным пред-
почтениям эти страны имеют 
небольшие отличия, а именно: 
более половины представите-
лей студенчества предпочита-
ют популярную музыку. Вто-
рое место в большинстве стран 
занимает рок. При этом у ка-
захских студентов на второй 
позиции оказалась симфони-
ческая музыка, которая заняла 
почетное третье место в Укра-
ине. «Бронзовым призёром» в 
России и Казахстане стал реп, а 
вот в Польше на третьем месте 
оказался музыкальный стиль 
хаус. Значительное число почи-
тателей среди молодежи имеют 
джаз, шансон, ритм-н-блюз. 
Менее популярны, но также 
имеют своих слушателей, такие 
стили как этно, лаунж и фанк.
Поинтересовались исследо-
ватели и тем, что студенты 
разных стран вкладывают в 
понятие «успех». Оказалось, 
что украинская молодежь 
прежде всего считает успе-
хом самореализацию (70,2%), 

а также удачную карьеру и 
профессионализм (51,5 %). 
 Почти половина укра-
инских студентов (48,9 %) вкла-
дывает в понятие «успех» такие 
жизненные ценности, как лю-
бовь и дружба. В Польше ситу-
ация несколько иная: больше 
половины студентов этой стра-
ны ассоциируют успех именно 
с наличием в жизни человека 

любви и дружбы (54,0 %). Ме-
нее половины представителей 
польской молодежи связыва-
ют успех с самореализацией 
(48,5 %) и карьерой (47,4 %).
Для реализации жизненных 
целей, по мнению молодежи, 
в первую очередь необходимы 
личные качества, уверенность в 
своих силах и талант (У - 76,9%, 

Р - 79,0%, К - 81,4%, П - 73,9% ). 
Также понадобится материаль-
ная поддержка (У - 56,5%, Р - 
62,9%, К - 52,5%, П - 62,0%). Да-
лее у российских и украинских 
студентов следуют надежные 
связи и знакомства (Р - 51,5%, 
У - 43,4%). Польские же сту-
денты предпочли моральную 
поддержку (54,8%), а казахские 
- крепкое здоровье (51,1%).
 Подводя итоги, стоит 
отметить, что, несмотря на 
территориальные, религиоз-
ные и этнические различия, 
студенты разных стран во 
многом очень похожи друг на 
друга, и, оказываясь перед ка-
ким-либо выбором, как пра-
вило, шагают в одном и том 
же направлении. Кто-то любит 
рок, кто-то реп, а кто-то во-
обще не слушает музыку (хотя 
есть ли такие?).  Кому-то по 
душе шоколадное морожен-
ное, а кто-то его терпеть не 
может. Но так или иначе, каж-
дый раз делая свой следующий 
шаг в жизни, мы сталкиваем-
ся с выбором, а потому – де-
лай свой выбор осознанно! :)

Автор: Ольга Щербицкая
3 курс

«Почти половина 
         украинских сту-
дентов  вкладывает в 

понятие «успех» такие 
жизненные ценности, 
как любовь и дружба
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Повернімося на декілька днів-тижнів назад. Так, саме до 14 люто-
го, дня усіх закоханих. Red Hot Chili SPENCER провели незвичайну 
«акцію» - поздоровлення друзів-подруг з факультету за допомогою 

ask.fm – така собі альтернатива коробці з анонімними 
валентиками...:)

Нижче – найщиріші, на наш погляд, поздоровлення. Правда це чи ні 
– вирішуйте самі :)

Зі святом закоханих і душевнохворих вітаю най-най-най) найбільш врівноважену та 
хорошу людину, яку безмежно люблю як друга та порадника) Настя з аристократичним 
прізвищем :Р Голумбовська най твоє кохання кріпне! пи.си. ще раз з днем народження)

Красуня з першого курсу, дякую що даруєш мені свої посмішки ;) 
Поздоровляю усіх з днем Святого Валентина і бажаю знайти свою любов! 
(*3*)

Хочу привітати чудову дівчину з цим чудовим святом!Коли її бачу 
інколи в університеті,то здається це та сама дівчина,яка розповсюджує 
кохання навколо всіх)Студентка 2 курсу звати Аліна.(на жаль це все 
що знаю)факультет соціології.дякую за можливість хоч так привітати

хотела бы поздравить моего любимого с праздником 14 февраля! не важно, сколько 
времени ты знаком с человеком, как часто вы видитесь и как далеко находитесь друг 
от друга, а важно то, сколько раз на секунду бьется твое сердце рядом с ним! мое - 500 
ударов имя адресата – Т

