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Підвищення тарифів за проживання у гуртожитках
28 березня відбулися дві наради, які
стосувалися актуальних питань як для Факультету
соціології, так і для студентів Університету в
цілому. Перше й головне – це проблема різкого та
значного підвищення тарифів, яке планується
здійснити
адміністрацією
Університету для студентів,
які проживають у гуртожитках
та користуються відповідними
послугами у студмістечку. На
сьогодні приблизна вартість
проживання у гуртожитках для
студентів, що навчаються за
державним
замовлення,
складала 78 грв. у трійках та
102 грв. у двійках. У зв’язку з
появою Наказу Міністерства освіти, науки,
молоді та спорту про те, що вартість послуг
такого роду не можуть перевищувати 40% від
стандартної академічної стипендії, орієнтовна
ціна, яка стягуватиметься зі студентів, складатиме
не більше 212 грв. (для гуртожитків готельного
типу) (приблизно – 209 грв. для тих, хто проживає
у трійках при вартості в 196 грв. для гуртожитків
коридорного типу).
Для оптимізації витрат, планується вести
розрахунок оплати за світло та воду за
лічильниками, а також диференціювати оплату за
зайнятою площею, щоправда, не приховується
один факт – студенти, які проживають у трійках
та двійках в оплаті не матимуть значної різниці в
ціні, хоча як припускають, спосіб життя в трійці
та двійці за комфортом може суттєво
відрізнятися, враховуючи той факт, що чимало
трійок, насправді в кращому разі є четвірками.
Університетська
адміністрація
наголошує, що робить все можливе для того, аби
зменшити фінансове навантаження на студентів і
перейняти його на фонди Університету (так. для
оптимізації розрахунку собівартості проживання,
в його ціну не включалися деякі послуги,
наприклад, прання білизни, хоча однозначно
включалася протипожежна безпека, зарплата
співробітників гуртожитків, що до цього часу
оплачувалася з фондів Університету та деякі інші
послуги). Також проректор Олег Закусило
наголосив на необхідності співпраці студентів та
адміністрації.
На зустрічі з представниками керівництва
Університету, задавалися досить гострі запитання
та надавалися рекомендації щодо оптимізації
роботи надалі. Так, було вказано на необхідності
ефективного
інформування
студентів
про
розробку плану дій та ведення відповідних

розрахунків
(зокрема,
виклад
відповідної
інформації на веб-сайті Університету, оскільки
бухгалтерія не надає даних представникам
студентського самоврядування), аби подолати
систему «баба бабі сказала», - як зазначив один із
доповідачів,
що
викликало
бурхливі оплески на підтримку
цих слів.
Наведені
розрахунки
орієнтовні й будуть уточнюватися.
Детальну
інформацію
можна
спробувати
дізнатися
у
представників
студентського
профкому. Невідомими ще є
розрахунки
щодо
осіб,
які
проживають у гуртожитках Університету, проте
не навчаються в ньому.
Адміністрація наголошує на необхідності
контролю самими студентами за діяльністю
співробітників
гуртожитків.
Так,
зокрема
поширені випадки, коли робітники (слюсарі,
сантехніки) беруть гроші за купівлю відповідних
деталей для ремонту у блоках (найпоширеніші
випадки з кранами), тоді як Університет
забезпечує їх необхідним – це є безпосередній
випадок здирництва й у разі його фіксації,
необхідно
звертатися
для
керівництва
студмістечка. Окрім того, є незаконним вимагати
з боку керівництва від студентів довідки з місця
роботи для того, аби залишитися на літо в кімнаті
гуртожитку. Також, студент, який прописаний у
відповідному гуртожитку, не може одержати
відмову від завідувача гуртожитку відносно свого
прохання про проживання у власній кімнаті
влітку. У разі фіксування таких казусів, студент
також повинен звернутися до керівництва
студмістечка.
Надалі лишається відкритим питання
щодо інформування студентів про подальші
розрахунки тарифних планів. А тому є важливим
слідкування за перебігом цього процесу надалі.
Єдиний
попередній
висновок
–
підвищення буде, питання лише на яку суму.
Проте, поряд із цим студенти мають задуматися
ще над одним аспектом – у разі переходу
забезпечення гуртожитків на утримання коштами
студентів
(значною
мірою),
необхідно
здійснювати більш жорсткий контроль за якістю
роботи співробітників гуртожитків.

