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ЧИТАЙТЕ 
У ВИПУСКУ : 

БРУТАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ-
ІНША СТОРОНА

СТР  5

«НА ГРАНИ» СОЦИОЛОГИИ И 
ИСКУССТВА

СТР  8

ЧИ ПРАГНЕШ ТИ НАВЧАТИСЯ 
ЗА КОРДОНОМ?

СТР  4

МИСЛИ КРИТИЧНО-ЖИВИ 
СОЦІОЛОГІЧНО

СТР 11

WAKE UP!
СТР 10

ЧТО НЕЛЬЗЯ 
ДАРИТЬ СОЦИОЛОГУ

СТР  13

від редакції:
Можливо, саме в цей 

момент ви ска-
жете: невже 

це сталося? А 
може, навіть 
не подумаєте 
про це... та й 

все одно, факт 
залишається 

фактом: 
у соціологів нарешті 

з’явилася 

власна 
яскрава 

неформальна  
та 

неординарна 

факультетська газета!

Редакція Red Hot Chili Spenser до ваших по-
слуг! :)

ТИЖДЕНЬ
ФОТОЗУСТРІЧЕЙ

З 4 до 8 листопада пройшов перший тиждень фотозустрічей на факультеті 

соціології! Не дивлячись на достатньо прохолодну погоду, усе пройшло в 

теплій та дружній атмосфері.

Red Hot Chili Spenser завдячує всім учасницям фотозустрічей та безпосередньо 

нашим чарівним фотографам Ользі Щербицькій та Анні Сувановій!

Отримані кошти стали бюджетом першого випуску! :) Дякуємо!

RHCS
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Випускниця нашого факультету Альона Ляшева 
отримала стипендію ERASMUS MUNDUS і по-
трапила на магістерську програму навчання до чо-
тирьох країн Європи.  По закінченню осіннього 
семестру в центрі Європейського Союзу Брюсселі 
на неї чекає весна в прекрасному Відні, столиці 

Австрії.
 Конкурс на програму, як розповідала Альо-
на, був невеликим – близько 100 осіб на місце.   Із 
документів вимагалось лише 
підтвердження здачі тесту 
IELTS не менш як 7-7,5 балів 
із 9 чи TOEFL, мотиваційний 
лист із рекомендацією двох 
викладачів, вказаний середній 
бал атестату за 4 роки навчан-
ня, що включає екзамени і 
заліки, і власний проект, який 
би Ви хотіли реалізувати в по-
дальшому. Подача документів 
коштуватиме також грошей. 
Ось і все! :) 
 Не зважаючи ні на що, 
навчання в Європі варте того! 
Адже ти сам обираєш, ходити 
на лекції чи ні, тим більше за 
розкладом на тиждень всього 
декілька пар, і всі з них викла-
даються іноземною мовою. 
Усі одногрупники – з інших 
країн, у них інша культура та 
норми поведінки.   
  Що може бути 
кращим? До речі, Альона зау-
важила, що так зване «домашнє завдання» є дійсно 
роботою для самостійного опрацювання. Вам на-
даються в допомогу інтернет, бібліотеки (там мож-
на ночувати, якщо не встигаєш ознайомитись із 
всім матеріалом), і добрі друзі, які поділяться знан-
нями.  До іноземної мови викладання звикнути та-

кож неважко:Місяць, два – і жодних проблем!  Але 
перед тим, як спілкуватись із однокурсниками, слід 
дізнатися хоча б про елементарні звичаї їхніх країн, 
аби уникнути непорозумінь з початку знайомства 
Як відомо, завдяки відкритим кордонам з Брюссе-
лю можна виїжджати до будь-якої країни Європи. 
 Наприклад, Альона обрала Францію, і 
відвідала столицю Париж – місто романтики і 
кохання. Тут можна побачити Ейфелеву вежу, 
відвідати Лувр, Собор Паризької Богоматері, Вер-
сальський палац і Діснейленд. Але це – чудова про-
грама для туристичної подорожі!  Я к щ о 
ж Ви їдете на навчання, зокрема, за напрямком 

урбанізація (urban studies) 
– Вам варто бути готовими 
до вивчення іншої сторони 
життя міста шляхом   вклю-
ченого спостереження та 

інтерв’ю. 
 Ви побачите, як люди 
сім’ями ночують на вули-
цях, місто переповнене 
представниками афро-
американської раси, панує 
жебрацтво і бідність. Вам 
варто бути готовими до 
зустрічі із хлопцями, що 
тримаються за руки, гуля-
ючи центром міста, а також 
дівчатами із замотаним па-

ранджою обличчям. 
 Ми маємо зрозуміти, що 
те, що відрізняється від на-
шого – не є поганим, а лише 
не є поширеним у нашому 

суспільстві.
 Ми повинні мати мету, 
але розуміти, які перешко-

ди будуть на шляху її досягнення, а також бути 
обізнаним у тому, що чекає на нас після реалізації 

мрії.
 