*Орфографія привітань авторська

Анонімно 

з любов’ю
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Итак, вот и прошло уже 23 февраля. 
Шампуни и пены для бритья были не-
щадно сметены с прилавков магазинов, 

мужчины получили свою дозу приятных по-
здравлений. И все бы ничего, но есть в этом дне 
один не очень приятный момент. А касается он, 
скорее, не самого праздника, а людей, которые 
неправильно к нему относятся. Да-да, речь идет 
о пресловутом «не служил – не мужик» и «ты ж 
не служил, это не твой праздник».   
Причины, по которым люди хотят «отобрать» у 

другого человека праздник пока не известны, и, 
наверное, вряд ли таковыми станут. Более того, у 
людей, которые говорят такие несуразные вещи, 
есть свой профессиональный праздник – 1 апре-
ля, и его-то у них никто отбирать не собирается. 
Несправедливо получается.
Не скрою, что цель данной статьи – убедить 
людей в том, что ко Дню защитника отечества 
стоит относиться как к общемужскому празд-
нику, отбросив всякие условности. Делать это 
мы будем, конечно же, аргументировано и до-
ступно.
Начнем с небольших моральных доводов. Они 
настолько небольшие, что поместятся в одну 
фразу – мужикам тоже нужен свой праздник! 
Не важно, служил мужик или нет, он хочет, 
чтобы один день в году он чувствовал себя при-
частным к большому мужскому торжеству, он 
хочет слышать поздравления, он хочет отме-
чать этот день с друзьями и так далее. На этом 
моральные доводы закончены.

Далее перейдем к более весомым и существен-
ным аргументам. Вся проблема людей, которые 
считают, что 23 февраля – это праздник только 
тех, кто служил, состоит в том, что они слишком 
буквально воспринимают название этого празд-
ника. Если так делать и далее, то можно дойти 
просто до абсурда. Вплоть до того, что «защит-
ником» считать того, кто и вправду защищал 
когда-либо свое отечество, а не просто числится 
в рядах вооруженных сил. И тогда этот праздник 
вообще превратится в торжество небольшой 
группки людей. А кому же нужен будет такой 
праздник?
Если уж заговорили о названиях праздников, то 
давайте обратим внимание на 8 марта, которое 
уж так безапелляционно считается днем всех 
женщин. Официальное название этого дня зву-
чит как «Международный день борьбы за права 
женщин и международный мир». Ух! А много ли 
женщин действительно причастны к борьбе за 
собственные права? А большое ли количество 
женщин боролось за международный мир? 

23 февраля -  
 не служил - не мужик?

‘
мужикам тоже нужен 
свой праздник! 
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Не думаю. «Не боролась за международный мир 
– не женщина»? Логичный вопрос? Да впол-
не. Еще один интересный факт: «Исторически 
праздник 8 марта появился как день солидар-
ности трудящихся женщин...». Круг «праздну-
ющих» сокращается еще сильнее – если ты не 
«трудишься», то и не от-
мечаешь. 
Но почему-то в день 8 
марта все женщины ждут 
поздравлений и, к счастью, 
большинство из них их 
получают. Сомневаюсь, 
что хоть один мужчина 
говорил какой-либо пред-
ставительнице слабого 
пола, что она не достойна этого праздника. И это 
правильно! 
Стоит, правда, отметить, что сайт Википедия нам 
сообщает о существовании Международного 
мужского дня. Он якобы отмечается 19 ноября 
в более чем 60 странах мира, включая Украину. 
Но это далеко не так – в нашей стране большин-
ство даже не знает о его существовании. Кстати, 
цитата с этой же страницы Википедии о Между-
народном мужском дне: «Хотя некоторые жен-
щины считают, что данный праздник является 
надуманным и ненужным».  И здесь тоже? Да 
вы издеваетесь? Да этот праздник в иных усло-
виях можно было бы считать более мужским, 
чем 8 марта женским. Хотя бы потому, что в его 
официальном названии нет ничего про «между-
народный мир», «борьбу за права» и прочую 
ерунду.
В заключение скажу немного про саму армию. 

Служба в вооруженных силах становится все 
менее актуальной в наше время, переход на 
контрактную основу может служить тому под-
тверждением. Чем цивилизованнее становится 
мир, тем надобность в мощной армии становит-
ся меньше. 

