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Red Hot Chili SPENCER продолжает удивлять и информировать, выделяя 
для вас, дорогие читатели, самое интересное из жизни на факультете 
социологии... К слову, прошедший месяц принёс факультету призовые 
места и победы. 

А как прошли дни факультета? Что 
скрывается за обычными, на первый 
взгляд, студентами? И, наконец, чем 
актуальна социология? Обо всём этом 
читайте в третьем выпуске RHCS :)

Если же вы не хотите пропустить ничего 
примечательного – come on, впереди 
самое интересное!

 И маленькое пожелание на будущее 
– пусть ваша жизнь станет более 
насыщенной и... с перчинкой :)

Всегда ваш,

главный редактор RHCS 
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У
ЧАСТЬ БРАЛИ яК студенти, 
так і викладачі нашого 
факультету, які показали 
нам свою талановитість 
у цій справі.Запасайтеся 

фотографіями на наступну «Сушку», адже 
організатор (Ольга Щербицька) обіцяє 
провести її вже наступного навчального 
року :)               

 
АВТОР: АТАМАСЬ АННА,3 курс

С УШКА 
З

А В І ТА Л А  П І Д  Ч А С  д н і в 
факультету до нас і «Сушка» - 
акція безкоштовного обміну 
фотографіями. Проект має таку 
назву тому, що свої шедеври 

автори вішають на мотузки за допомогою 
прищепок. На факультеті соціології були 
представлені фото абсолютно різної 
тематики, розміру і жанру. Хтось вирішив 
подарувати свої шедеври, зроблені під час 
Євромайдану, хтось із поїздки до Львова, 
Чернівців та інших міст України, з чарівної 
Італії, величезної Америки, а хтось - улюблені 
портрети і пейзажі, зроблені власноруч.
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фокус-груп. Виявилось, що споживачам такі фільтри необхідними 
не були, і вони не охоче б їх купували. Тож компанія з невеликими 
витратами на проведення опитування врятувала себе від невигідних 
внесків у новий продукт. Хоча не варто й забувати про принцип «ви 
не знаєте, чого хочете, доки ми вам цього не запропонуємо».

 Метод фокус-груп стає все більш популярним серед інших 
сфер. Використовується в дослідженнях освітньої діяльності, 
охорони здоров’я, у соціальних дослідженнях тощо. Наприклад, 
завдяки проведенню фокус-групового інтерв’ю, керівництво 
університету штату Міннесота змінило тактику залучення 
випускників сільських шкіл. З’ясувалося, що причиною зниження 
кількості бажаючих вступити до міннесотівського вишу серед 
випускників шкіл із сільських районів було занадто велике число 
студентів в університеті і величезні розміри його корпусів, де вони 
просто боялись загубитися. Тож керівництво вирішило акцентувати 
увагу на індивідуальному й доброзичливому ставленні до кожного 
студента в університеті і відзначати переваги спільного навчання 

з вихідцями з сільських районів штату, що зрештою мало 
позитивний результат на кількості вступників.

 Не відстаємо й ми із дослідженням цільової 
аудиторії методом фокус-групового інтерв’ю! Адже 
перший випуск нашої газети був побудований на основі 
отриманих результатів проведення фокус-групи серед 
студентів-соціологів КНУ ім. Т.Шевченка. Саме таким чином 
ми виявили уподобання й очікування наших читачів з 
приводу створення Red Hot Chili SPENCER.

Автор: Атамась Анна,

3 курс

ВА Ж ЛИВА

ДУМКА

КОЖНОГО

 Ми живемо в епоху споживання, коли реклама 
диктує нам наші потреби й пропонує конкретний товар чи 
послугу. А як само вона дізнається, чого хоче споживач? 
яким чином компанії готують для клієнта точнісінький 
ідеальний образ його бажаної мети? Ось тут і приходять 
на допомогу соціологічні й маркетингові дослідження, 
що застосовують різні методи збору інформації. Одним із 
найбільш поширених є метод фокус-групового інтерв’ю.

