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Вступне слово
Чи знаєте ви, чим особливий цей випуск? Вірно! Газеті Red Hot Chili SPENCER виповнюється рік!

25 грудня 2013 року, побачив світ перший випуск Red Hot Chili SPENCER. До речі, ви знали, що 
робота над ним йшла майже 3 місяці? А що над ним працювало близько 20 соціологів?

Бажаєте більше цифр – тож тримайте:

Отже, за один рік вийшло 5 випусків – це 16 редакторів, 2 верстальника, 39 статтей (ще 4 так

і не увійшли у газету), 94 сторінки, 4 фотографи, 13 перців, 145 фотографій/картинок та

неймовірна кількість слів, букв та багато чого іншого!

Особливо за цей рік хочеться відмітити... всіх, звичайно, але знайте – без наступних людей ця 
газета або не існувала б, або ж не була настільки неординарною. Отже, величезна вдячність Поліні 
Костюченко, Володимиру Ткачуку та Анні Атамась!

А також величезне спасибі тим, хто залишав коментарі, писав у персональні повідомлення – ваші 
слова надихають! :) Дуже приємно бачити, що вам подобається робота нашого редакторського 
колективу!

З Новим роком! Нехай він буде надзвичайно продуктивним, веселим та незабутнім! І нехай 
збуваються ваші найзаповітніші мрії! :)

Залишайтеся з нами, любіть Red Hot Chili SPENCER, пропопуйте новини, свою допомогу, а ми 
обіцяємо робити все можливе, щоб ви могли з нетерпінням чекати, та з величезним задоволенням 
читати випуски першої та єдиної неординарної газети справжніх соціологів!

Головний редактор RHCS,

Катерина Маврина



Навчатися за кордоном...
“Хто володіє інформацією – той володіє світом!” 
– стверджує студентка нашого факультету Римма 
Бабієць, яка виграла конкурс стажувань за програмою 
Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute 
at Wake Forest University, і вже провела цілий місяць у 
Північній Кароліні в США. Тож було цікаво дізнатися, як 
саме Римма знайшла дану програму, виграла грант і чи 

сумувала за домівкою.

Риммо, скажи, як ти знайшла 
стажування за цією програмою: за 
рекомендацією чи випадково? Які 
були альтернативи?

 ВКонтакті я підписана на 
різні освітні пабліки, типу «Гранти, 
стипендії», «Можливості для молоді», 
«ЯППИ»  і так далі. Кожного дня я 
слідкувала за оновленнями, так як 
мала велике бажання взяти участь у 
міжнародній програмі чи конференції. 
Я завжди думала, що для того, аби 
поїхати навчатися у США потрібно 
здати тест TOEFL, але одного дня 
натрапила на оголошення, яке не 
передбачало здачу даного тесту, і 
вирішила спробувати свої сили, не 
дивлячись на малі шанси потрапити 
у цю програму (так вона передбачала 
поїздку лише для однієї людини з 
України!).

 Якими були умови конкурсу на 
проходження стажування та якими 
були його етапи?

 Конкурс проводився у два 
етапи. Перш за все, дана програма 
розрахована для учасників 16-18 років. 
Отже, на першому етапі був конкурс 
рекомендацій. Американець з Корпусу 
Миру (обов’язкова умова даного 
конкурсу) має номінувати учасника  на 

цю програму. Він має розповісти про 
учасника все, зосередивши особливу 
увагу на його  успіхах  в навчанні, 
у громадській діяльності та його 
особистих якостях.

 Так як я не мала знайомих 
американців з Корпусу Миру, я 
зателефонувала у їхнє представництво 
в Києві. Мені  там відповіли, що всі 
волонтери-американці  у зв’язку з 
ситуацією в Україні, були відправлені 
додому. Тоді я знайшла інший шлях - 
пошукати  їх на Facebook. Я знайшла 
їхню групу та відправила більш ніж 50 
учасникам повідомлення з проханням 
допомогти у даній програмі. І тільки 
один американець мені відповів. 
Поговоривши зі мною в Skype , 
він  погодився написати для мене 
рекомендацію. З великої кількості 
учасників відібрали лише 8, які пройшли 

у другий етап.Другим етапом була 
співбесіда з американцем по телефону, 
який задав мені декілька питань 
щодо мого вибору спеціальності, 
моєї громадської діяльності і т.д. Так 
склалося, що співбесіда проводилася 
1 квітня. Зранку була співбесіда, а 
ввечері мені подзвонили і сказали, що 
я пройшла.  Я була дуууже щасливою і 
не вірила, що це сталося зі мною. Мої 
батьки, дізнавшись про це, думали що 
це першоквітневий жарт :)

Як проходитиме стажування? 
Відомо, хто ще з учасників має нагоду 
пройти його разом з тобою?