Я веду это к тому, что служить или не 
служить – выбор каждого человека. А 
попрекать мужчину службой в ар-
мии – это то же самое, что попрекать 
женщину кухней. Безусловно, служба 
в вооруженных силах – это опреде-
ленный опыт. Но я считаю, что он 
не такой уж определяющий в жизни 
мужчины.
Лично от себя хочу поздравить уже с 

прошедшим праздником Дня защитника отече-
ства всех ребят/парней/мужчин. Хочу пожелать 
мужества, ведь 8 марта уже на подходе ;-)

Автор: Владимир Ткачук
4 курс

‘       Круг «праздную-
щих» сокращается 
еще сильнее – если 
ты не «трудишься», 
то и не отмечаешь.
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А чи знаєте Ви, яка історія ховається за 
наступаючим святом весни – 8 березня? 
Як гадаєте, що наштовхнуло людей на 

започаткування традиції святкування такого 
дня? Цінування краси і шанування представ-
ниць жіночої статі, радість приходу весни і 
розквітаючої природи? Але існує все ж таки 
офіційна версія впровадження 8 березня як 
свята. І посприяли цьому, як не дивно, саме 
жінки.
Повна назва свята - Міжнародний день бо-
ротьби за права жінок і міжнародний мир. 
Вже звідси виникає думка, що спочатку 8 
березня вважалось днем протесту проти 
дискримінації жінок. Кажуть, що в цей день 
1857 року в Нью-Йорку відбулась демонстрація 
жінок-текстильниць, які вимагали рівних із 
чоловіками зарплат, покращення умов праці та 
10-годинний робочий день. Але й поширеною є 

версія, що то був вихід повій, які вимагали, щоб 
матросам видали зарплати, так як тим немає 
чим розплатитися з ними за інтимні послуги, і 
станом на 8 березня 1857 багато їм заборгували.
Зафіксували дату 8 березня як Міжнародного 
жіночого дня аж у 1914 році. Незважаючи на 
те, що офіційно це свято було проголошено як 
день солідарності жінок у боротьбі за повні 
політичні, економічні і соціальні права, в 
СРСР 8 березня втратило будь-яке політичне 
забарвлення і існує, згідно з Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 8 травня 1965 року, як 
неробочий день.
Існує багато різних думок з приводу святку-
вання 8 березня і в українському суспільстві. 
За результатами дослідження, проведено-
го соціологічною групою «Рейтинг» з 1 по 
17 лютого 2012 року, абсолютна більшість 
респондентів виступають за збереження свят-
кування 8 березня як свята (91%), і лише 5% 
підтримують ідею скасувати його. 4% відповіли, 
що наразі не вирішилися із думкою з цього 
приводу. 85% опитаних громадян зауважили, 
що святкуватимуть цей день, 14% - не будуть. 
Але незважаючи на статистику, у місті Коло-
мия Івано-Франківської області 5 березня 2013 
року за рішенням міської ради це свято ска-
сували. А Віталій Кличко взагалі заявив про 
намір «десовєтизації українських свят» і відміну 
святкування на державному рівні 23 лютого і 8 
березня.
Незважаючи на певне упереджене ставлення та 
антидискримінаційні погляди, завжди приємно 
чути найщиріші слова й побажання. Редакція 
газети нашого факультету вітає усіх студен-
ток, аспіранток та викладачок зі Святом весни 
– 8 березня! Бажаємо Вам душевної гармонії, 
сімейного достатку, квітучої краси і любові!

RHCS
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Кажуть, що студентські роки – найкра-
щий час для експериментів. Більше 
80% його відсотків є майже вільним, і 

лише нам вирішувати, як його назвати – «за-
йнятий» чи «готовий спробувати».

Популярною є ситуація, коли студент чи 
просто молодий спеціаліст бажає влашту-
ватися на роботу, але роботодавець вимагає 
наявність певного досвіду. І виникає замкне-
не коло: щоб отримати досвід – треба піти на 
роботу, але без досвіду на роботу не беруть. 
Що ж робити в такому разі?
Багато молодих людей бажають влаштува-
тися на роботу одразу до великої компанії 
чи фірми і отримувати з перших днів високу 
заробітну плату. Та насправді це не так про-
сто, якщо Ви не геній у своїй справі чи Вас не 
підтримує «вітамін Б». І молоді спеціалісти 
не шукають інших можливих варіантів отри-
мання досвіду. Дарма!