 Метод фокус-групи завжди охоче використовувався 
у маркетингу, зокрема, у дослідженні реклами. Наприклад, 
Кое і Маклохлін дослідили, що 37 найбільших користувачів 
телереклами найчастіше для її оцінки використовували 

саме метод фокус-групового інтерв’ю. Спираючись на результати 
опитування, деякі товари ретельно переглянуто оформлення, 
упаковка та реклама. Рекламні кампанії акцентували увагу на тих 
якостях товару, які виявились до вподоби споживачеві. Наприклад, 
компанії по виробленню напоїв дослідили шляхом фокус-груп, 
що напої п’ють не тому, що споживачі відчувають спрагу, а через 
особливості рис, з якими асоціюється у них даний продукт. Саме 
тому рекламні слогани надавали напою особливої привабливості 
на пляжі і т.д.

 З часом фокус-групи вийшли за межі реклами. Наприклад, 
компанія, що планувала випуск фільтрів для автомобільних 
кондиціонерів, переглянула свою стратегію після проведення 
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Глава первая – предыстория. 

Апрельские деньки не радуют нас своей погодой, учеба подбрасывает 
срезы знаний и кучу модулей, а в Ростове-на-Дону состоялась 
очередная пресс-конференция уже с расширенным списком 
легитимных участников. Как всегда ситуацию взялся выручать спорт. 
В этот раз организатором и идейным вдохновителем выступил 
философский факультет, а именно Максим Степаненко, который 
и пригласил команду факультета социологии принять участие в 
Открытом кубке философского факультета по футзалу. Турнир также 
носил благотворительный характер. Собирали деньги на лечение 
преподавателя Анны Бокал. 

ГЛАВА ВТОРАя – ПРЕЛюДИИ И ЛАСКИ.

Всего в турнире участвовало 9 команд, которые были разделены на две 
группы. Наша сборная попала в группу Б, где нам предстояло сыграть со 
сборными исторического факультета и факультета психологии, а также 
представителями философского факультета, командами «Аспиранты 
микс» и «Гнев господний». Право выхода из группы предоставлялось 
двум лучшим коллективам по набранным очкам. В группе Б за право 
выйти в полуфинал сражались три команды философского факультета 
и сборная факультета кибернетики.

Глава третья – групповой этап.

Первый матч наша команда провела с принципиальным соперником 
– сборной факультета психологии. Когда-то это было великое дерби 
северного крыла красного корпуса. Матч получился нервозным, обе 
команды больше присматривались к друг другу, цена ошибки в первом 
матче турнира была слишком высока. Открыли счет психологи, после 
несогласованных действий трио защитников нашей команды. Однако 
через несколько минут многоходовка, которая началась в центре поля, 
закончилась отличным пасом на Романа, который точным ударом 
поразил ворота соперника. После этого игра немного успокоилась и 
матч закончился закономерной ничьей.

Вторую игру команда социологов проводила против опытнейшей 
команды «Аспиранты микс». Можно сказать, что мы переоценили 
команду соперников и играли с оглядкой на свои ворота. Как итог 
нулевая ничья на табло и для того, чтобы выйти из группы, следующие 
два матча наша команда должна была выигрывать. 

Игра против команды исторического факультета была «от и до» под 
контролем социологов. Нам удавалось если не все, то очень многое. 
Как следствие – два гола в исполнении Даниила и Романа в каждом 
из таймов и слабая попытка отыграться в виде гола на последних 
секундах от историков. Матч против команды «Гнев господний» 
расставил все на свои места в нашей группе. Полное доминирование 
на всех участках площадки, и уже после первого тайма команда 
социологов вела, счет - 3:0, благодаря дублю Виталия и голу Романа. 
После перерыва команда не сбавила обороты, однако забить нам 
удалось лишь однажды, стараниями Константина. «Гневу господнему» 

удалось сохранить лицо перед родными болельщиками, проведя в 
концовке матча гол престижа. 

Групповой этап был завершен. Из группы «А» в полуфинал пробились 
команды факультета кибернетики и команда 4 курса философского 
факультета «Русь». В нашей же группе второе место заняла команда 
«Аспиранты микс», ну а выиграли группу ваши любимчики – команда 
факультета социологии. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАя – В ШАГЕ ОТ УСПЕХА ИЛИ «НАШ ДУХ НЕ 
ПОБЕДИТЬ»

В полуфинальной игре нам предстояло сразиться с командой 
«Русь». Наша команда построила игру на двух китах: сверхнадежная 
оборона и быстрые отрывы в атаку. Если с первым компонентом мы 
справились на «отлично», то реализовать свои моменты у чужих 
ворот мы не смогли. Итог: два напряженных тайма, и судьбу матча 
должны были определить пенальти, что вылилось в довольно-таки 
затяжную серию из 6 точных ударов с каждой стороны. Следующий 
круг стал решающим. Соперник вновь пробил точно, игрок нашей 
команды не совладал с усталостью, и мяч прошел в сантиметрах от 
штанги. 

