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В цьому 
номері:



Слово автора:               

 У цьому випуску:
Нове: про першокурсників, початок осені, 
навчання...
Минуле: про літо, про тогорічні свята та події...
Звичайне, і все ж таки незабутнє і яскраве: наше 
студентське життя на факультеті.
Неординарне: ваша улюблена та довгоочікувана 
газета справжніх соціологів! :)

Читайте та насолоджуйтесь! Навчання стає 
приємнішим разом с 
            Red Hot Chili Spencer!

З побажаннями успіхів та яскравого життя,
Головний редактор RHCS

В цьому 
номері:
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 Для проведения данного 
наблюдения главному редактору Red Hot 
Chili Spencer понадобились выбранные в 
случайном порядке студенты и студентки 
2-6 курсов факультета социологии. Им 
были заданы следующие вопросы: 

1.Чем планировал/-а заниматься 
летом?  2.Как в итоге провел/-а лето?

О том, как, кто и где в итоге отдохнул – 
читайте в интервью :)

Спасибо всем, кто в нём поучаствовал!

1.Хотела отдохнуть с любимым 
человеком на море и успеть понянчиться 
с племянниками. Ну и поработать хотя 
бы месяц.                                                       

2.После месяца на море хотелось 
отдохнуть от детей и отказаться от 
присмотра за ними. Не успела даже 
встретиться с друзьями и толком 
побездельничать хотя бы денек. Какая 
уж тут работа?! (Ира, 2 курс)

1.Планировал поехать на стажировку в 
Румынию. 

2.Не вышло. Зато случайным образом 
попал в палаточный лагерь в Карпатах: 
горы, чистый воздух, новые друзья, 
ватра и песни. Был я и на море, но 
это скорее дань семейной традиции.     
(Дима, 2 курс)

1.Планировала максимально полезно и 
интересно провести 2 месяца лета.

2.В итоге так и получилось, даже лучше, 
чем ожидала: знакомство с новыми 
людьми, приобретение новых навыков.
(Ксюша, 2 курс)

1.Планировала хорошенько отдохнуть 
перед новым учебным годом.                         
2.Одну половину лета пробыла на 
работе, а вторую за копанием картошки.
(Аня, 2 курс)

1.Хотела стать вожатой в лагере в Крыму. 
Потом появилась идея насчет Львова, и 
хотелось найти подработку на лето.

2.Все мои планы осуществились, кроме 
Крыма. Мы с подругами поехали во 
Львов, я отдохнула, нашла работу              
(2 курс)

1.Планировала увидеться с родителями, 
съездить на языковые курсы в Германию, 
отдохнуть в Крыму.

2.Всё сделала.  (Настя, 2 курс)

1.Планировала заработать денег.                      
2.В итоге просидела дома, съездила на 
море.    (Лера, 2 курс)

1.Планировала пересмотреть мультики 
с диснеевскими принцессами....                     
2.Я это и сделала.    (3 курс)

1.Планировала поехать отдохнуть на 
море.

2.В итоге удалось осуществить даже 
больше:  начала учить французский 
язык, пошла на работу интервьюером, 
прочитала кучу книг. (Юля, 3 курс)

1.З нетерпінням чекала відпочинку, коли 
можна виправдано нічого не робити 
протягом 2 місяців, хотілося на море з 
друзями...

2.Склалось так, що були друзі, веселощі, 
безділля, але без моря. Навіть не 
подорожуючи, не виїжджаючи за межі 
свого рідного міста, я чудово провела 
свої канікули, ні хвилини не сиділа 
місці.   (Оля, 3 курс)

1.Планировала работать, 
съездить в Германию и Одессу.                                   
2.Устроилась на работу, в Германию 
съездила по проекту от нашего вуза, 
погуляла, отдохнула, но море так и не 
увидела.      (Катя, 3 курс.)

1.Хотелось выбраться на море, а так 
больше ничего не планировала -  это не 
моё.