Володимир Шелухін

«Прощавай, Червоний…» (епітафія собі)
Що я, найперше, ціную у факультеті соціології,
нашому факультеті соціології? Ось питання, над
яким варто задуматись перед тим як
починати
розгляд
суперечливого
переселення нас на виставку та, власне,
супротив цьому. Адже у суперечках щодо
цього було сказано багато різних слів, всі
вони
безсумнівно
та
неухильно
відстоювали щось своє, але не робилось
найголовнішого – не розумілась чужа
позиція. Тому, ставлячи на початку статті
це питання, я не маю на меті черговий раз
когось переконувати, а просто хочу
змоделювати основні відповіді на нього і,
таким чином, прояснити для себе і читачів
специфіку своєї та чужих позицій.
Наперед хочу подякувати нашому декану,
а також деяким викладачам і студентамкібернетикам, які надали необхідну для
прояснення ситуації інформацію. Почну:
1. Престижне місце навчання.
В такому випадку висновок однозначний –
«виставка» не потрібна. Адже що як не Червоний
корпус є одним із найстаріших і, не будемо
скромними, найкрасивішим навчальним корпусом
України? Хіба не тут розміщається шанована
адміністрація нашого вишу? Куди як не сюди
приїжджають престижні іноземні делегації? І,
врешті, хіба не тут розташовується один із
найпрестижніших факультетів університету?
2. Можливість
соціологом.

стати

кваліфікованим

У
цій
ситуації,
напевно,
найбільше
конструктивних чинників і вони повинні були б
давати ясність, але, навпаки, ще більше заплутують.
Що це за чинники? Бібліотека, славнозвісні
«міждисциплінарні
зв’язки»
(особливо
з
філософією), викладацький склад.
Почну з першого. Яка ситуація з
бібліотеками? Наш рідний бібліотечний кабінет
переносять на виставку, збільшується відстань до
абонементу бібліотеки Максимовича, зменшується
до бібліотеки Вернадського. Тепер, найголовніше.
Скільки з нас користувались послугами абонементу
бібліотеки Максимовича і як часто? Впевнений,
небагато і нечасто. Набагато вживанішою є наша
власна “філія Максимовича” як по причині легшого
доступу до неї, так і через вбогу різноманітність
соціологічної літератури абонементу Максимовича.

Тобто втрата невелика й її сповна буде можна
замінити «вернадкою», яка пропонує набагато
різноманітніший
професіональний асортимент
для соціологів.
Йдемо
далі.
Міждисциплінарні
зв’язки.
Звичайно, соціологія виросла з
лона
філософії
і
тому
філософські зв’язки є досить
важливими. Але що вони таке і
як ми їх втрачаємо? Це
викладачі
з
кафедри
гуманітарних дисциплін, які
можуть полишити нас на менш
компетентних колег? Але, за їх
же
словами,
вони
добиратимуться до нас і на
ВДНГ, як добираються зараз до
економістів, наприклад. Це різноманітні проекти
ініційовані «філософами»? Але чому ми не можемо
організовувати щось самі, та й скільки з нас брали в
таких проектах участь? Це філософський
бібліотечний кабінет? Так, це дійсно важливо. Але
що заважає облаштувати нашу соціологічну
бібліотеку
на
новому
місці
необхідною
філософською літературою? Думаю, так нашому
факультету і доведеться вчинити. Отож, ситуація з
філософськими зв’язками не така вже й погана, їх
послаблення повинно виплекати в нас більшу
самостійність. Окрім того, не варто забувати, що на
виставці є економічний і факультет кібернетики,
зв’язки з якими означатимуть для нас нові
перспективи у тому ж «міждисциплінарному»
плані. Не філософами єдиними…
Викладацький склад. Червоний корпус був
чудовим компромісним варіантом добирання як для
студентів, так і для викладачів. На ВДНГ ж в
перспективі декому буде добиратись надзвичайно
складно. І якщо студентам вибирати не доводиться,
то деякі викладачі можуть просто відмовитись від
віддаленого місця роботи. Це вагома втрата…
Стоп. Але чи можлива вона? Хто захоче
відмовитись від престижного місця роботи в
університеті Тараса Шевченка? Зрештою, й умови
добирання покращуються – тепер є метро до
Васильківської і от-от його мають довести до
ВДНГ.
3. Сприятливі умови для навчання.
Навіть, якщо це і не цінність номер один, то вона

сповна може стати тією ложкою дьогтю, що зіпсує

весь мед.