Найвищий рівень досвіду в період студентства 
– це стажування чи громадська діяльність. Кра-
щими сферами роботи студента сьогодні лиша-
ються саме промоакції, Call-центри, Ho-Re-Ca 
(готельно-ресторанний бізнес). Коли роботода-
вець цікавиться Вашим досвідом, для нього важ-

лива будь-яка попередня робота, що могла б по-
казати Вашу відповідальність та працездатність. 
Та сама робота в McDonald’s насправді є високим 
показником працездатності, пунктуальності, 
навичок роботі в команді, а також охайності 
і витривалості. Мало хто знає, що жоден 
працівник McDonald’s не має права стати за ро-
боче місце, не попрасувавши комірець і червону 
хустинку, а прийти на роботу він має мінімум 
за 20 хвилин. Більш того, минулого року в штаті 
Массачусетс мережа ресторанів зажадала від 
звичайних касирів мати ступінь бакалавра. Тому 
в Україні ситуація виглядає оптимістичніше.
Яким же є ринок праці для студентів факуль-

Ризикни - знайди роботу!

‘виникає замкнене коло: щоб 
отримати досвід – треба піти на 
роботу, але без досвіду на роботу 

не беруть. 

‘ робота в McDonald’s насправді 
є високим показником 

працездатності, пунктуальності, 
навичок роботі в  команді, а також 

охайності і витривалості
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тету соціології по спеціальності? Як не дивно, і в 
нас є доволі багато варіантів! Наприклад, центри 
вивчення громадської думки, організації держав-
ного та муніципального управління, рейтингові 
агентства, маркетингові та рекламні агентства, 
консалтингові компанії тощо. 

Основними професійними навичками, що ви-
магаються від студентів-соціологів, є, по-перше, 
знання основ соціології та 
суміжних наук (статистика, 
політологія, історія, економіка), 
по-друге, вміння застосувати 
ті чи інші методи дослідження 
на практиці. Адже спеціаліст 
повинен не лише ЗНАТИ, як 
вирішити дану проблему, але і 
вміти ВИРІШИТИ її.
Завжди цікавими є нові ідеї 
та свіжий погляд спеціаліста, 
який прагне до експерименту-
вання. Можливо ми цього не 
помічаємо, але саме відсутність 
страху перед чимось новим, ви-
сока амбіційність, максималізм 
і здатність до швидкого «пе-
реключення» з одного виду 
діяльності на інший вирізняє 
наше покоління, і зокрема 
надає багато переваг під час 
працевлаштування студентам 
нашого ВНЗ.
Звісно не варто забувати й про 

недоліки, що випливають перш за все із ситуації 
освітнього простору, такі як надлишкове теоре-
тизування і відсутність достатніх практичних 
навичок. Це призводить до того, що молодий 
спеціаліст у перші роки робить багато помилок 
в роботі. Також має місце те, що молодь тільки 
визначається в цікавій для неї сфері, і тому існує 
великий відсоток втрати молодого спеціаліста че-
рез його раптову зміну думки чи сфери інтересів.
Незважаючи на все, головним лишається ба-
жання. А якщо є бажання – знайдуться тисячі 
способів влаштуватися на роботу. Тим паче така 
спеціальність як соціологія є дуже перспектив-
ною сферою на ринку праці. Поєднання наданих 
університетом знань та самоосвіти, амбіційності і 
прагнення до нового є запорукою успішного сту-
дентського життя і подальшого майбутнього.

Автор: Анна Атамась
3 курс

‘саме відсутність 
страху перед чи-
мось новим, ви-

сока амбіційність, 
максималізм надає ба-
гато переваг під час 
п р а ц е в л а ш т у в а н н я 
студентам нашого ВНЗ
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Сьогодні ми вчимося в 
одному з кращих ВНЗ 
України, але багато хто 

запитує себе, яким є студентсь-
ке життя в інших навчальних 
закладах. Ми вирішили взяти 
інтерв’ю у студенток факультету 
соціології 2 українських вишів 
– Уляни з Києво-Могилянської 
академії та Анни з КПІ, щоб 
задати кілька запитань щодо 
цікавих кожному із нас тем.

На чому саме акцентують 
увагу серед предметів у Ва-
шому ВНЗ: на теорію чи 
практику?
Уляна: Хоча теорія є для мене 
не такою цікавою, як практична 

частина навчання, та все ж важ-
ко уявити соціологію без теорії. 
Тому кожен викладач НаУК-
МА намагається  синтезувати 
як теоретичну, так і практич-
ну частину. Фактично всі пари 
супроводжуються дискусіями 
і вільним висловлюванням ду-
мок з того чи іншого питання.
Аня: У нашому ВНЗ викла-
дають досить багато теорії, 
але оскільки КПІ є технічним 
навчальним закладом, то і 
емпірики вистачає. Більше того, 
я вважаю, вона викладається у 
нас на дуже високому рівні.