RHCS   

А ти прагнеш 
навчатися 

за кордоном?
-Виталик
Я дізнався 
про це з 

афіш, було 
багато цікавої 

інформації. Ніка – 
один із організаторів – навчається у мене в групі, 
і вона сказала «Віталік, треба брати участь!» Я 
запитав: «А що, більше нема кому?» «Треба», - 
відповіла Ніка. Я й пішов. Коли Ніка каже треба, 
значить, треба.

Валик
А мені сказала Юля 
Шпарковська: «Валик, 
йди!» Спочатку ж плану-
валося з кожної групи по 
учаснику, але потім, так 
як хтось боявся, хтось не 
хотів, і на кастингу вия-
вилось мало бажаючих, 
то я таки вирішив піти.

Аня
Я узнала о конкурсе 
из нашей группы 
факультета соци-
ологии. Понача-
лу боялась, ведь я на 
первом курсе, казалось, все б уду т 
постарше и с опытом. Я думала «Может, когда-ни-
будь потом, в следующем году». Но затем всё-таки 
решилась!

Валик
Дівчата-організатори! Самі ми навряд чи змогли б 
щось вигадати. Тим паче, у мене була зламана рука:) 

Виталик
Вихід, дефіле – усе допомагали дівчата. З приводу 
конкурсу талантів – я з самого початку вирішив, 
що буду жарти жартувати :) Писав їх сам, але друзі-
фізики допомогли відредагувати.
-
Виталик
Усі  виступили дуже 
добре. Але для мене 
найяскравішим мо-
ментом був номер 
Ярослава Римара! 
Ми два чи три  роки 
жили з ним в одній кімнаті 
в гуртожитку, і він любив зіграти щось на гітарі 
ввечері, але про сцену ніколи й не замислювався. 

Я гадаю, якби не цей кон-
курс, він так би ніколи й 

не вийшов до великої 
аудиторії.

Аня
Я закончила театраль-

ную студию у себя в городе, 
п о э то м у выйти выступать я не боялась. Даже 
помогала девочкам с преодолением страха. Хотя 
перед факультетом 
волнение все-таки 
было. И когда объ-
являли последнюю 
победительницу, все 
уже поняли, что это я, 
но мне до последнего 
момента не верилось 
в это! Это была дей-
ствительно большая 
неожиданность!

Брутальна 
соціологія-

інша сторона

 

Багато хто не подає заявки лише тому, що з 
самого початку думає, що це нереально і в 
нього немає жодних шансівТа вони завжди є! 

.

 
Як ви дізналися 

про конкурс «Міс та 
містер соціології»? Що 
наштовхнуло Вас на те, 

щоб взяти в ньому 
участь?

Хто 
допомагав 

вам з постанов-
кою конкурсних 

номерів?

Які з виступів 
особливо сподобались 
чи запам’ятались?

Який досвід 
ви отримали, 
б еручи участь у 
цьому конкурсі? 

Страшно було вий-
ти 

на сцену?
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Валик
У мене не було досвіду роботи перед публікою. Я 
спочатку подумав, «ну напишу якісь жарти», але 
навіть не уявляв, як це виглядатиме на сцені. І за 
півгодини до початку концерту я сідаю і починаю 
читати усе, що підготував, і розумію, що можли-
во, це взагалі нікому не сподобається і ніхто не 
оцінить моїх жартів. Але зрештою заспокоївся, 
глибоко вдихнув і, забувши про всі переживання, 
вийшов на сцену.

Виталик
А наді мною стали жартувати друзі!
Але раніше ти над ними жартував? :)
Виталик
Насправді, в нашому чоловічому колективі ми 
завжди шуткуємо один над одним, адже це весело 
:)  Але для мене цей вечір був не стільки конкур-
сом, як змога зробити приємне шоу для людей і 
бути частиною цього шоу. 