 Це міжнародна програма, в 
якій беруть участь 35 учасників з усіх 
європейських країн та 10 учасників 
з Америки.  Впродовж навчання в 
університеті ми будемо відвідувати 



семінари, присвячені ознайомленню 
учасників з культурою, політикою 
Америки та кожної країни-учасниці 
зокрема, обговоренню сучасних 
світових проблем та знаходження 
шляхів їх вирішення. Мені дуже 
сподобалося те, що ми вже маємо 
календар, в якому розписано, що ми 
будемо робити кожного дня.

Чи покриває програма всі витрати, 
зокрема на дорогу, проживання?

 Програма покриває 
абсолютно всі витрати. Мені навіть ще 
виділили гроші окремо для того, щоб я 
дісталася до Борисполя, забронювали  
готель біля аеропорту, щоб я змогла 
відпочити перед відльотом. Такою 
щедрістю американського посольства 
я була приємно здивована. 

Що б ти могла порадити нашим 
студентам, враховуючи  свій досвід 
подання заявок на літні програми? 
Наскільки це важко, цікаво та чи 
заважає сесії?

1. Хто володіє інформацією - 
володіє світом.

2. Головне - це завжди, за будь-
яких обставин сподіватися на краще.

3. І наостанок, раджу 
переглянути документальний фільм 
«Секрет» - це моя запорука успіху.

 Ця програма, як я зазначала, 
має вікові обмеження (16-18 років). 
Прийом заявок розпочинається 
приблизно в лютому. Бажаю успіхів! 
Так як я їхала  наприкінці червня, я 
здавала два екзамени достроково. Два 
екзамени здала на 4 та 5, здавати було 
неважко, навпаки хотілося швидше 
“відстрілятися” і приїхати додому, щоб 
почати довгоочікувані збори.

Які враження від поїздки? Що 
запам’яталося?

 Ну що ж... Місяць пролетів 
аж надто швидко. Я дуже вражена 
людьми та культурою, що я не можу 
підібрати слів для того , щоб описати,  
як було круто!  У мене перехопило 

дух, як тільки я потрапила туди. Я була 
шокована величезними порціями 
їжі, хоча  для них це звичайна порція. 
Я пам’ятаю момент, коли  ми після 
аеропорту поїхали в кафе і біля мене 
сидів десятирічний син моєї хост-мами 
. Коли нам принесли  ці порції, то я 
змогла з’їсти менше половини, а цей 
хлопчик з’їв абсолютно все!  Це були 
мої перші враження після приїзду.  
Протягом місяця ми розробляли 
свій власний проект, який ми хочемо 
реалізувати у своїй країні. Були 
семінари з лідерства, соціального 
підприємництва, творчі уроки; ми 
займалися волонтерством,розвивали 
свої навички у дебатах і т.д.

 Після мого приїзду на 
Україну я місяць не могла звикнути 
до нормального, буденного життя. Ця 
поїздка змінила мене: я стала ще більш 
активною та мотивованою, я хапаюсь 
за будь-які можливості і випробовую 
себе, маю бажання відвідати якомога 
більше країн світу, бо це дійсно 
захоплює та розширює мій світогляд. 

Питання задавала Атамась Анна,

4  курс



Всем хэллоу! И сегодня мы с вами обсудим довольно-таки щекотливую и актуальную 
тему для нас, социологов, а именно - отношения с кибернетиками, нашими соседями 
по корпусу. А если уж быть еще более конкретным в постановке задания – вопрос 

деления собственности (кто же является хозяином корпуса). Но перед тем, как раскрыть 
тему, начну я с истории. 