В чому полягають ці умови? Насамперед, в
опаленні. Давно ходить чутка, що кібернетичний та
суміжні з ним корпуси проектували «покубинськи» і тому вони абсолютно не пристосовані
до наших морозів. Так це чи не так, в історію
влазити не буду, але декілька слів фактів про
сучасне становище навести можна. По-перше,
температура там не однакова, на нижніх поверхах
холодніше, на 4-у, де і мають розміститись наші
кафедри, тепліше. По-друге, якщо температура
нижче дозволеної норми, група має право,
попередньо написавши відповідну заяву, піти з
пари. Нарешті, декілька мільйонів виділяється на
переобладнання опалення і аудиторій. Будемо
надіятись, що вони витратяться ефективно. Також
до умов можна віднести транспортну ситуацію. І
якщо близько третина студентів живе в гуртожитку
(принаймні, така пропорція на 2 курсі) і вони в
цьому випадку лише виграють в часі, то багато
інших, на жаль, програють. Це об’єктивна
неминучість, проте її гіркоту може підсолодити
поява метро на ВДНГ. Звичайно, такий варіант не
миттєвий (додаткові 12 хвилин від станції Льва
Толстого) і підійде не всім, проте декому він
повинен достатньо спростити дорогу на навчання.
До погіршення умов можна було б і віднести
“майже” 2-у зміну навчання чи необхідність
переходу між корпусами. Але хіба ми не вчимось
зараз у 2-у зміну і не долаємо чималі відстані,
кружляючи по квадрату Червого корпусу (з 265
аудиторії до 412, на прикладі моєї групи)?
Зрештою, корпуси сполучені переходами, тому
особливих проблем виникнути не повинно.
Та все ж, у цьому випадку, доводиться
констатувати, що умови для навчання після
переведення дещо погіршуються (принаймні для
більшості), а можливості їх покращення поки що
залишаються лиш перспективами і їх реалізація
залежить від багатьох непевних факторів.

становища для студентів (та й для викладачів) і про
перспективи покращення його на новому місці (а
вони є!). І мені чомусь здається, що набагато
конструктивніше було б використати наші зусилля,
не б’ючись об стіну за збереження свого місця в
тісняві Червоного корпусу, а домагаючись кращих
умов на новому місці – переобладнання опалення і
аудиторій, нові надходження в бібліотеку,
зручніший навчальний графік. Сталось те що
сталось, потрібно переосмислити це і розумно діяти
далі.

Отож, що ми маємо в результаті? Є 3 позиції –
перші дві виражають більш чи менш суб’єктивні
бажання студентів, третя, як не крути, важлива в
неоднаковій мірі, але для кожного. З них всіх лише
можливість стати кваліфікованим соціологом не
погіршується, але, навіть, в такому випадку умови
для навчання бажають кращого.
Ось такий не надто втішний підсумок. Він не
повинен бути закликом ні до банального
споглядання, ні, тим більше, до радикальних
протестів. Інтереси свої і факультету потрібно
відстоювати, однак при цьому не варто забувати
про наші можливості для ефективного протесту (а
їх насправді мало), про неоднорідність погіршення

Тарас Саламанюк

Дорогі друзі!
Григорій Сковорода свого часу всією своєю
творчістю переконував, що істина народжується у
діалозі.
Наша
редакція,
маючи
цілком
сковородинські переконання, слідує цій традиції й
закликає всіх охочих і маючих перевірену
інформацію відносно процедури переселення на
НВЦ Факультету соціології, прийняти участь у
публічній дискусії присвяченій цій проблематиці,
оскільки знаємо про те, як дана тема турбує
студентів і викладачів.
У цьому номері ми пропонуємо Вашій увазі
статтю Тараса Саламанюка, в якій здійснена спроба
об’єктивної оцінки даної ситуації. Маємо надію, що
ознайомлення наших читачів із цим матеріалом,
допоможе тверезо здійснити оцінки цієї непростої
ситуації.
Разом з тим, ми будемо раді, якщо даний
матеріал провокуватиме дискусію, вже хоча б тому,
що окремі його положення – самі собою дискусійні.
Це, наприклад, стосується викладачів, які здавалося
б не зможуть «відмовитись від престижного місця
роботи в університеті Тараса Шевченка», ми ж
знаємо, що можуть. Бо мова йде, зокрема, про
професуру з Інституту соціології НАН України,
визнаних фахівців, які працюють у нас на
Факультеті за запрошенням і швидше Факультет
зацікавлений зберегти таких викладачів, ніж вони
зацікавлені у збереженні своїх місць. Вони можуть
собі це дозволити.
Проте, в будь-якому разі, наше завдання –
ознайомити «публіку» із актуальними проблемами
Факультету зокрема.