Яким чином проходить у Ва-
шому ВНЗ практика і з якого 
курсу?

Аня: Перша практика прохо-
дить у КПІ після третього кур-
су. Відбувається вона в нашо-
му науково-дослідницькому 
центрі. 
Уляна: Офіційно практика 
триває весь третій курс. Та є 
альтернатива: протягом року 
можна виконувати певні завдан-
ня, такі як аналітичний звіт на 
основі даних Відкритого банку 
соціальних даних КМІС, ство-
рення Інтернет-опитування 
за допомогою середовища 
GoogleForm, створення струк-
тури масиву даних в SPSS чи 
обробка даних з різноманітних 
баз даних, або ж працювати 
в Київському міжнародному 
інституті соціології.

Коли ми подавали документи на факультет соціології, у багатьох із 
нас, хто був впевненим із обраним фахом, вирували думки – до яко-
го ж ВНЗ вступати? Якими порадами і помислами ми керувалися? 

За межами КНУ. 

Як живуть колеги-соціологи?
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У КНУ також студенти про-
ходять практику в КМІС, та, 
наскільки мені відомо, вже 
на магістратурі. А в чому 
полягає Ваше завдання під 
час практики?
Уляна: Це може бути проведен-
ня досліджень за допомогою 
електронних пристроїв (CAPI) 
чи впровадження нової системи 
Банку Даних. 

Чи ставлять Вас у порівняння 
із соціологами інших ВНЗ?
Уляна: Ні, ніколи. Акцент за-
звичай роблять на індивіда і 
його успіхи/невдачі, а не на 
порівняння з кимось. Не важли-
во чи це соціологи інших ВНЗ, 
чи одногрупники. І взагалі, мені 
здається, порівняння в навчаль-
ному процесі не є коректним з 

боку викладачів. 
(Це ж не школа)
Аня: Я не чула, щоб нас 
порівнювали із соціологами 
інших ВНЗ.

Яке ставлення інших 
факультетів до соціологів?
Уляна: Зважаючи на те, що 
в моєму виші не так багато 
студентів, ставлення до індивіда 
формується не як до соціолога, 
а як до особистості. Але якщо 
узагальнювати, то дівчат вважа-
ють найгарнішими в академії. Є 
ті, які вважають, що соціологи 
– це студенти, що за рейтин-
гом не пройшли на політологію 
або ж економічну теорію. Про-
те така думка мене навіть тро-
хи ображає, адже особисто 
я не подавалася на зазначені  
спеціальності. А ще соціологи – 
одні з найкращих “тусовщіків” 

:)
Аня: По-різному – деякі кажуть, 
що це цікаво і досить доречно в 
КПІ. Бо як не крути, емпірична 
соціологія пов’язана з вищою 
математикою, статистикою та 
іншими подібними предметами. 
А деякі вважають, що порівняно 
з технічними спеціальностями, 
соціологія легша та менш 
потрібна.

А нам такі претензії висува-
ють лише кібернетики! І то, 
лише тому що ми навчаємось 
із ними в одному корпусі! :)
Уляно, мені відомо, що в 
НаУКМА деякі предмети 
викладаються соціологам 
разом із політологами. Чи 
не вважається це певного 
роду ототожненням даних 
дисциплін?
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Уляна: Ну я б не сказала, що з 
одного випливає інше. В На-
УКМА кафедри соціології і 
політології знаходяться на 
одному факультеті. Так, на 
першому курсі, коли були 
здебільшого всі загальноосвітні 
предмети (філософія, історія, 
культурологія і тд), ми дійсно 
слухали їх разом. Проте з 
кожним роком стає все мен-
ше обов’язкових предметів і 
все більше дисциплін за влас-
ним вибором. Не секрет, що 
чим цікавіше предмет, тим 
більше до нього готуєшся. А 
отже, студенти обирають те, 
що дійсно є цікавим. Зокре-
ма я слухаю кілька предметів з 
інформатиками (предмет об-
робки зображень, скажімо). 