 Это все шутка, конечно, а 
вообще, тема затронута мной в связи 
с участившимися обвинениями, 
претензиями и спорами с обеих 
сторон (социологов и кибернетиков) о 
кубике: чей это корпус, кто там должен 
учиться, а кто не должен, кто главный, 
а кто раб :) И после этих споров 
начинается «обсуждение» вопроса 
крутости факультета и представителей 
этого факультета (в народе – меряться 
кое-чем), которое частенько 
перетекает в оскорбления.  
Так как я  социолог, то обращусь к 
своим товарищам по факультету. 
Кибернетиков оставим в покое с 
их смешным, вызывающим легкую 
улыбку пафосом (или, как говорится в 
народе, пусть дальше меряются =). Так 
вот, что я хочу сказать:

1)Давайте не поддаваться на 
провокации. Они специально 
закидывают нас постами, цель 
которых - спровоцировать нас на 

оскорбления. Будем умнее киберов, 
держим себя в руках! =)

2) Какая разница, чей это корпус? 
Если кибернетикам настолько 
принципиально быть «хозяевами» 
этого бомже-корпуса, в котором даже 
отопление не в состоянии нормальное 
сделать, то оставьте его им. Главное – 
это возможность получать знания и 
слушать лекции/посещать семинары 
интересных для вас предметов. И, что 
ещё важнее, - весело проводить время 
с друзьями в университете (да-да, это 
возможно =). А кому «принадлежит» 
этот корпус, как по мне, не суть важно.

3) Но если вам ну очень сильно 
хочется отписать что-то колкое – 
хороший интеллектуальный троллинг 
– идеальный для этого метод. В то 
же время, не советую опускаться до 
уровня оскорблений, это не красит 
нас с вами.

 Вот главные советы/мнение 
по поводу данной проблемы. А 
вообще – лучше всего находить 
общий язык и жить дружно. 
Знаком лично с многими ребятами-
кибернетиками (моего возраста 
и старше). Все они адекватные 
и хорошие ребята, не идут на 
конфликт. С младшими курсами (1-

4) не знаком, возможно, перевелись 
адекватные кибера… а может 
и нет. Но это не так важно. 
Сконцентрируйтесь на себе и своих 
проблемах. А такую глупость, как 
спор с киберами за корпус оставьте 
им. Это того не стоит:)

Автор: Даниил Ефимов,

5 курс

Давным-давно, в далеком прошлом, жили-были социологи.

 И не просто жили-почевали, совсем они горя не видали.

 В красном корпусе учились, холода и неудобств за партами не знали, 

Лосося и черную икру за обедом уплетали, и в придачу – 2 раба на сдачу 

(А Швецу три, он с Херсона, черт возьми). 

Но тут пришло к социологам несчастье – вон из красного корпуса!

Что за ненастье? Все в депрессию ушли, все вопрос друг другу задали:

Что с нами будет, куда же нас отправили?

ВДНХ…Кибернетика…ужас…как же быть?

Ну что ж  - пора установить тут свой порядок, главными тут нам быть.

И пришли социологи корпус у киберов отжимать.

Этаж себе забрали, окна новые поставили, 

И столовку!(Ах ты ж, мы же) стали посещать!

Кибернетики все поняли, коль пришли социологи – значит, войны хотят.

Корпус свой мы отстоим – будем воевать…

Сensored by cybernetics



Wake up – to be or not to be...
Привет, мой дорогой читатель! 
В этой статье мы с тобой 
поговорим об очень интересном 
и уникальном явлении нашего 
факультета. Нет, это не курс ОБЖ 
с господином Дефендером и 
даже не принцип выставления 
баллов на сессии. Мы поговорим о 
команде КВН «Wake up»! 

 Краткий экскурс в историю 
КВНа на нашем факультете. Все 
началось в 2001 году, 
когда социологи и 
психологи ещё были 
единым целым. Тогда 
команду назвали 
«Основной инстинкт» 
и не переименовывали 
более 10 лет. С 2004 
обновили состав, из 
известных мне людей 
там играл Тимофей 
Брик (до сих пор 
пишет остроумные 
комментарии в группу 
на ФБ). С четвертого 
раза выиграли 
Кубок ректора. 
Затем состав опять 
обновили, в команду 
пришли Сашка 
Карпец, Тамарка Билоус (теперь 
юморит на аспирантуре) и Настя 
Собко. Эти бравые социологи на 
пару с психологами выиграли Кубок 
ректора во второй раз. Третье и 
последнее обновление было в 2010 
году. Два сезона подряд команда 
брала серебряные медали, а потом 
распалась. Новых людей набрать не 
удосужились, научить их играть в КВН 
не захотели. Стыд-позор!  