Валик
Пам’ятаю, як у перший тиждень всі ходили, 
віталися, впізнавали. Але потім все затихло. Хоча, 
цього року був перегляд фільму з нашим кура-
тором, і дві дівчинки повертаються до мене і ка-
жуть: «О, ми тебе знаємо! Ти ж був н а 
конкурсі «Міс та містер 
соціології!» І я їм зди-
вовано: «Так… Так? 
Точно!» Тож я і 
сам вже трохи за-
був  Це інтерв’ю 
для мене стало 
приємним сюрпри-
зом! Дякую!

 

А зі сторони викладачів? :)
Аня
Во время летней сессии получила четверку по тео-
рии вероятности :)

Валик
Не впевнений у цьому… Але можливо, мені про-
сто не говорили про це :)

 

Аня
Уверенность в себе, и не придавать сверхбольшой 
серьезности конкурсу. Главное не победа, а уча-
стие.
RHCS

 

 Все, кто хотел стать частью креативного андеграунда, пришли 15-го ноября в Красный 
корпус родного университета, где увидели грандиозный мюзикл от малочисленного, но твор-
чески многогранного факультета социологии.
 ...И скажу по секрету, главному ценителю нашего факультета - Андрею Петровичу - так 
понравился мюзикл, что он аплодировал громче всех, а потом, обращаясь к зрителям, выра-
зил свои эмоции на языке Уильяма Шекспира и 
Бернарда Шоу. 
 Для того, чтобы создать праздник, участники готовились на протяжении долгого време-
ни. Артисты смогли с достоинством перенести все лишения связаны с организацией, им при-
шлось даже изменять свои имена...
Хочешь узнать больше о закулисье увлекательного шоу? Читай дальше!..

Автор: Ксения Москаленко,
1 курс

Об этом хотел знать каждый!!! 
Каждый ждал этого!!!

Після 
конкур-

су з’явилось 
багато при-
хильниць на 
факультеті?

Чого б ви 
побажали учас-

никам наступного 
конкурсу «Міс та 
містер» і в чому 
секрет перемо-

ги?

Брутальна соціологія-
інша сторона
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Зрители уже обсудили нашумевшую премьеру мюзикла. 
А что о нём думают сами участники? Чего ожидали и что 
получили? С этими и другими вопросами мы обратились 
к ним.
«Мюзикл ‘At The Limit’ для большинства из нас - это 
новый и бесценный опыт, — говорит организатор и ре-
жиссёр Кристина, — Я никогда раньше не делала ничего 
подобного, но всю жизнь у меня была мечта поставить 
что-то нестандартное, то, что смогло бы «зацепить» 
зрителя. Благодаря чудесной команде мы воплотили ее в 
жизнь». 
 
 На вопрос «С какими трудностями вы 
сталкивались в процессе подготовки мюзикла?» 
каждый артист ответил по-своему:
Юля: Трудности? Хм... На репетициях всегда очень 
хотелось кушать! Так как мы репетировали после 
пар, то мой желудок частенько вспоминал аппетит-
ные котлетки в домашнем холодильнике.   
Ксюша: Какие могут быть трудности, когда ты зани-
маешься любимым делом? Разве что одно - когда едешь 
поздно с репетиции, долго ждешь автобус.
Аня: На репетициях всё было здорово! Трудности воз-
никли уже скорее с костюмами. Пришлось применять 
фантазию и находить компромиссы. 

 Командная работа — это пазл из общих усилий и 
стараний. Каждый привносит свою лепту в общий про-
цесс. Наташа говорит, что «собиральщики» этого пазла 
избегали конфликтов и старались относиться к любым 
ситуациям с юмором. Девочки единогласно сходятся 
на том, что са- мая активная и креативная 
— Марина! 
«Она танцу-
ет, ставит но-
мера и всем 
п о д н и м а е т 
настроение. 
И ругает... Очень 
много ругает. Каждый участник нашей ко-
манды - это кусочек мозаики. А она не будет целостной 
даже всего лишь без одного недостающего элемента». 
 Участники рассказывают о самых ярких и запо-
минающихся моментах бэкстэйджа:
Юля: Мне запомнилось, как Наташа прыгала по универу 

в кошачьих ушках. Репетировали ведь даже в Хэллоуин.
Ксюша: Каждая репетиция отличалась от предыдущей. 
 Наверное, самым ярким воспоминанием оста-
нется последняя репетиция. 11-й час вечера, 5-й час ре-
петиции, все уставшие, но, тем не менее, стараются. Что-
бы как-то подкрепиться, заказывают пиццу и покупают 
сок. Это так было по-семейному! Особенно когда в кон-
це репетиции мы все обнялись и почувствовали, что мы 
сила... у меня даже слезинка покатилась.