Редакція

Молода людина в сучасній Україні: хто вона й навіщо?
Без сумніву кожен бажає для себе найкращого
і робить все можливе, щоб це отримати
і,бажано,негайно. Але так уже сталось, що далеко
не все залежить від наших бажань, планів, амбіцій
та навіть конкретних дій.
Якась стороння сила, чиїсь
чужі мотиви нам заважають
досягнути тих чи інших цілей.
І, якщо із зони впливу батьків
чи друзів ми ще можемо
вирватись,
то
державна
система тебе нікуди не
відпустить. Але не буду
нагнітати
похмуру
обстановку, а спробую оцінити, на що здатна
молода людина в Україні і що вона може зробити
для неї?
Молодь для держави – це в першу чергу люди,
котрі щойно отримали можливість повноцінно
взяти участь у житті своєї країни. До їхньої (тобто
нашої) думки не завжди ставляться серйозно, але
така «недбалість» має свої наслідки. Ні для кого не
є таємницею, що молодь, а, зокрема, студентство є
потужною соціальною силою, котра може рішуче
реагувати на різноманітні, зокрема політичні,
зміни та події і відстояти власні права. Так,
українські студенти відомі своїми виступами та
протестами. Згадати хоча б «Революцію на
граніті» 1990 року, коли шляхом голодування було
досягнено виконання необхідних для подальшої
незалежності України умов, чи нехай не таку
доленосну,
як
сподівалось,
Помаранчеву
революцію, де студенти були далеко не
найпасивнішими учасниками основних подій.
Але що ми маємо сьогодні? Загальне
розчарування та бездіяльність, сумніви у змозі
щось змінити. Можливо, віяння сучасної епохи чи
дії якихось чиновників змушують молодих людей
концентруватися здебільшого на особистих
проблемах, бажаннях досягнути успіху та
вибудувати своє чудове майбутнє. Хоча й тут не
обійшлося без розчарувань. Я звернувся із
запитанням «Які можливості має молода людина в
Україні сьогодні?» до своїх однокурсників і
отримав доволі цікаві відповіді, що висвітлюють
дві точки зору.
Євген, 18 років:
Можливості? Важко відповісти. Тут все
залежить від місця проживання, фінансового
статусу та ін. Наприклад, молодь в селі –
сьогодні у нас це рідкість, то ж про які
перспективи там взагалі можна думати!? А

міське молоде населення хоч і має значно більше
можливостей, але їхнє майбутнє також
незрозуміле. Та й взагалі, сучасна українська
молодь, на мою думку, має надто мало засобів для
свого вільного розвитку...
З цього боку побутують думки про
безнадійність ситуації та залежність від
численних обставин, котрі вирішують
подальшу долю окремої людини та й цілих
поколінь загалом. І з цим не можна не
погодитись, адже такі правила диктує
наше суспільство, і потрібно намагатися
використати кожен шанс, який ти
отримуєш,
і
скористатися з
тих
нечисленних засобів, що їх дає держава.
Але є місце і для дещо іншої думки.
Ольга, 20 років:
Хоча я не надто обізнана в даній темі, але
гадаю, що можливостей реалізувати себе більше
ніж достатньо. Це стосується як і талановитих,
прогресивних, амбіційних, так і молодих людей з
посередніми здібностями. Проте, в Україні як
серед перших, так і других є надто багато
ледачих. Більшість молодих людей живуть за
принципом "моя хата скраю". Не менш
популярним «девізом» є «Сьогодні усе вирішують
гроші» і якщо їх немає, то навіщо щось
старатися робити, чи чогось добиватися. Також
ми занадто багато вимагаємо від інших. Ні твоє
місто, ні батьки, ні ВНЗ та навіть депутати
тобі нічого не винні, і ніхто за тебе не подбає. Як
казав Чорновіл – «Україна починається з тебе!».
Спробую все якось узагальнити. Ми багато на
що спроможні. І якщо ти прагнеш чогось від життя
– то просто візьми це. Якщо тобі чогось не
вистачає – ніхто, крім тебе, в цьому не буде винен,
бо ти сам коваль своєї долі.
Молода людина в нашій країні, хоч і є її
майбутнім, але стоїть в доволі незручній ситуації.
Не потрібно забувати, що через 10-20 років нам
жити в Україні, яку будували (чи дозволили це
зробити комусь) ми самі. Незважаючи на владу,
зовнішній тиск та інші речі, не потрібно опускати
руки, а робити те, про що мрієш. Сучасній молоді
бракує того запалу, який був декілька років тому,
варто просто повірити у власні можливості і
змінити щось самотужки. І чим скоріше ми це
усвідомимо, тим ближчим стане успішне
майбутнє.
Андрій Кришталь

Валентин Іванович Тарасенко:
НАД СОЦІОЛОГІЄЮ ВИСИТЬ ГОСТРА ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ
СИСТЕМНОЇ ЦІЛІСНОСТІ
Відчуття меж – важливий елемент професійної ідентичності. Уявлення про
границі наукового знання дає змогу усвідомити власну приналежність до
наукової спільноти, затвердитися в її секторі. У професійному житті постійно
доводиться робити вибір, визначати і перевизначати межі власної наукової
компетенції, формулювати критерії науковості, приналежності до предмету
дослідження соціології, більше того – формулювати критерії істинності. Це
досить складні, майже необмежені у вирішенні проблеми.
Маючи прекрасну нагоду роз’яснити складність питання, ми взяли інтерв’ю у
професора кафедри теорії та історії соціології доктора соціологічних наук
Тарасенка Валентина Івановича.