 В 2013 группа инициативных 
ребят решила, что пора возвращать 
традицию КВНа на факультет. Назвали 
себя «Wake up» и начали покорять 
межфак. В первом сезоне не все 
было гладко, что и показал итоговый 
результат. Некоторые учасники 
команду покинули, остальные 
же пошли во второй свой сезон, 

подкрепившись новобранцами с 
первого курса. «Wake up» сыграли уже 
две игры и занимают 7 рейтинговое 
место из 16. «Неплохо», - скажете вы. 
«Пффф», - скажу я. Ведь потенциал 
у ребят огромный! Есть хорошие 
актеры для миниатюр, потенциально 
сильные авторы смешного материала, 
внешний вид школьников, тупящий 
пацан, хороший конферанс, отличные 
отбивки, а скрытым куратором 
команды является гуру КВНа в КНУ. 
Так что и без социологического 

исследования становится ясно – 
предпосылки для успешного сезона 
имеются! 

 Хронической проблемой 
наших квн-щиков является 
безразличие людей к играм с 
участием их родной команды. Так 
было ещё во времена «ОИ» и, к 
сожалению, традиция сохранилась 
и сейчас. Кто был на играх межфака, 
тот не даст мне соврать: поддержка 
болельщиков - это минимум 40% 
успеха команды. А если глянуть на 
историков и журналистов - так и все 
60%! 

 Нам, студентам факультета 
социологии, не так часто выпадает 
возможность испытать гордость 
за родной факультет. И еще реже 

P.S. Если эту статью 
читают преподаватели, 
то для вас пару 
лайфхаков:

1. На каждую игру команде дают 
2-3 пригласительных, которые 
выгодно отличаются хорошими 
местами на первых рядах. 
Требуйте их у команды.

2. Участники команды тратят 
очень много свободного времени 
на подготовку к игре. В дни игр 
они могут пропускать пары. 
Одна не поставленная «н-ка» или 
пару дополнительных баллов по 
вашему предмету будут приятной 
поддержкой активности ребят.  

случается нечто эдакое, после чего 
мы можем сказать, что наш факультет 
- лучший в университете! КВН - это 
пусть и маленький, но все же хороший 
повод гордиться наличием активности 
у наших студентов. Более того, это 
отличная возможность громко 
заявить о нашем факультете на весь 
КНУ! Поэтому я призываю вас, мои 
уважаемые читатели, разбирать 
билеты на игры «Wake up» как булочки 
в буфете дяди Сережи, рисовать 
плакаты, приходить на игры и очень 
громко поддерживать наших ребят! 

Автор: Виталий Капустян, 5 курс



     Записки одного ботана 
   или 
Почему не стоит тратить 
каникулы на отдых

 «Сашка, идем праздновать! 
Александр, соизволите ли Вы отметить 
со своей группой столь грандиозное 
событие?» - доносятся голоса из 
аудитории. Но в голове у меня четкая 
позиция. Ни за что нельзя опускать 
руки и бездарно тратить время на 
пустые гулянки, дискотеки и прочую 
ерунду. Еще месяц назад, когда мне 
сказали, что по всем предметам у меня 
100 автоматом, я твердо решил, что не 
стоит останавливаться на достигнутом. 
Ведь это у меня только 100, а вдруг у 
кого-то еще будет сто! Как же я смогу 
спать спокойно после такого?! Я всегда 
был лучшим, учителя меня ласково 
называли Сашуля-молодец, а отсталые 
от меня в развитии на несколько лет 
одноклассники дразнили заучкой. 
Но какой же я заучка?! В каждом 
предмете по 60-70 источников 
для ознакомления, из которых я 
успеваю прочитать всего 30-40, за что 
постоянно себя укоряю, ведь человек 
может спать гораздо меньше шести 
часов в сутки, да и полчаса на прием 
пищи в день – непозволительная 
роскошь. 