Во втором полуфинале неожиданно для всех «Аспиранты микс» 
взяли верх над кибернетиками. Таким образом, именно наши соседи 
по корпусу стали ещё одним претендентом на медали.

Не буду скрывать, что матч прошел под диктовку кибернетиков, 
которые очень хорошо держали мяч и демонстрировали 
комбинационную игру. Однако до последнего удара дело 
доходило всего пару раз. В этом матче главным героем по праву 
можно считать нашего голкипера – Пашу. Будь на трибунах скауты 
профессиональных клубов, думаю факультет потерял бы одного  
студента. Знак восклицания в этой игре был поставлен во втором 
тайме, связкой Майстренко-Жалий. Первый, в лучших своих 
традициях, отобрал мяч в центре поля, протащил его ближе к 
воротам и выдал пас-конфетку на Андрея, которому оставалось лишь 
реализовать убойный момент, что он и сделал. Скамейка запасных 
ликовала, казалось социологи выиграли кубок Лиги Чемпионов. 
Последние минуты прошли в отчаянных попытках кибернетиков 
сравнять счет, но, как говорится в одном ремиксе «не получилось, 
не фартонуло», и социологи выцарапали эту победу со счетом 1:0.

Кубок в тот день выиграла уже знакомая нам команда «Русь», к слову, 
совершенно заслужено.   

Глава пятая – благодарственно-хвалебная.

Подводя итог соревнований, я хотел бы отметить прекрасную 
организацию, ведь собрать такое количество команд, не забыть 
обеспечить всех водой, призами и вниманием – это успех! Философы 
умеют делать массовые запоминающиеся мероприятия. 

ОТЧЕТ 

СВИДЕТЕЛЕЙ ДУХА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
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 Успех на площадке – 

поражение на бумаге
Сегодня, здесь и сейчас, пусть и с 
большим опозданием по вине автора-
лентяя, будет представлен мега 
экшн, который происходил во время 
финала баскетбольного турнира 
среди факультетов КНУ имени Тараса 
Шевченко! И, как вы знаете, социологи 
под предводительством великого Magi-
cian-a боролись за сей почетный титул. 
Боролась, боролась, но не доборолась 
и напоролась. Но обо всем по порядку.
Турнир начался матчем БК 
(Баскетбольный клуб – Прим.ред.) 
Социологи против БК Экономисты. 
Стоит признать, что в начале матча 
наши мужественные ребята не ожидали 
такой прыти от соперников, которые 
в первой четверти ушли в отрыв +8 
очков. Тактика персональной опеки 

полностью провалилась, так 
как юркие экономисты были 
слишком техничными. Однако 
мужественный Magician решил 
продемонстрировать свои лучшие 
качества, и социологи начали 
сокращать отрыв и вырываться 
вперед. Андрей Жалий аka Magician 
и Алексей Братушев доминировали 
на площадке, а наше трио 
защитников им активно помогало. 
После камбэка социологи не 
упустили свое преимущество и 
выиграли матч, правда, я забыл, с 
каким счетом. Но стоит признать, 
что экономисты были неплохи, 
очень неплохи. Но мы еще лучше B-)
Далее, после 5-минутного перерыва 
следовал матч БК Экономисты 
против БК Географы. В начале 

встречи экономисты вели 15-0, 
повергши в шок всех, в том числе 
и себя. Однако то ли географы 
собрались, то ли экономисты устали, 
но географы их догнали, вырвались 
вперед и выиграли встречу. В итоге 
предстоял матч за 1-е место между 
Социологами и Географами.
Честно признаться, географы 
казались слабее экономистов. 
Однако встреча складывалась не 
так просто. Была упорная и равная 
борьба, которая привела к счету 40-
39 в пользу социологов за 90 секунд 
до конца матча. И тут произошло 
то, что вынесло мозг всем. И 
географам, и социологам. И даже 
одному из судей. Итак, ситуация: 
счет 40-39 в пользу социологов 

Не могу обойти стороной наших болельщиков, а вернее, 
одну-единственную, но верную нашей команде, Алину 
Мартынюк. Мы чувствовали её поддержку и в моменты 
побед, и в моменты неудач. Жаль, конечно, что, не 
смотря на все объявления, студенты нашего факультета 
проигнорировали данное мероприятие, но вот Алине - 
огромный респект и уважуха!