 В творческом процессе не всегда всё идёт гладко. 
Девочки раскрывают маленькие секреты обратной сто-
роны медали.

К р и -
стина: Раньше я даже 

и не подозревала о том, со сколькими труд-
ностями можно здесь столкнуться! Но все они скорее 
организационного характера и быстро решаемые. К 
примеру, за бумажками побегать, и прочая мелочь.
 Самым «скользким» моментом в подготовке 
могло бы стать то, что труппа состояла в основном из 
девушек. А женский коллектив, как известно, во все вре-
мена славился «ядовитой дружелюбностью». Однако 
социологи опровергают стереотипы:

«Нету парня - не беда! Бабам весело всегда!», 
— шутят девочки. Лиза считает, что участницы сдру-

жились в процессе репетиций, и каждая 
приходила на помощь, если в этом была 

потребность.
Изначально певцы и танцоры хотели 

увидеть улыбку на лице зрителя, которая 
скажет «Спасибо вам за праздник, нам по-

нравилось». Старались сделать так, чтобы 
студенты и преподаватели покидали зал только с поло-
жительными эмоциями.
 
 Получилось или нет? «Зал восхищенно аплоди-
ровал. Конечно не смотря на наш дебют, я думаю, что 

 «На грани» 
социологии  и  

искусства
зрителям понравилось», — утверждает Ксюша. 
«К тому же у артистов случается, что не всегда пред-
ставление идёт чётко по сценарию. Хотя само вы
ступление прошло на высшем уровне, но, к сожале-
нию,  возникли некоторые сложности, которые, тем 
не менее, внесли даже позитивные коррективы. На-
пример, за час до выступления появилась гениаль-
ная идея - нарисовать маски.» 
 Вы молодцы, что организовались и прове-
ли такое мероприятие, — комментирует аспирант 
Сергей Нуждин, — у нас такого не было, когда мы 
учились, мы не настолько «активничали». 
 
 Автор: Анна Гребенюк,

1 курс

От романтики 

к прагматике

Ожидание/Реаль-ность
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 Як відомо, сучасні події в центрі столиці України розпочалися як акція громадсько-
го самовияву, що було реакцією на відмову Уряду країни вести підготовку до підписання 
історичного документу стосовно Асоціації з Європейським Союзом. Акцію розпочали 
громадські активісти і політики, число яких у подальшому невпинно зростало. 
 
 Можна довго сперечатись стосовно того, чим на сьогодні для нашого суспільства є 
Майдан, проте, для кого це явище дійсно є цікавим із різних точок зору, так це для соціолога. 
І в цьому питанні обмежуватись розглядом мотивації участі страйкуючих не варто.
 

«Революція вихідного дня»

Так вже дехто охрестив новий сучасний ЄвроМайдан, який за великим рахунком є явищем 
доволі очікуваним та передбачуваним. І припинення процесу підготовки до набуття стату-
су асоційованого членства в ЄС є лише одним із факторів широкої протестної мобілізації 
соціуму.
 
  Проблеми в економіці нашої країни на сьогоднішній день – слабка, неконкуренто-
спроможна економіка із характерним українським корупційно-монополістичним колори-
том. Це зумовлює відсталість розвитку різних сфер професійної самореалізації населення 
країни, зокрема, тих його аспектів, що стосуються в більшій мірі саме молоді. 
 
 Постійна корупція в різних сферах суспільного життя, що вже носить системний 
характер; низька заробітна платня – все вищезазначене призводить український соціум до 
стану широкої депривації і неможливості задоволення своїх потреб.

Фактично,«новий Майдан» стає вже широким протестним 
рухом, охопивши значну частину українського суспільства

 Виходячи на вулицю, люди намагаються віднайти для себе відповіді на різні питан-
ня. Хтось хоче жити в країні, де його бізнес буде захищений законом і він не буде боятись, 
що завтра його у нього заберуть, хтось мріє після закінчення університету знайти пре-
стижну роботу і мати змогу будувати своє майбутнє у своїй країні, а не прагнути виїхати за 
кордон, а хтось стоїть на Майдані за майбутнє своїх дітей і бажає вже сьогодні мати право 
на достойне життя. 