2.Это лето я посвятила Карпатам с 
компанией лучших друзей. Пережили 
и крутые подъемы в гору под дождем, 
и романтичные улочки, и милые 
веранды в каждом городке, и завтраки 
у подножья водопада, а также банош и 
вареники, ночевки на надувном матрасе, 
в палатках, в кемпинге, в хостеле, в 
машине, и, наконец, в электричке и 
плацкарте. Под конец лета мы плавно 
перебрались в Шаян под Мукачево, 
от которого до границы с Румынией 
было каких-то 10 километров. Там нас 
ожидали горы заграничного шоколада, 
грибов, ежевики... Думаю, на следующее 
лето тоже планы не буду строить...
(Даша, 3 курс)

1.Робота. 2.Робота)      (Альона, 3 курс)

1.Цього літа планувала залишитись у 
Києві і влаштуватись на роботу.

2.В результаті поїхала додому, 
відпочивала, подорожувала за кордоном.
(Діана, 3 курс)

1.Хотіла знайти собі цікаву роботу, 
відвідати Львів чи Мукачево.

2.В результаті працювала на 2 роботах. 
Спочатку на ТВ-каналі “Здорова 
Україна” проходила стажування на 
посаді тележурналістки. Було дуже 
весело і цікаво. Там працювала 3 тижні, 
але потім пішла звідти, оскільки там не 
платили грошей. Далі влаштувалася на 
вакансію аніматора в дитяче містечко 
професій. Працюю там й досі. Дуже 
подобається працювати з дітьми. 
Західну Україну так і не відвідала.                       
(Альона, 4 курс)

Лето: ожидание & реальность
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1.Планировала наслаждаться 
времяпровождением дома с семьей, съездить 
к родственникам в деревню на 2 недели.

2.В итоге была дома, в деревне, ездила 
на Шацкие озера, очень много работала в 
огороде.(Вероніка, 4 курс)

1.Планувала поїхати відпочивати на море.

2.В результаті відпочивала дома і няньчилася 
з племінниками:   ((Ріта, 4 курс)

1.Це особисте.

2.Особисте втілилося, ще й подорожувала 
Західною Україною з друзями.     (4 курс)

1.Работать и отдохнуть 

2.Работала, отдохнула    (Ира, 4 курс)

1.Планувала влаштуватись на роботу і   
відпочити в Італії.

2.За все літо найбільше сподобався серпень, 
який я повністю присвятила відпочинку.
(Настя, 4 курс)

1.Планувала працювати і відпочити на морі.

2.В результаті так і вийшло: працювала і 
відпочивала 50/50.   (Маша, 4 курс)

1.Это лето у меня было максимально 
сосредоточено на поступлении на 
магистратуру.

2.Ну вот, хотела поступить – поступила.
(Алёна, 5 курс)

1.Планировал получить диплом, отметить 
выпуск, поступить на магистратуру, пройти 
военную кафедру и принять присягу.

2.В итоге пол-лета в экзаменах, пол-лета на 
военке, и все время параллельно работал. 
Мини-радости - хорошо отметили выпуск, 
хорошо отметили присягу, на два дня ездил 
в Одессу.     (Виталик, 5 курс)

1.Планувала вiдiспатись й побачити море.

2.В результатi працювала, побачила 
Амстердам, а море не побачила. Ще й на 
магiстратуру вступила.

(Настя, 5 курс) 

1.Планировал: работать и поступать в 
магистратуру.

2.Отдыхал и ездил на море с девушкой.

(5 курс)

1.Планировал съездить на летнюю школу в 
Австрию.

2.Съездил в летнюю школу в Австрию:) 
Тема школы - “Европейская интеграция”

(Даня, 5 курс)

1.Планувала знайти роботу, “підтягнути 
хвости” по соціології (все, що прохалявила), 
ходити в спортзал, на виставки, на арт-пікнік 
Фролової, малювати, зустрічати світанки на 
набережній, відвідати рідних, поїхати на 
море або в Європу, начитатись художньої 
літератури.