И, конечно, персональное спасибо всем участникам 
команды, которые в тот день, не жалея себя, завоевали такую 
тяжелую бронзу для факультета! Надежный вратарь – Павел 
Залужный, сейвы которого спасали нашу команду от верных 
голов. Двужильный Даниил Ефимов, который изматывал 
соперников своим постоянным движением по полю и всегда 
уверенно играл в защите. Крепкий Роман Майстренко, 
один мощный вид которого вводил соперника в страх, а 
цепкая игра приводила к постоянных обрезкам в стане 
противника. Подвижный  Богдан Зенченко, который своими  
перемещениями по площадке создавал такие нужные для 
команды зоны. Резкий Олег Гарбар, чья нацеленность на 
игру в пас и манера игры раз за разом оставляли противника 
в дураках. Ваш обозреватель – Виталий Капустян, чья 

тактика приносила результаты и который забил два красивых 
гола. Харизма команды – Константин Сторожко, который не 
давал своим партнерам по команде расслабляться и, несмотря 
на то, что уже не является студентом нашего факультета, 
сражался за его честь. И, разумеется, могучий Андрей Жалий, 
чьи попытки забить через себя раз за разом заставляли публику 
аплодировать стоя. 

По результатам турнира наш «Dream Team» получил бронзовые 
медали, грамоту за третье место, а Андрей был награжден 
грамотой как самый техничный игрок турнира.

Будем надеяться, что такие турниры будут регулярными, как и 
наши удачные выступления на них. А пока что аплодисменты и 
занавес.

Автор: Капустян Виталий,    4 курс
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(объявил судья минуты 2 назад), идет атака географов-бросок-
промах, подбирает Андрей Жалий и на нем сразу же «фолят» 
(специально, чтобы сэкономить время)  и 2 броска в нашу 
пользу. НО! Тут нам объявляют, что, оказывается, 41-40 ведут 
географы, а не социологи! Что, как, где, когда?! Естественно, 
социологи выдвигают претензии судье и девушке, которая 
вела счет. Особенно усердствовал Владислав Швец, который на 
правах «президента» пытался доказать неправоту судейской 
бригады. Однако, толком нам не объяснив ситуацию, счет 
остался в пользу географов 41-40 за 3 секунды до конца матча. 
В результате – большая дизмораль социологов, 2 промаха со 
штрафных и поражение. Браво Федерация, судья продажная!
Вот так украли у нас победу один судья и девушка-счетовод. 
Shame on them. Однако, в душе мы по-прежнему остались 
победителями того турнира.
И большое спасибо поддержке, которую нам оказали 
болельщики. Без вас нам бы не удалось столь хорошо играть!

Автор: Даниил Ефимов,
4 курс

У межах проведення днів факультету соціології, а саме 
10 квітня пройшов конкурс «Битва спеціалізацій», в 
якому могли взяти участь всі бажаючі студенти, які 
прагнули перевірити власні сили та використати 
здобуті під час навчання навички та ті, хто просто 
зацікавився у цій події. Учасникам, до складу яких 
входили студенти різних курсів, було запропоновано 
оригінальні конкурси, котрі мали виявити хто на що 
здатен.

 1. Перегляд мультика з подальшим його 
аналізом.

 2. Співставлення понять з визначеннями.

 3. Висвітлення професійного шляху соціолога 
з урахуванням перешкод, які чекають його на 
власному «нелегкому» творчому шляху :)

Студенти, що закріплені за різними кафедрами, 
проявили себе та проілюстрували специфіку 
спеціалізації під час виконання завдань конкурсної 
програми. Ось такий коментар надала одна із 
учасниць: «Загалом брати участь сподобалося: цікаві 

конкурси, приємні й розумні люди в команді, тож моя мотивація 
очевидна – перемогти!»