І справді, Майдан справляє враження місця, де немає нікого, кому було б дійсно все одно. 

МИСЛИ КРИТИЧНО-
ЖИВИ СОЦІОЛОГІЧНО

 
 Тому, якщо навіть приїхати сюди хоча б на годинку і відчути атмосферу, в якій 
цінують свободу, це вже є включенням до справжнього громадянського акту непокори і 
незгоди із існуючим положенням у країні. Ідея євроінтеграції в такому випадку перестає 
бути самоціллю для багатьох учасників акції протесту.
 
На думку деяких експертів, в найближчий період нашої історії Україна стане повноправ-
ним членом ЄС (хоча колишній прем’єр-міністр Великобританії Тоні Блер зазначав, що в 
ЄС на Україну чекають у 2022 році) та ЄС зі своїми стандартами та цінностями у повній 
мірі відповідає в символічному значенні на питання українців, до чого саме варто прагну-
ти. І дійсно ніхто не подарує нам добробут наступного дня після можливого підписання 
асоціації з ЄС. 
 Але це є можливістю для нас усіх змінити напрям руху і отримати орієнтир у наших 
подальших справах державотворення. Громадянське суспільство на самоорганізаційних 
засадах формується саме в такі періоди історії. Отже, чекаємо і працюємо. А результат буде 
не за горами.

МИСЛИ КРИТИЧНО-
ЖИВИ СОЦІОЛОГІЧНО



1312 RHCS
листопад-груд ень 2013, 
№1

 RHCS
листопад-груд ень 2013, 
№1

 Студенты-социологи нашего университета (далее – студенты-социологи) – личности 
необычные и по-своему уникальные. Но, как и все остальные люди, они, безусловно, с не-
терпением ждут Нового Года. И не только из-за того, что можно отлично провести время в 
новогоднюю ночь, но и потому, что студенческая душа жаждет подарков. Но как утолить эту 
жажду самыми уместными презентами? Мы пойдём от обратного и ответим на вопрос, чего 
не стоит дарить студентам-социологам?

Бытует мнение, что лучше вообще ничего не дарить, чем подарить ненужную 
вещь. 

 Забудьте этот бред! Вы имеете дело со студентами! В руках этих людей любая не-
нужная ерунда становится многофункциональной и незаменимой вещью. Ну а если идей со-
всем нет, то всегда можно подложить её под стол, чтоб тот не шатался. Старинная студенче-
ская забава. Ну не чинить же его в самом деле!  
 Итак, мы с вами определились, что дарить что-то в любом случае нужно. Все мы знаем, 
какое это трудное и мучительно занятие - выбирать подарок. И сейчас я постараюсь вам дать 
несколько советов о том, чего дарить НЕ стоит. Начнем...  

 
  

 

Как и любому студенту, не советую преподносить 
студенту-социологу такой презент. Бедное жи-
вотное «склеит ласты» от голода быстрее, чем 
поймет, где оно оказалось. Студенты по своей 
натуре люди очень ленивые, и иногда для них со-

ставляет трудность накормить даже самих себя. Что уж 
тут говорить о каком-то зверьке. 
 Более того, подумайте дважды перед тем, как подарить домашнее животное студенту-
социологу, проживающему в общежитии. Ведь его в любой момент могут попросить мигри-
ровать с одного общежития в другое, а клетка или аквариум будет только лишь обузой. По-
жалейте своего друга. Да и зная менталитет местных вахтеров, можно смело предположить, 
что вашу аквариумную рыбку во время одного из таких переездов могут просто не пустить в 
общежитии. Потому что у нее не будет при себе студенческого билета, ну или просто потому, 
что она не поздоровалась. Обычное дело. 

ТЕМА 
НОМЕРУ

№1 ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ

 
        

Идем дальше. При выборе подарка 
для своего друга-социолога вы може-
те попытаться подобрать какой-либо 

полезный подарок. Например, книгу. 
Но тут нужно быть предельно внимательными. Ведь в этом 

деле у социологов особые предпочтения. Хотите подарить книгу по пси-
хологии? Замечательно! Философскую литературу? Отлично! Энцикло-

педическое издание? Великолепно!  Но Боже упаси вас от покупки книги 
по СПСС. Студентов-социологов эта аббревиатура пугает сильнее, чем в 

свое время людей пугало НКВД. Конечно, есть некоторые исключения. Но они, как мы зна-
ем, лишь подтверждают правила. Но если все же ваш ангел-хранитель вышел на перекур, и вы 
таки решили подарить студенту-социологу именно такую литературу, будьте готовы к раз-
ным вариантам развития событий. Их может быть всего три.