 Так что следующие два 
месяца я точно не буду тратить 
попусту на вымышленный «отдых». 
Первого января подъем в 8 утра и 
перечитывание любимых цитат О. 
Конта «Общий обзор позитивизма». 

Особенно раздел про теорию 
верховенства народной власти. О, я 
просто таю от этих цитат! Пройдусь 
по пустынным улицам, понаблюдаю 
устало – вокруг одни сонные лица. Всю 
ночь провели в шумной компании, 
когда я спокойно спал. Ибо чем 
новогодняя ночь отличается от 
остальных 364-х ночей в году? Но не 
будем о тех, кто не понимает в этой 
жизни ничего. То ли дело я.После 
длительной прогулки в 24 минуты, 
наверстывая упущенное время, сажусь 
и захожу на сайт факультета. 

 Благо, там есть программы 
курсов на следующий семестр и у 
меня есть целых два месяца, которые я 
смогу целиком и полностью посвятить 
обработке нового материла, чтобы 
с марта снова перебивать всех на 
парах, зарабатывая как можно больше 
баллов. Предусмотрительно не 
зарегистрировавшись в социальных 
сетях, как делает остальная масса 
«непосвященных», я закрываю 
сайт, очищаю историю своего 
браузера и удаляю все куки-файлы. 
Я же не могу позволить Интерполу 
и другим специальным ведомствам 
отслеживать, чем я занимаюсь и с 
кем я веду переписку. Как-никак, 
это мои личные материалы, и я не 
потерплю, чтобы кто-то узнал о том, 
какие книги я скачал. Но больше 

всего меня удивляет реакция моих 
одногруппников на мою «обычную» 
предусмотрительность, называющих 
меня странным.  Как только пойму, каких 
источников нет в наличии в интернете, 
тут же пойду в библиотеку, дабы 
охватить по максимуму весь возможный 
спектр материалов к курсам, и меня 
не остановят неуместные замечания 
моих коллег о том, что многим книгам 
десятки лет, и они давно утратили 
свою актуальность. Но я знаю, что 
библиотекари люди тоже непростые, и 
если мне не дадут отксерокопировать 
материалы, то я уже знаю, что сделаю. 
Я сфотографирую в инстаграм себя на 
фоне каждой страницы книги, и пусть 
все назовут это смешным и нецелевым 
использованием приложения, но, как 
по мне, это явно лучше, чем запечатлеть 
самые важные моменты своей жизни. 
К чему всё это, ведь я и так всё помню.
Не обойдет моё внимание и масса  
научных конференций, которые 
будут проводиться. И не важно, что о 
половине из не слышал никто, кроме их 
организаторов. них не слышал 

 Я точно уверен, что даже 
тезисы, зачитанные в университете 
имени Поплавского, мне точно 
помогут в будущем для поступления на 
магистратуру. Всем зевакам и желающим 
узнать, чем я занимаюсь, отвечу, что 
провожу время за просмотром футбола 
и сериалов. Пусть доверчиво полагают, 
что они не одни в своем безделье.  И 
я уже жду-не дождусь, когда второго 
марта мы снова вернемся на пары, и 
я буду блистать своей остроумностью 
и умом на лекциях, повергая в тихое 
безмолвие однокурсников. А все потому, 
что нечего было губить драгоценные 
два зимних месяца на «отдых». Поэтому 
думайте головой и не прогуляйте свой 
диплом.

Автор: Владислав Швец, 5 курс

Заканчивается последний экзамен, все со счастливыми лицами 
поздравляют друг друга, кто-то кричит: «Ура! Наконец-то, 
закончился этот кошмар, можно и отдохнуть». А я стою и думаю, 
почему кошмар? От чего отдыхать? И зачем так долго, неужели я 
настолько перетрудился за неполные 4 месяца, что следует две 
трети зимы провести в релаксации? Уж точно не мне. И пусть люди 
не поймут меня, ведь для общественности я всего лишь парень 
в кожаной куртке, который ходит на все пары и остается один, 
когда вся группа уходит. Но на самом деле я доблестный защитник 
отечественного образования, храбрый воин в дебрях болонской 
системы, безотказный поглотитель необъятного количества 
материала, который нас заставляют учить.