- Валентин Іванович, чи постає перед
сучасними соціологами питання про межі
соціології?
Дуже і дуже гостро постає! Чому? Тому що ніхто
не охоплює соціологію в цілому своєю науковою
увагою в дослідженні. Ніхто не знає чіткої
макроструктури
соціології,
а
ще
більше
мікроструктури. Ніхто не знає, які закономірності
утримують соціологію як цілісність. Весь час
створюються нові і нові концепції, нові
соціологічні теорії, вони розривають соціологію,
тому соціологія являє собою не системне, а
розсипчасте утворення. Над соціологією висить, на
мій погляд, гостра проблема збереження системної
цілісності.
- Але ми можемо розрізняти, де соціологія, а
де вже профанація, лжесоціологія? Чи це питання
конвенції?
Можемо, наприклад, інтуїтивно. Однак, без
критеріїв соціологічності знань (що воно, дійсно,
соціологічне, а не просто соціальне знання)
конвенція слабує. Знання – істинне тоді, коли
відповідає реаліям. Але можна і домовлятися: «ми
дійшли висновку, що знання істинне». Будь ласка,
вірте в це, та все ж перевіряйте її на адекватність
реаліям.
- А постмодерністські теорії? Як до них
ставитися?
Ставитися до них, як до таких теорій, які щось
розвивають, щось обминають і не помічають, щось
заперечують, але основне: вони суперечать

класичній частині соціології. А класична соціологія
завжди стояла на двох китах: здоровий глузд і
визнання
взаємодії
як
основи
існування
суспільства, утворення соціальних відносин. Третє,
це використання об’єктивних емпіричних методів в
дослідженні. Ці методи і знання, яке отримують за
їх допомогою обмежували умоглядність в
соціології. Адже в соціології можна пізнавати, не
досліджуючи, як можна досліджувати, не пізнаючи,
на основі лише умоглядного бачення та
конструювання. Постмодерністські концепти (не
кожен з них є теорією) – утворення саме такого
роду.
- Коли
перед Вами особисто постала
проблема наукового статусу соціології, демаркації
границь?
Проблема постала тоді, коли довелося займатися
теоріями. Працюючи в Інституті Філософії, потім в
Інституті Соціології, ми вивчали, скажімо, різні
процеси радянського суспільства, досліджували
емпірично, і так чи інакше, висновки, які довелося
робити мені і моїм колегами поставили проблему
теорії та емпірії в соціології: як вони
співвідносяться? Що може, спираючись на них,
сказати соціологія? Якими є її науковий інтелект і
статус?
- Ваше навчання і значна частина подальшої
діяльності в сфері соціології прийшлися на ту
епоху, коли панував так званий «науковий
комунізм». Яким чином можливе співіснування
науки та ідеології?

Відомо, як до цього ставилися класики, особливо
Вебер. Соціологія належить до соціальних наук. В
сфері теорії соціології завжди має значення позиція,
на якій стоїть дослідник (політична, культурна,
ціннісна, інтелектуальна, логічна…) Виробляти
знання можна тільки з позиції, але в емпіричному
дослідженні позиція не обов’язкова.
Можна проводити дослідження і виробляти
знання на основі тільки фактичності. А в сфері
теорії спочатку в голову повинна прийти ідея, ця
ідея може розроблятися, може стати концепцією,
концепцію можна розвинути до рівня теорії і все це
в межах позиції, тому що сама ідея позиційна. Ідея
ліберальна – одна позиція, ідея національна – інша
позиція, соціалістична – ще інша. Ці ідеї відстоюють
різні групи людей, що займають різні позиції, як у
соціальній структурі суспільства, так і в ідеології,
що є відображенням цих позицій. Тут нічого не
зробиш. Так чи інакше ідеологія проникає в
соціологію, і соціологія використовує навіть
ідеологічні, художні методи, а якщо взяти релігійну
соціологію, наприклад, католицьку, то й методи
догматики.
А щодо епохи наукового комунізму, така епоха
була в Радянському союзі, коли розроблену
автентичним марксизмом концепцію наукового
комунізму, тобто концепцію нового майбутнього
суспільства, будованого з позицій інтересів не
панівних класів, як раніше, а експлуатованих,
зокрема пролетаріату, догматизували і видали як
особливу дисципліну.