Первый - наиболее приемлемый для вас. 
 
 Студент будет рад получить такой подарок, и искренне вас за него поблагодарит. Но не 
спешите радоваться! Понаблюдайте, не подкашиваются ли у него при этом ноги и не дергает-
ся ли глаз? Нет? Тогда могу вас поздравить: вы попали именно на то «исключение», о кото-
ром мы говорили ранее. Вы, несомненно, везунчик! Не удивлюсь, если дверь в метро всегда 
останавливается напротив вас, и ваша очередь в супермаркете всегда двигается быстрее. 
Завидую. 

Второй – нейтральный.
 
 Студент безо всяких видимых эмоций примет подарок и, возможно, даже поблагода-
рит Вас. Но ужас в своих широко выпученных глазах он наверняка скрыть не сможет. 

И  третий вариант – самый плохой. 
 
 Не удивляйтесь, если ваш друг-социолог при виде этой эпической книги в воплях по-
бежит за святой водой. При этом, вполне вероятно, он будет в бреду кричать какие-то нераз-
борчивые слова, типа «хи-квадрат» и «корреляция». Без паники, это не белая горячка, это 
просто нахлынувшие воспоминания. Но действовать нужно максимально быстро. 

ТЕМА 
НОМЕРУ

№2 КНИГА
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Это лишь обобщенная классификация, и реакция студента-социолога может отличаться от 
представленных выше вариантов. Поэтому на всякий случай приготовьтесь бежать. 

 

Идем дальше по списку. Не 
дарите студенту-социологу 

вещи, которые могут за- деть чувства суеверных людей. 
Часы, зеркала, ножи и прочее. Такие вещи не принято да-
рить любому человеку. И хотя перед экзаменом из окон 
студентов-социологов звучит не «халява приди», а «го, 
пацаны, я создал», а под подушкой у них лежит не книга, 
а величественное «ничего», - в некоторые суеверия они 
все-таки верят. 

Следующий пункт – вещи с 
символикой Красного корпу-
са (кружечки, футболки, кеп-

ки...). Но спешу заметить, что тут нужно 
сделать небольшое уточнение. Для молодого поколения студен-
тов-социологов такой презент может очень даже понравиться. 
Ведь это символ Университета. А вот среди старожилов факультета есть еще сту-
денты, помнящие «пикающий» светофор, проверку студенческих билетов на входе, и рассла-
бляющие посиделки в парке Шевченко. Не нужно тормошить эти сентиментальности. Это 
ведь как первая любовь... Только начнешь ее забывать, и тут вы со своей кружкой. Не стоит. 

ТЕМА 
НОМЕРУ

Во-первых, спрячьте книгу.
 Во-вторых,, покажите своей «жертве» его зачетку, в которой он уви-

дит, что оценка по математическим методам у него уже стоит. 
Это должно помочь.   

№3 ЧАСЫ,ЗЕРКАЛА,НОЖИ И 

№4  СИМВОЛИКА

Следующий 2014 год – год Лошади. А это значит, что будет велик соблазн подарить что-
нибудь с «лошадиной» символикой. Не нужно. 

 

Во-первых, это банально. Не забы-
вайте, что вы имеете дело со студентами-социологами. Это 
люди, бежавшие от когтей математики, и нашедшие свое гуманитарное 
убежище на этом факультете.  А это значит, что они творческие лично-
сти. Такой банальщиной их вряд ли приятно удивишь, а ведь именно 

этого вы, безусловно, хотите. 
 
 А во-вторых, эти люди впитывали в себя все умные мысли из трудов Аристотеля и Пла-
тона, учили практически наизусть идеи Дюркгейма и Конта, изучали математическую ста-
тистику и теорию вероятности, с огромным интересом посещали лекции по истории соци-
ологии и другим не менее важным предметам. А это значит, что у них хватит смекалки, чтоб 
молниеносно представить ассоциативный ряд «лошадь – ипподром – ВДНХ» и расстроить-
ся... В общем, не дарите «лошадиные» подарки. 