Дівчата, скажіть, наскільки 
кафедра вашої спеціалізації 
є популярною серед 
студентів? Чим саме 
вона привабила вас? Чи 
задоволені своїм вибором?
Іра: сьогодні у суспільстві є потреба в 
центрах вивчення громадської думки, 
тому наша кафедра в університеті є 
досить популярною. Навіть студенти 
філософського факультету приходять 
послухати наші лекції, пропускаючи 
свої пари, але ми їх не завжди 
пускаємо:) Я не шкодую, що обрала 
саме такий напрям, тому що дізналася 
багато нового про наукову діяльність, 
змінила погляд на світ і взагалі стала 
іншою людиною.

Таня: іноді люди вступають на певну 
спеціальність, не розуміючи до кінця, 
чим займатимуться в подальшому. 
Так було і у мене. Врешті-решт, я дуже 
задоволена своїм вибором, адже, 
дізнавшись більше про соціологію, я 
зрозуміла, що ця наука досить цікава.

Ірена: так як ми прикріплені до 
історичного факультету, то історики 
цікавляться нашими думками з 
приводу різноманітних суспільних 
подій, наприклад, запитують перед 
виборами про останні дослідження-
прогнози розподілу голосів і таке інше.

А чи є у вас можливість 
самостійно обирати 
навчальні предмети?
Іра: офіційно така можливість є, 
але ж ви розумієте: іноді те, що 
на папері зафіксовано, на ділі не 
завжди виконується. Ми «підвладні» 
історикам і тому вони фактично все 
вирішують, в тому числі обирають 
навчальні дисципліни, а ми потім 
вже підлаштовуємося. Тому, мабуть, 
я й відчуваю дискримінацію щодо 
соціологів. Наприклад, ми хотіли 
вивчати соціологію гумору, але так 
як розклад вже на два семестри 
затверджений, тож даний курс ми 
прослухати не зможемо.

Ірена: історики зібралися, склали 
список дисциплін, які вони бажають 
вивчати. А потім ми дивимося в 
розклад, а в нас – історія філософії і 
філософія.

Іра: в нас вже ведуться розмови про 
те, щоб зробити свій факультет, свою 
Студентську Раду. Ви не подумайте, що 
ми хочемо образити істориків:) Просто 
нам було б зручніше бути більш 
самостійними. Та не так просто це 
реалізувати. Наш декан каже, що якщо 
ми відокремимося, то ми не матимемо 
навіть приміщення для занять! 

Це є дуже близьким і для нашого 

факультету, так як ми довго 
змушені були відстоювати право на 
приміщення для навчання, місць 
в гуртожитку... Проте, досить про 
негативне. Розкажіть краще про 
ваші улюблені предмети? Є 
такі, які, на вашу думку, є 
непотрібними?
Іра: мені дуже сподобалися такі 
предмети, як загальна соціологія, 
вступ до спеціальності, історія 
української соціології. Щодо зайвих, 
то думаю, що в нас забагато історії 
України. Зрозуміло, це пов’язано 
з тим, що ми підпорядковуємося 
історичному факультету. Хоча історики 
вчать соціологію лише один семестр 
на 4 курсі, а ми – з першого курсу 
цілих чотири семестри. Закінчилася 
українська історія й розпочалася 
зарубіжна.

Ірена: Так! Всесвітньої історії в нас 
викладають навіть більше, ніж історії 
України.

Таня: мені найбільше сподобалася 
історія соціології і соціологія сім’ї. 
Непотрібних, думаю, немає, бо 
нецікаво зосереджуватися виключно 
на соціологічних дисциплінах.

Звичайно! Найголовніше, щоб не було 
забагато предметів і в той же час вони 
мають бути дійсно цікавими для всіх. 

За межами КНУ. Як живуть колеги-
соціологи у Львові?