Хоча в Маркса науковий комунізм пов'язаний з
реальною дійсністю, з реальним рухом, який
передбачає скасування старого суспільства і
створення нового. І до речі, сам Маркс вперше
упровадив у філософію і соціологію принцип
розуміння. Ні Вебер, ні Дільтей, а саме Маркс, бо
він увів принцип розуміння реалій з позицій
інтересів робітничого класу. На цій підставі його
звинувачують, що він увів ідеологію в соціальну
науку. Так, свідомо ввів. Ліберали, до речі, теж
вводять свою ідеологію, націоналісти - теж. Це
досить складні речі, їх треба досліджувати
соціологам.
- Яким є сучасний соціолог-професіонал?
Професійний соціолог – освічений учений, такий,
що має соціологічну освіту. Такий, що має
рафінований, спеціально організований інтелект для
того, щоб проявляти соціологічний спосіб
мислення, соціологічно оцінювати реалії. Він
повинен уміти проводити соціологічні дослідження,
інтерпретувати отримані результати, передбачати,
яке значення вони мають для суспільства. І останнє:
він має займатися професійною діяльністю:
викладати соціологію, проводити дослідження й
керувати ними, писати наукові твори, впливати на
громадську думку. Соціолог-професіонал – людина,
яка спеціально підготовлена, щоб займатися
соціологічною діяльністю, розвивати соціологію.
розмову вела Анастасія Фітісова

Наукова весна 2011 в Київському університеті (анонс)
Ледве дихнуло весняним теплом, набубнявіли
на деревах бруньки, ось виткнуться листочки...
Ясне сонечко покликало в гості ранню весну. Проте
не лише природа регенерує – усе навколо
відновлюється і оживає, і наукове життя в
університеті та на факультеті не є виключенням.
21-25 березня – IX міжнародна наукова
міждисциплінарна
конференція
студентів,
аспірантів та молодих вчених "ШЕВЧЕНКІВСЬКА
ВЕСНА 2011"
14-15 квітня – студентське святкування 20річчя
факультету
соціології.
Передбачені заходи:

інтелектуальна першість студентів
факультету соціології «Що? Де? Коли?»;

битва між студентами різних кафедр
факультету «Особливості спеціалізацій»;

дискусійний клуб.

20-21 квітня – VІІI Всеукраїнська науковопрактична конференція «Проблеми розвитку
соціологічної теорії: Світова соціологічна теорія та
пострадянські трансформації».
Також, запрошуємо до участі у регулярних
засіданнях
Дискусійного
клубу,
на
яких
актуальність актуалізується та фокусується, а
спілкування набуває плідних та різноманітних
горизонтів. Детальнішу інформацію про засідання
Клубу Ви можете отримати у головного модератора
– Романюк Катерини, студентки 3 курсу
факультету
соціології.
Чекайте
подальших
оголошень.
Із
зауваженнями,
пропозиціями
та
запитаннями щодо наукового життя на
факультеті можете сміливо звертатися до
Голови НТСА факультету соціології Мазурок
Анастасії,
студентки
3
курсу.