 В заключение, хочется сказать, что если вы не знаете, что подарить студенту-социологу, 
дарите деньги! Полезного он ничего не купит, но можете быть уверены, погуляет он на 
них замечательно. :)

А если Вы преподаватель, то подарите студенту-социологу зачет. Поверьте, он этого не за-
будет. 

Автор: Владимир Ткачук,
4 курс

ТЕМА 
НОМЕРУ

№5  «ЛОШАДИ-НАЯ СИМВОЛИ-
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Мрія

Чи знаєте Ви, чим вирізняється факультет 
соціології від інших? 

 
 Тим, що Новий рік тут святкується разом 
із викладачами, що робить вечір яскравим, 
незабутнім, пізнавальним і абсолютно не нуд-
ним! :)

 Не була винятком і зустріч 2014 року. 
Традиційно в кафе «Мрія» соціологи влаштува-
ли святковий концерт, присвячений новорічним 
святам і прощанню зі старим роком. 

 Темою вечора була «Зірка + Зірка». Ша-
леними оплесками глядачі зустріли переможців 
минулорічного конкурсу Коржа Костянтин 
Мирославович  та Івана Галенди, які знову 
стали справжньою окрасою свята. 

 Вечір був насичений веселими іграми, 
несподіваними виступами викладачів і декана 
факультету Горбачика Андрія Петровича,  
номерами з першого мюзиклу факультету 
«At The Limit», а також піснями талановитих 
осіб факультету. 

 Цікавою новинкою був аукціон викла-
дацьких речей, які, як не дивно, користу-
валися надзвичайним попитом і викликали 
конкуренцію серед студентів!

 Атмосфера, як завжди, виявилась 
неймовірно теплою та невимушеною.  
 
 Було приємно поспілкуватись у нефор-
мальний обстановці з улюбленими викладача-
ми і дізнатися багато цікавого та нового!

RHCS
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Любители КВН на нашем 

факультете теперь имеют 

повод для гордости. 

Социологи собрали свою команду и 

назвали ее 

«Wake up». 
 В состав коллектива вошли 

студенты 1-2 курса. Посмотреть 

игру новоиспеченной команды вы 

могли 2 декабря 2013 на второй 

игре 1/8 финала XIV Чемпионата 

КВН, наряду с командами факульте-

тов: юридического «Олег-вояж», 

исторического «Мост Патона», 

географического «Планета» и мех-

мата «Нетривиальный случай».

 В первом конкурсе - «Ви-

зитка» - наша команда набрала 4 

из 5 баллов. Выступали достойно, 

и уже после первого этапа обошли 

половину команд. Самым ярким 

конкурсом для нашей команды ста-

ла «Разминка». 

 Шутки экспромтом – всегда 

тяжело. Но именно этот конкурс 

показывает уровень команды. 

Прозвучала шутка:

«- Почему сейчас ничего 

не слышно о Femen?

- Їм просто холодно.» - 

выдали социологи.

 Этот конкурс принес коман-

де 4,6 балла, остальные же команды 

набрали по 3,2 – 3,4 балла. Таким 

образом, по итогам первых двух эта-

пов команда факультета социологии 

«Wake up» лидировала. 

В последнем 

конкурсе 

команда 

представи-

ла сценку 

«подготов-

ка к Олим-

пийским 

играм». 

Один из моментов: 
«- у Вас є екстремальні 

види спорту?
- Кидаєш биків на бабло і 

біжиш.»
 За конкурс набрали 4 бала. 

Эта игра закончилась победой... нет, 

не социологов, а историков, кото-

рые обогнали «наших» на полбалла. 

 Оправдать такое поражение 

можно тем, что в команде историков 

есть опытные «старожилы», кото-

рые годами отрабатывали свое ма-

стерство, да и команда у нас новая, 

хоть и не без хорошего наставника 

:) Но все, же это очень достойный 

результат. 

 Жюри, подытожив игру, 

произнесли: «социологи – молод-

цы!». Такой похвалы удостоилась 

только наша команда. 

 Как бы там ни было, при-

ходите на следующую игру, которая 

пройдёт 6 марта следующего года. 

Лично сможете оценить игру нашей 

команды «Wake up», да и поддерж-

ка нашим ребятам очень нужна! :)

Автор: Анастасия Мацера,3 курс

«Wake up!»