Конкурси проходили у дружній атмосфері, супроводжувалися 
чаєм, смачненьким печивом та фруктами, якими кожен учасник 
міг підживити свій наполегливо працюючий мозок :)

Але ж не забуваємо, що це конкурс! Перемогу здобули студенти 
кафедри методології та методів соціологічних досліджень (І місце), 
студенти кафедри теорії та історії соціології посіли ІІ місце та 
студенти кафедри соціальних структур та соціальних відносин - ІІІ 
місце. Всі учасники отримали заохочувальні винагороди та призи 
відповідно до місць, які посіли команди.

Загалом, цікаво було учасникам битви, глядачам-слухачам і, 
безумовно, журі.

Автор: Симчук Світлана,

3 курс

ІГРИ СОЦІОЛОГІВ
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ідеального університету, ідеального соціолога, 
ідеального... Кожна команда отримала свою 
«хвилину слави», схвальний відгук ведучої та 
щедру порцію оплесків. Та за щільним сценарієм і 
це ще не все. Короткі, здавалося б, півтори години 
дозволили ще й мультфільм подивитись, і від 
соціологічного сміття позбутись (про деталі цього 
сакрального дійства дізнайтесь безпсередньо в 
учасників сесії). 

З результатами форсайту, з творчими проектами 
далекого чи не зовсім далекого майбутнього у 
форматі модної на сьогоднішній день інфографіки 
можна ознайомитись на 5 поверсі корпусу 
кібернетики та соціології.

Автор:

Бизуля Ольга,

5 курс, магістратура

якби перша пара 10 квітня тривала хоча 
б на 15 хвилин довше, то на факультеті 
соціології могло бути збудоване «Місто 
сонця» або навіть комунізм. Все тому, що 
учасники форсайт сесії, організованої 
Іриною Анатоліївною Чудовською в 
рамках святкування днів факультету, 
озброїлись максимальним ентузіазмом 
та рішучістю. Крім того, в їхньому арсеналі 
опинились ножиці, клей та журнальний 
глянець. 

Тепер по порядку. Форсайт – це спроба 
окреслити довгострокове майбутнє науки 
та суспільства, сценарне прогнозування 
розвитку економіки, промисловості, 
культури у 10-20-річній перспективі. 
Для цього шістьом командам студентів – 
переважно фрешменам і менш численним 
старшокурсникам, –  та одному дуету 
викладачів було запропоновано створити 
колажі на тему «Суспільтсво мрії». Разом з 
тим, вимагалось пояснити роль соціолога 
у формуванні такого суспільства. 
Завдання полягало в комплексному описі 

АБГРЕЙД 
СУСПІЛЬСТВА



Скажи, будь ласка, згідно з перемогою у проекті 
«Студентська ініціатива», твій проект отримує 
фінансування. Чи означає це, що ти будеш 
витрачати менше часу на проект?

Розумієш... Тут проблема навіть не в часі. Ми з Вікою 
будемо витрачати менше власних коштів, тому що до 
цього на все йшла і поки йде наша стипендія й трохи 
кредитних коштів. Дивуюсь, як це ще за мною кредитори 
не прибігли.:(
Час все одно буде йти в непомірних порціях на 
розсилання, на пости, на фотографування, прописку всіх 
нюансів, на відповідь всім бажаючим й т.д. Хочеться ж, щоб 
все було якнайкраще! Хоч навіть і купа навчальної роботи 
у нас з Вікою над головою висить, але, як виявилося, 
диплом – це не настільки важливо для нас, як АртШева :)

якби ви не отримали фінансування від «Студентської 
ініціативи», чи продовжили б ведення проекту? якими 
були б твої дії?