Первый концерт московской группы «Оргия Праведников» в
Киеве!
8 апреля в киевском клубе Sullivan Room состоится концерт московской группы «Оргия Праведников»
при участии киевлян «Обійми Дощу».
Это событие является экстраординарным для
концертов запланирован и в городах Украины. В
киевских меломанов: «Оргия
рамках тура «Оргия…» даст
Праведников» – уникальная
концерты
в
Киеве,
группа в русскоязычном роке.
Днепропетровске,
Одессе
и
Сочетая в себе тяжёлый метал
Харькове.
с европейской музыкальной
Киевский концерт обещает быть
традицией, группа создаёт
особенным – не только потому, что
академически
сложную,
это первый концерт группы в
необычайно
мощную,
столице, но и потому, что он
красивую
музыку.
Она
состоится
при
участии
представляет
интерес
для
талантливого
украинского
широкого круга слушателей –
коллектива – группы «Обійми
это и представители самых
Дощу». Совсем недавно музыканты
разных
рок-субкультур,
и
отметили своё пятилетие сольным
просто ценители интересной
концертом, приурочив к нему
многоплановой
музыки.
выход
сингла
«Світанок».
Тексты «Оргии Праведников»
«Обійми…» уже давно известны
–
образцы
классической
киевской аудитории – и по
поэзии, богатые аллюзиями,
сольным концертам, один из
насыщенные
смыслами
и
которых оформился в DVD, и по
наполненные яркими образами.
выступлениям на фестивалях, и по
Каждый концерт этой самобытной формации
квартирнику при участии Святослава Вакарчука.
превращается в незабываемое мистериальное
Лирическая, завораживающая, меланхолическая
действо.
музыка «Обійми Дощу» прозвучит перед
Творчество
«Оргии…»
провокационно
и
выступлением «Оргии Праведников».
поразительно – чего только стоит одно название.
Каждая песня многогранна, множественные
Сергей Калугин – гитарист с классическим
прочтения текстов дополняют друг друга,
образованием,
автор
текстов
и
музыки
подчеркивая богатство идеи.
«Оргии…», ее сердце и пламенный мотор.
Самоценные стихи и сложная музыка Сергея
2010 год оказался для «Оргии…» переломным:
отличаются изысканной фантазийно-мистической
запись четвёртого студийного альбома «Для тех,
эстетикой с оттенками русского национального
кто видит сны, vol. 1», выход DVD, посвящённого
колорита. Обновленная группа не прекратила
10-летию группы, участие в качестве хедлайнера
смелые эксперименты в направлении «бароккона open-air фестивале «Пустые Холмы»,
панка», «рок-тарантеллы» и «метал-мессы» и, что
попадание в
тройку лидеров
интернетважно,
обрела
индивидуальность:
музыка
голосования «Русский Топ-2010».
«Оргии…» узнаётся с первых тактов.
В 2011-ом группа решила не сбавлять темпа и
Подробнее о группе «Оргия праведников»
устроила крупный тур по странам СНГ, ряд
читайте на официальном сайте – http://orgia.ru
Киевский концерт пройдет
8 апреля в клубе Sullivan Room (ул. Прорезная, 8).
Начало концерта в 19:00
Стоимость билетов: 150 грн, с 25 марта – 170 грн, в день концерта – 200 грн.
9-го апреля в клубе Прайм на Подоле (Кудрявский спуск, 5-б) состоится after-party, во время которого
«Оргия Праведников» выступит с акустической программой.
Начало концерта в 19:00
Стоимость билетов 150 грн, 100 грн (при покупке на концерт 8 апреля)
Приобрести билеты можно в театральных кассах города, либо позвонив по одному из номеров:
067-415-42-79, 093-659-04-98, 066-215-25-16
Дима Королевич

МОРАЛЬ ЦІЄЇ БАЙКИ…
(чим твори В. ВИННИЧЕНКА можуть бути цікавими для соціолога)
Чудність у догматах, норовливість на шляху,
складнощі в справі, - це є триєдине
джерело порожнечі ваших небес.
Григорій Сковорода
Березень
виявляється
в
українській культурі
вкрай багатим на
пам’ятні
дати.
Достатньо
згадати
Шевченківські
дні
чи
день
пам’яті
генерала
Романа
Шухевича 5 березня,
інший день пам’яті –
6 березня – день смерті Володимира Винниченка,
традиційно пройшов з меншими акцентами.
Причина, вочевидь, та, що політичний дискурс задає
дедалі більше формат нашої культурної пам’яті, то
ж «націотворцям» Т. Шевченку та Р. Шухевичу
пощастило значно більше в цьому плані, ніж
політику-невдасі В. Винниченку, і хоча це та ж сама
людина, що стала першим українським прем’єрміністром незалежної України у ХХ ст., відіграла
таку значну роль у Національно-визвольній
революції, вітчизняні історики зробили те, на що
сам В. Винниченко (хоча й зарікався) так і зробити
не зміг – «обтрусити» пил політики, отже зробили й
поставили клеймо – невдаха й політичний труп.
Іронія долі в тому, що якраз зайняти всі ті посади,
які він обіймав у період революції (Голови
Генерального Секретаріату, Ради Міністрів і
Директорії),
йому
допомогла
його
гучна
позаполітична (якоюсь мірою) слава культового
письменника й скандаліста. Щойно вийшовши на
волі після першого затримання, він одержує також
першу літературну премію від престижного видання
«Київська Старовина» за повість «Голота», перша ж
його книга – «Краса й сила», віднаходить схвальні
відгуки іменитих письменників – Лесі Українки,
Михайла Коцюбинського та Івана Франка.
Мільйонер і меценат Євген Чикаленко надає
молодому автору солідну стипендію – все це путівка
в життя, В. Винниченко стає професійним
письменником і паралельно провокує публіку
своїми творами. Жодна п’єса («Дисгармонія»,
«Гріх» і особливо «Щаблі життя»), яка з’являється
з-під його пера, не виходить тихо, обов’язково