Але чи випливає з цього, 
що інформатики певним 
чином ототожнюються з 
соціологами? Чи правда, що 
КНУ вважають занадто кон-
сервативним ВНЗ?
Уляна: Особисто я про такі упе-
редження і міфи не чула. Осо-

бливо зважаючи на останні події 
в країні і небайдужість КНУ до 
них. Хоча, якщо порівнювати з 
НаУКМА, то він є більш консер-
вативним.
Аня: Мені важко судити, бо не 
спілкувалась про це з іншими, 
але й ніколи не чула такої 
думки.А що б ми розказали про 
наш виш, говорячи про наш 
виш і факультет соціології? КНУ 
є кращим класичним вишем 
країни дослідницького типу. 
У нас кваліфіковані викладачі, 
справжні професіонали своєї 
справи. У КНУ високого рівня 
методика викладання, а також 
сильна матеріально-технічна 
база. Багато дисциплін, 
що викладаються у нас на 

факультеті, є фаховими. Мож-
ливо, нам не подобається, що 
на факультеті занадто багато 
теоретизування, але перш за 
все – важливим є фундамент 
серйозної підготовки, а вже 
далі спеціалізація. Адже наші 
студенти проходять практику в 
КМІСі на магістратурі, коли ко-
жен визначається із цікавим для 
нього напрямком. На 3 курсі 
надається можливість отрима-
ти досвід роботи збору даних на 
польовому етапі дослідження, 
а також їх обробка в програмах 
SPSS і ОСА. Скрізь є переваги і 
недоліки, тому варто звертати 
увагу на всі плюси, але й вміти 
себе покритикувати.    

 Автор: Анна Атамась
3 курс
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Примечание: для создания нужно-
го настроения советую вам во время 

чтения включить песню Kurtis Blow – 
Basketball(1984)

Тактика
 
Тут вы, возможно, подумали, что социологи раз-
рабатывают стратегию под каждую отдельно взя-
тую команду, проводят оригинальные комбина-
ции во время матча? А вот и нет, наша тактика 
простая, как бревно: подобрал мяч – и отдал ата-
кующим игрокам, они точно что-то придумают. 
Для того, чтобы вы лучше поняли нашу хитроум-
ную стратегию, следует рассказать, что мы игра-
ем по схеме 3 защитника и 2 атакующих игрока. 
Несколько необычная конфигурация, особенно 

для тех, кто разбирается в баскетболе, 
но она работает (помогла в завоевании 
чемпионства 2012 года). Так вот, сейчас 
я вкратце расскажу, как работает наша 
схема. Игрок команды-соперников 
бросает мяч и, в большинстве случа-
ев, мажет. И тут в роль вступают наше 
трио защитников, которые отважно 
прыгают за мячом и, благодаря своему 
росту (197 см, 195 см, 188 см) забирают 
его в свои руки. Далее же следует пере-
дача одному из атакующих игроков, 
который бежит к кольцу и:

Наша 
стратегия 

победы

Эпиграф
Баскетбол для маленьких и 
длинных. 
Баскетбол для простых и для 
солидных. 
Баскетбол-умение бросков. 
Баскетбол-не для дураков.
 Ты себя нашел, если ты пришел 
в баскетбол.

И вот стартует вновь очередной 

регулярный чемпионат по ба-

скетболу среди факультетов КНУ 

имени Тараса Шевченко. И, разумеется, 

факультет социологии будет принимать 

участие в этом грандиозном турнире 

(отметим, что мы будем участвовать в 

группе гуманитарных факультетов). Со-

циологи, чемпионы турнира 2012 года, в 

прошлом году потерпели обиднейшее по-

ражение от команды философов и не смог-

ли защитить свой титул чемпионов среди 

гуманитариев. Но вот он, шанс реванша, и 

наш факультет вновь будет сражаться за 

право подняться на вершину баскетболь-

ного Олимпа (пусть даже среди гуманита-

риев). И ведь к этому есть все предпосыл-

ки. Далее же мы расскажем о тактике и о 

персоналиях команды.
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1. Либо в одиночку обыгрывает всех и бро-
сает мяч в корзину
2. Либо разыгрывает мяч с другим атакую-
щим игроком и через перепасовку мяч доставля-
ется в корзину
В это же время два защитника быстро бегут под 
кольцо, переключая  внимание противника на 
себя (соперники не сразу догадываются, что зря 
они переключали свое внимание на защитников) 
и тем самым оставляют больше пространства для 
нападающих.
Вот такой нехитрой, но весьма эффективной 
стратегией мы собираемся крушить наших со-
перников.