Насправді, ми не сподівалися на фінансування від  
«Студентської ініціативи», тому що в певний момент все 
якось притихло й ми не отримували жодних новин про 
подальші етапи та процес проходження конкурсу. Ми ж 
не хотіли кидати майже втілену в життя ідею  й взяли все у 
власні жіночі руки: намагались домовитись з Профкомом 
про матеріальну допомогу та про приміщення, вигадували 
шляхи пошуку спонсорів, введення якоїсь мінімальної 
плати, яка б за місяць-два покрила наші витрати. Тому 
можна сказати, що фінансування від «Студентської 
ініціативи» не зіграло ключову роль в нашому становленні 
і розвитку, тут ключове - це допомога всіх зацікавлених в 
цьому проекті людей, власне терпіння й упертість.
Але все ж сталась велика несподіванка! Ми перемогли. я 
дуууже сподіваюсь, що «Студентська ініціатива» допоможе 
нам з матеріальним забезпеченням та з пошуком 
постійного приміщення.

Що є ключовим моментом в АртШеві для тебе?

Напевно, це атмосфера. Насправді, якщо прийти на 
заняття в АртШеву, то тут не побачиш якогось екшену, 
смішок, бурхливих розмов... Тут спокійно і, якщо потрібно, 
ми включимо релакс-музику. АртШева - це такий куточок, 
де можна відпочити, зняти стрес. Дипломи, курсові… 

а тут - приходиш і знаходиш таке коло людей, які тебе 
розуміють в плані мистецтва,в плані всього прекрасного. 
я не хочу назвати це арттерапією, але щось в цьому є. Тут 
можна і розслабитися, а можна і багато чого дізнатися...

як вважаєш, що важливо для учасників АртШеви?

Мені здається, що кожен несе свою мету, приходячи 
сюди. Одні йдуть, тому що це гідне проведення часу, 
чудова альтернатива «прогулянкам» десь по темним 
незрозумілим вулицям чи посиденькам в гуртожитку 
з кальянчиком. Мені здається, що для когось це цікаве 
планування власного дозвілля, для когось це шлях 
до самовдосконалення, для когось це, можливо, 
продовження їхньої художньої освіти. Хтозна, може хтось 
надихнеться в АртШеві, передумає бути соціологом та 
вирішить стати дизайнером. Та як можна передбачити, як 
це обернеться для самих учасників? :)

як ти вважаєш, чому в КНУ так мало таких 
незвичайних та цікавих проектів, як АртШева?

Насправді, мені здається, що наш університет 
зосереджений на чомусь співочому, театральному, 
танцювальному. Ну і КВН ;)
Але повернімося до нас. Чогось, коли ми тільки 
з’явилися, я згадала одразу таку фразу: «Спочатку тебе 
не помічають, потім з тебе насміхаються, потім з тобою 
борються, а потім ти перемагаєш». Таке враження, що нас 
спочатку не сприймали всерйоз. Дехто навіть сміявся. 
«Ну що, будете малювати? Студенти? Та кому це треба?» 
Деякі люди з адміністрації саме так саркастично до нас 
відносилися... Тож здається, що КНУ просто зосереджений 
на вищезазначеному, а хтось взагалі вважає, що студенти 
повинні тільки вчитися. На жаль, я не знаю, як відноситься 
до цього наша адміністрація, але вища університетська (...
чи це пов’язано з подіями, які відбувалися в країні?) дуже 
довго йшла на те, щоб підтримати нас. Ми довго ходили по 
кабінетам, з усіма говорили, «підтримайте-підтримайте», в 
результаті це на рівні розмов і залишилося...

Питання задавала: Маврина Катерина,
3 курс

Red Hot Chili SPENCER уважно слідкує за новинками 
на факультеті. Цього разу ми вирішили взяти інтерв’ю 
у організаторки проекту «АртШева» (Студентської 
художньої платформи) Анастасії Голумбовської, якій 
допомагає та завжди підтримує Вікторія Мошкіна, для 
того, щоб розвіяти хвилю «стереотипів» та дізнатися щось 
цікавеньке :)

Впевнена, що усім, хто хоч раз чув про АртШеву, 
цікаво, як виникла ідея створення такого проекту?