опиняючись у центрі скандалу й звинуваченні в
аморалізмі. Конфлікти набирають особистісного
характеру, коли відомий філософ і політичний діяч
Дмитро Донцов впізнає себе в одній із новел В.
Винниченка й пише гнівного листа до журналу М.
Грушевського «Діло». Сексу в Україні, як
виявилося, не було ще в дорадянський період,
принаймні, «Чесність з собою», роман, який був
виданий у 1911 р. (саме тоді почне виходити
дев’ятитомне видання його творів російською, що за
влучним висловом друга Сергія Бердяєва, рідного
брата відомого філософа, «спровокує фурор серед
російської публіки») вже з першої еміграції, так
само виявив нападки критики. Дійшло до того, що
українські видання просто почали ігнорувати
письменника, не дивлячись на його комерційний
успіх. У Росії його твори видавалися, а в Москві та

Петербурзі
анонімно
(оскільки
автор
був
політемігрантом у Парижі), йшли з успіхом й за
підтримки В. Мейєрхольда. І це вилізло боком.
Група українських студентів, написали відкритого
листа в пресу й назвали письменника –
«гермафродитом», який розпорошується на дві
культури.
Звісно, звинувачення набирали політичного
забарвлення, але в цілому мали іншу природу – вони

стосувалися етики.
В. Винниченко продовжував характерну для
українського світогляду сковородинську інтенцію
пошуку адекватної етики, «веселості», філософії
щастя. Будь-яка дія – передбачає актора, що діє й
відповідно критерій цієї дії, яким є етика. І
принципові положення цієї етики, визначатимуть
саму дію. Пошук альтернативи «порожнім небесам»,
якщо послуговуватися метафорою Г. Сковороди, це
є прагнення віднайти новий регулятор людських
відносин. Ідея «чесності з собою», в цьому
представляє великий інтерес зокрема для соціологів,
з точки зору аналізу переоцінки цінностей.
У романі «Хочу!», спокушену психоаналізом
читацьку аудиторію, В. Винниченко вкотре лишає
ошуканою, «хочу» для нього – не інстинктивна
сутність, а етична вимога, хоча й індивідуалізована.
Історія – мінлива, а тому говорячи про релятивність
моралі (ідея, що викликала гірку відрижку критики)
має мати противагу в самій особистості – її вмінні
обирати. Прізвище головного сумнівного поета
Андрія з роману «Хочу!», - Халепа, це також іронія,
яка має вказати на те, що вибір здійснюється в
межах культури. Русифікований українець, говорить
українською з акцентом і його уявлення про саму
Україну
обмежені
батьківським маєтком,
повертається
під
впливом
абсолютно
суб’єктивного чинника
–
спілкуванні
з
цікавою людиною, до
того, чого він не знав.
Він
перевідкриває
культуру,
усвідомлюючи - є
щось
більше
петербурзьких салонів
і окрім того, що він
поет – він ще й поет
український. Ось це
формування
ідентичності
головного
героя,

настільки викликає інтерес, що без сумніву потребує
такого «соціологічного» прочитання.
За спрямуванням художнього інтересу, роман
«Хочу!» В. Винниченка багато в чому співзвучний
філософському епосу Т. Манна, «Зачарована гора»,
перший написав свій твір під час Першої світової
війни, другий – невдовзі після неї. Обидва, ставлячи
настільки серйозні філософські питання – вічна
дилема вибору, лишають відповідь відкритою,
В. Винниченку для цього знадобилося кілька сотень
сторінок, Т. Манну – два томи. Ганс Касторп, як і
Андрій Халепа, відправляються на фронт Першої
світової – історія після неї – це вже інша історія. Але
ж ми знаємо, що «інша» історія буває тоді, коли
з’являється інша ідея. Біда в тому, що критика,
акцентуючи увагу на фрагменти, кшталту, що в
Винниченкових романах хтось з кимсь переспав не
уклавши шлюбу, не пропонує дієвої ідейної
альтернативи. Насправді, для мистецтва – поставити
проблему, на порядок більш значуще, ніж розв’язати
її. Зміст цих творів – не в суті деталей і не в їхній
сумі (а романи В. Винниченка – традиційного
письма, вони насичені подіями, вони занурені в
контекст, вони дієві), а в лейтмотиві, який складає
проблематизацію. Принаймні, сьогодні ніхто не
пропонує палити «Чесність з собою» за цнотливу
тамтешню «еротику», як
ніхто не розвіює в попіл
книги
Т.
Манна
за
гомоеротику. Згадуючи Г.
Сковороду, норовливість
на шляху – це далеко не
завжди крок до порожніх
небес,
принаймні,
література, яка прагне
автентичності – вказує на
це. Проте, який зміст цього
неба - питання з форматом
трьох крапок…

Володимир Шелухін
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