Персоналии
 
Теперь пройдемся по тем бравым товарищам, 
которые буду защищать честь сборной. Начнем 
с мощного трио защитников. Все трое учатся на 
4-ом курсе нашего факультета. Итак, начнём:

Виталий Капустян 
(прозвище – The Blockman) 
самый высокий игрок в команде. Рост нашего за-

щитника составляет 197 см!!! 
Хоть Виталий является КВНщи-
ком – его оппонентам явно не до 
смеха, когда они противостоят 
такому большому парню. При 
отсутствии какой- либо техни-
ки, наш баскетболист с лихвой 
компенсирует этот недостаток 
своими защитными навыками 
и хорошим командным взаи-
модействием. Как вы поняли из 
прозвища, коронным приёмом 
Виталия является его фирмен-
ный блок-шот (блокировка бро-
ска соперника). Но так же не 
стоит забывать, что благодаря 
высокому росту Капустян со-
вершает приличное количество 
подборов. А также хорошо вы-
полняет командную установку 
– подобрал мяч и отдал атакую-
щему игроку.

Владислав Швец 

(прозвище – Mr. President) 
самый влиятельный игрок команды. Своей пре-
зидентской харизмой воодушевляет партнеров 
на спортивные подвиги и устрашает противни-
ком. Ведь совсем не сладко, когда против тебя 
играет сам президент, да? Но ведь не только ха-
ризмой силен Владислав. За счет высокого ро-
ста, Швец способен совершать подборы как под 
своим кольцом, так и под кольцом соперников. 
Но самый главный козырь – это заслон (приём в 
баскетболе, с помощью которого игрок мешает 
продвижению противника вперед). В этом ком-
поненте он лучший! Так же Владислав способен 
удачно шмальнуть с 3-очковой дистанции (прав-
да, попасть может 1 раз из 10, но это мелочи). С 
техникой, как и другие защитники, не дружит.



17  RHCS         січень/лютий 2014 (№2)

Ефимов Даниил 
(прозвище – Magic catch) 
также защитник команды социо-
логов. Одно из преимуществ дан-
ного спортсмена  - подборы после 
неудачных бросков соперника и 
партнеров. Несмотря на не самый 
высокий рост (188 см) прыгучесть 
позволяет Даниилу доминировать 
в воздухе. Не зря же у него про-
звище Magic catch. Что касается 
техники – тут Ефимов, конечно, 
не Леброн (который Джеймс). Как 
и остальные защитники, он берет 
свое за счет энтузиазма. Пока это-
го хватает.
П.С. Стоит отметить, что защита 
социологов состоит из президен-
та Студенческого парламента фа-
культета и двух его замов…. Задумайтесь, госпо-
да оппоненты, задумайтесь.

И вот мы переходим к атакующей группе игро-
ков.

Братушева Алексея 
(прозвище – General Alex) 
один из двух игроков, который не только знает, но 

и умеет играть в баскет-
бол. Хорошая техника 
ведения мяча, дриблинг, 
бросок, пас – все при 
нём. Он и сам может за-
бить и результативный 
пас отдать (за это его и 
прозвали в народе Гене-
рал Алекс). Надеемся, 
что Алексей не растерял 
свою форму в период ве-
селого межсезонья.

Андрей Жалий 
(прозвища – Magician, Lebron 
Jolie, Mr. Jordan). 
И вот он, главная баскет-
больная звезда факульте-
та социологии, Андрееееей 
Magiciaaaaan Жалииииииии-
ий. Без преувеличения один 
из лучших игроков универси-
тета (а так же капитан сбор-
ной Шевченко). Характери-
зовать игру Андрея не имеет 
никакого смысла: он умеет 
делать абсолютно все. Един-
ственное, что он только не де-
лал на паркете это слэм-данк 
в падении через себя, но я не 
удивлюсь, если наш Джордан 
совершит его в ближайших 

матчах. Ходят слухи, что сам Коби Брайант го-
тов пересечь океан дабы понаблюдать за игрой 
Андрея. Коби, поверь, тебе есть чему поучиться 
у этого парня.

Автор: Даниил Ефимов,
4 курс
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1. Що для Вас означає викладацька 
діяльність?

Якщо говорити світоглядно, то викладаць-
ка діяльність – це поле бою за майбутнє. З по-
гляду ж індивідуальних інтересів, це – твор-
ча діяльність, яка дає достатній простір для 
постійного саморозвитку, можливість відчувати 
динаміку зміни поколінь, не застарівати 
інтелектуально, постійно наштовхувати-
ся на нові виклики, а отже, не потерпати від 
монотонності професійної діяльності. Проте 
для мене світоглядний і прагматичний аспекти 

цієї діяльності не те що несуперечливі, а навіть 
нероздільні, оскільки участь у формуванні май-
бутнього є за всіма ознаками прагматичною 
справою, яка позначиться на тому, якими бу-
дуть суспільні умови через 20–30 і більше років.