Життя студентів завжди викликає 
у всіх неабиякий інтерес, а якщо 
це студенти з іншого міста, та ще 
й зі Львова, то, звісно, їм є про що 
нам розповісти. Це і особливості 
навчання, й улюблені предмети, а ще - 
студентське самоврядування та багато 
іншого. Поки гості 13-14 листопада за 
ініціативи Студентського парламенту 
факультету соціології КНУ перебували 
в Києві, ми скористалися нагодою 
задати декілька питань Ірині, Тетяні 
та Ірені, які навчаються у Львівському 
національному університеті ім. 
І.Франка, на історичному факультеті, 
кафедрі соціології.



Скажіть, а чи є у 
Вас в університеті 
органи студентського 
самоврядування? В чому 
полягає їх діяльність?
Іра: так, звісно. Це Студентська Рада. Її 
основне завдання – зуміти правильно 
поєднати виховний, дозвіллєвий 
процес на факультеті, щоб студенти не 
тільки на навчанні зосереджувалися, 
а й могли гарно відпочити, 
розвіятись. Також є Профком, 
який займається переважно 
гуртожитками і організовує допомогу 
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам, 
сиротам (зі стипендії знімається 5 
грн.). ( Для порівняння: у нас знімають 
1% - прим. ред.)

Ірена: ще є новостворене Наукове 
товариство історичного факультету, 
яке очолюють студенти. Воно ділиться 
відповідно до кафедр і секцій. Тут 
обговорюються актуальні теми, а 
студенти мають змогу публікувати 
свої курсові в газеті «Вісник».

А чи є ще якісь видання, 
крім наукової газети 
«Вісник»?
Іра: так, в нас також є університетська 
газета «Каменяр». Історичний 
факультет там має власну колонку і 
якщо студент хоче надрукуватись, то 
йому не буде відмовлено. 

Скажіть, вас викладачі 
заохочують якось до різних 
проявів активності, можливо, 
нараховують додаткові бали?
Ірена: в нас так не прийнято. 

Іра: активністю можна хіба що 
заслужити авторитет.

А як йдуть справи із 
практикою? З якого вона 
курсу? Де ви її проходите, 
чим саме займаєтесь?
Іра: практика буває дуже різною, 
крім того, вона є обов’язковою з 
першого курсу. Ми її проходимо в 
кінці навчального року. Кафедра 
організовує омнібус, але цього замало 

для закінчення практики, тому ми 
ще допомагаємо студентам старших 
курсів, які пишуть дипломні роботи, 
брати інтерв’ю та транскрибувати 
його. На наступних курсах те ж саме. 
Тобто, коли вже студент пише диплом, 
то завжди знайдуться ті, хто йому 
допомагатиме.

Хороша у вас виходить 
співпраця один з одним:) І 
заключне питання – ваші 
враження від поїздки, чи 
сподобалося вам у нас?
Іра: мені дуже сподобалося! Не 
очікувала такого прийому, такого 
ставлення до нас. Велика подяка Дімі! 
(Дмитро Поночовний, голова зовнішніх 
зв’язків факультету соціології КНУ – 
прим.ред.)

Таня: мені теж все сподобалося. Діма 
нас зустрів о 6 ранку, всюди водив – і 
по вашому факультету, і до викладачів. 

Ірена: ще перед від’їздом було 
неоднозначне відчуття, так як я не 
знала, чого очікувати. Але під час 
поїздки дуже здружилися з усіма тими, 
з ким приїхали. Тому всім дякую за таку 
можливість!

Питання задавала: Симчук Світлана,

4 курс



Головний редактор: Маврина Катерина
Заступник головного редактора: Ткачук Володимир
Редактори: Атамась Анна, Єфімов Даніїл, Капустян Віталій, Симчук Світлана, Швець 
Владислав
Фото: О.Глушко («Лови Момент»),  фото з особистих архівів.
Дизайн і верстка: Костюченко Поліна

Дякуємо за надане інтерв’ю львів’янам та Риммі Бабієць.

Бажаєте допомогти у створенні наступного номеру або маєте побажання чи рекомендації? 
Пишіть сюди: ekateryna11@hotmail.com або звертайтеся до Мавриної Катерини. І не 
забувайте про аск: ask.fm/Red_Hot_Chili_Spenser. 

Відповідальність за достовірність опублікованої інформації несуть автори. Редакція залишає 
за собою право редагувати матеріали.

Контактна інформація