Все почалося з мого першого курсу, коли я прийшла 
після художньої школи й почала шукати поміж усіх 
танцювальних, співочих та театральних гуртків КНУ 
щось для реалізації мистецьких здібностей. Думаєте, я 
щось знайшла? Анічогісінько! Вмієш малювати – малюй в 
конспекті, а університету ти не особливо цікавий.
Потім почались три довгих малоприємних роки 
малювання у гуртожитку. Повірте, гуртожицька атмосфера 
явно не мистецька, а вахтер – не муза.  Замкнуте коло 
малювання для себе, викладання фоточок малюнків 
ВКонтакті та відслідковування лайків поступово набридло 
та відбило бажання малювати і розвиватись. Повірте, як 
виявилось, я була не одна така в своїй ситуації.
На початку 2014 року, коли події довкола просто 
змушують тебе брати все в свої руки, а ще й коли  ти 
випадково натикаєшся на конкурс «Студентської 
ініціативи» (проект від Студентського парламенту 
Університету, що фінансує найбільш оригінальні 
студентські проекти), над головою загорається лампочка і 
ти такий «Опа,ось і настав цей час!».

А потім  я познайомилась з Вікою, яка сказала, що цей 
проект мусить ожити.. Саме з цього ключового моменту 
все й розпочалося. Все змінювалося щодня, а то й 
щогодини, ми терпіли все:  ігнорування, саркастичне 
відношення. Ми засмучувалися й депресували через те, 
що все провалилось, ми ревнували наш проект до інших. 
Думаю, ми навіть змогли передати наш заряд іншим 
людям й надихнути їх:)
На даний момент, АртШева – це набагато більше, ніж 
художня школа, де тебе обмежують у творчих пориваннях, 
адже це, перш за все, місце для спілкування та розвитку. 
АртШева – це мистецька платформа. Це такий собі Тибет 
на материку КНУ ;)

Чи важко було знайти «майстрів своєї справи» для 
викладання в АртШеві?

Спочатку це було дійсно важко й іноді доходило до 
неконтрольованої паніки. Виявилося, що в нас дуже 
сором’язливі студенти, які, маючи нереальні таланти, 
записувалися в учні, але ніяк не у викладачі. Але потім 
народ придивився, набрався мужності, почув більше 
про цей проект і до нас почали долучатися не тільки 
КНУшники. У нас є викладачі з Університету імені Бойчука, 
Драгоманова, НУБіП, з КНУ, само собою (особливо з 
філологічного факультету надзвичайно творчі дівчата:), 
КНУБА (КІСІ старий), з КПІ та з Поплавського. Цікаво, що до 
учнів також долучаються не тільки студенти з КНУ. До нас 
і з Могилянки приходять, і з КПІ. По секрету скажу, що і не 
тільки студенти ;) 

п о б а ж а н н я  ч и т а ч а м  R e d  H o t  C h i l i  S P E N C E R  в і д  А н а с т а с і ї

1. Шукати себе там, де здається тебе не повинно бути. Робити те, що здається 
неможливим.
2. Творіть нове, почавши із себе.
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Мистецький 
острівок



25 апреля 2014 года состоялся полуфинал XIV Чемпионата КВН, в котором 
участвовала команда нашего факультета. Что же можно сказать об игре? Ребята 
были особенно хороши в СТЭМе. Предлагаю оценить шутки: 

 «- Где вы работаете?

- В салоне красоты «Атеист». Салон красоты «Атеист» - и никто не виноват, что ты 
страшненькая».

«-Жанна, я без ума от вас!

- Не надо обвинять меня в своем слабоумии».

Стоит напомнить, что в этом сезоне команда факультета 
социологии «Wake up» остановилась в шаге от 
финала. Но, несмотря на это, они добились очень и 
очень многого. Итак, давайте взглянем на позитивные 
моменты:

1) После двухлетнего перерыва у нас появилась 
своя команда КВН. На самом деле, это немаловажный 
факт, ведь собрать команду, написать репертуар, да и 
разработать свой стиль - достаточно нелегкое задание.

2) «Wake up» дошли до полуфинала. Согласитесь, 
неплохой результат, учитывая то, что команда у нас 
«зеленая».

3) Ребята с оптимизмом смотрят в будущее. Верю 
в то, что полученный опыт позитивно отразится на их 
последующих выступлениях, ибо социологи не сдаются! 
:)

Желаю нашей команде творческих успехов и 
вдохновения. И очень хочу, чтобы в следующем году 
заветные билеты (уже на финал!), я получала из рук 
социологов со словами: «Приходи, посмотришь на нашу 
победу». Ребята, я в вас верю!

Автор: Анастасия Мацера, 3 курс
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