2. Який у Вас був улюблений предмет на 
нашому факультеті? Чому?

Логіка. Тому що закладає основи порозуміння з 
Іншим. Насправді, це одна з найбільш соціологічних 
за своїм характером дисциплін, адже вона 
встановлює дискурсивний порядок комунікації. Об-
меження її в тому, що встановлюваний нею поря-

Привіт із 
Каліфорнії

На численні прохання читачів газети, відтепер ми беремо інтерв’ю у 
викладачів нашого факультету. Яким виявляється їх життя поза 
університетом? Які емоції вирували у них у часи студентства? Як вони 

ставляться до студентів та чому обрали професію викладача? Відповідь на ці 
та інші питання шукайте в інтерв’ю у наступних випусках Red Hot Chili SPENCER.
У цьому випуску ми спілкуємося з Тарасом Володимировичем Цимбалом, викла-
дачем кафедри теорії та історії соціології. Такий собі «привіт із Каліфорнії» :)
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док комунікації практикується не універсально, а 
лише в окремих галузях діяльності, зокрема в науці.
Якщо говорити про профільні предмети, то, на-
певно, «Феноменологічна соціологія», оскільки 
була свіжим поглядом на речі тоді, коли, здава-
лося, нічого докорінно нового вже не дізнаюся. 
Проте слід зазначити, що під час мого навчан-
ня перелік навчальних дисциплін і викладачів 
на 70–80 % відрізнявся від нинішнього.
З усіх же будь-де пройдених соціологічних курсів 
мені найбільше сподобалася «Соціологічна 
теорія», яку мені в Gustavus Adolphus College 
(США) викладав Ричард Гілберт, котрий володів 
неймовірною здатністю заземлювати в повсяк-
денний досвід складні наукові концепти та теорії. 
До речі, саме він наштовхнув мене на ідею твор-
чих тестів із кількаступеневими завданнями.

3. Який Ваш улюблений предмет, який 
Ви викладаєте? Чому? 

Мені подобається все, чим займаюся. Якби не 
подобалося, для чого цим займатися? Якщо 
ж говорити про найцікавіший для мене, то, 
мабуть, «Соціологічні теорії глобалізації», 
оскільки цей предмет викладається невеликій 
групі (лише спеціалізація кафедри теорії 
та історії соціології) вже добре «підкутих» 
студентів магістратури, тому дозволяє як-
найширший і якнайглибший розбір теми.

4. Більшість вважає, що викладачі мало 
спілкуються між собою. Чи це правда?

Вперше чую таке твердження. Мені 
здається, що спілкуються викладачі 
цілком достатньо. Принаймні не мен-
ше, ніж викладачі в університетах США.

Автор: Катерина Маврина
3 курс

Анонси
1.	 Прагнеш	отримати	задоволен-
ня	від	дечого	цікавого	та	кумедного? 
Набридло	їхати	в	Університет	лише	
заради	пар? 
Тоді	гра	КВН	–	саме	те,	що	тобі	
потрібно!	Підтримай	команду	
соціологів	«Wake	up»	на	грі	у	Червоно-
му	корпусі,	де	вони	гратимуть	разом	
з	командами	що	пройшли	до	півфіналу	
(дати	уточнюються,	але	гратимуть	
соціологи	не	раніше	11	березня)

2.	 Наступний	місяць	щедрий	і	на	
спортивні	події.
По-перше,	це	університетські	змагання	
з	баскетболу.	Підтримаймо	хлопців-
соціологів!
4	березня,	9:00	-	факультет	
соціології	-	філософський	факультет
6	березня,	9:45	-	факультет	
соціології	–	інститут	журналістики
11	березня,	9:45	-	факультет	
соціології	-	факультет	психології
Після	11	березня	-	факультет	
соціології	-	історичний	факультет.
Детальніше	про	баскетбольну	команду	
читайте	на	стор.	17.
По-друге,	факультетські	змагання	з	
волейболу.	Запрошуються	команди	(в	її	
складі	і	хлопці,	і	дівчата)	з	усіх	курсів	
факультету.	З	організаційними	пи-
таннями	звертайтеся	до	Олексія	Бра-
тушева	(тел.	0508639079).	Участь	
у	змаганнях	обов’язкова!	Кількість	
учасників	в	команді	–	5.	
•	 Розклад	може	змінюватися!	
Слідкуйте	за	змінами	в	групі	факуль-
тету	соціології	у	соц.	мережах.
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