2.Вважаю, що більш-менш я впоралась з 
усіма планами, але цих приємнощів завжди 
буде мало! Загалом ставлю собі 92 - це було 
класне літо!

(Вероніка, 6 курс)

1.Планувала працювати і відпочивати на 
морі.

2.Ходила кожного дня на роботу і паралельно 
стажувалась в цікавій агенціі, що досліджує 
соціально-культурні тренди в українському 
суспільстві. Відсвяткувала День народження 
в Одесі та відвідала хороших друзів в 
Херсоні.

(Оля, 6 курс)

1.Планувала тільки працювати.

2.А вдалось і відпочити. Я задоволена!

(Оля, 6 курс)

1.Работать

2.Работала

(Ира, 6 курс)

*ответы студентов отредактированы без 
изменения смысла
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1.Почему ты решила участвовать в конкурсе 
Мисс социология-2014?

Любой конкурс – это возможность попробовать 
себя в новом амплуа и оценить свои силы.

2.Могла ли ты предположить, что выиграешь, 
ведь у тебя были очень сильные соперницы? 
Кого ты считала своей главной конкуренткой?

Победа для меня была полной неожиданностью, 
ведь соперницы действительно были очень 
сильны. Поэтому занять первое место было 
вдвойне приятнее. 

3.Какой конкурс для тебя стал самым 
интересным, а какой самым - сложным?

Благодаря организаторам все конкурсы были 
увлекательными, но самым необычным – 
интеллектуальный. Отличной идеей был выбор 
«вопроса или желания», в котором каждая 
конкурсантка, импровизируя, могла показать 
свое остроумие и артистичность.

4.На конкурсе талантов в этом году многие 
девушки продемонстрировали весьма 
необычные умения. Чей номер тебя впечатлил 
больше всего? 

 Впечатлило сильное выступление Кристины 
Ук и ее дружной команды. Волшебная гармония 
мелодии Нино Ротто в исполнении Таи Мендель 
напомнила о чем-то постоянном и неизменном 

“Скромность, талант и 
красота – 3 в 1”

Возвращаясь немного назад, невозможно не вспомнить конкурс красоты 
«Мисс Социологии», который прошёл этой весной. Какие ощущения у 
нашей Мисс (Ксении Москаленко) и с чем она столкнулась, получив этот 
титул – читайте в интервью от редакции Red Hot Chili Spencer.

в нашей жизни. И страстный танец Алины 
Власюк не оставил хладнокровным мужскую 
половину зала. Не оставило равнодушным 
в историческом контексте и чувственный 
номер Юли Логвиновской. Энергичному 
мюзиклу Жени Шмельковой позавидовали бы 
даже артисты  Бродвея. Была в восторге от 
сценического перевоплощения и изложения 
Чехова Леной Чернюк. Поэтому тяжело 
выделить одну из конкурсанток, талант каждой 
достоин внимания.

5.Как ты думаешь, что самое главное для 
участия в этом конкурсе?

Поверить в свои силы, не думать о конечном 
результате и получать удовольствие от самого 
участия в конкурсе.

6.После конкурса у тебя, наверное, нет отбоя от 
поклонников. Есть ли у тебя молодой человек, 
либо же конкурс помог тебе встретить ,,того 
самого”?

Благодаря конкурсу круг моего общения 
действительно стал активно расширяться. И, 
конечно же, среди них есть очень интересные 
парни, но почти всё моё внимание и время на 
данный момент занято такими «мужчинами» 
как Гидденс, Вебер и Дюркгейм, и пока никто 
не может с ними конкурировать.
7.Насколько известно, ты не только успешна 
в конкурсе красоты и таланта, но и в учебе. В 
чем секрет твоего успеха?



Если перефразировать Наполеона Халла, то ингредиенты 
коктейля под названием «Успех» - это: настойчивость, терпение 
и труд».

Вопросы задавала:   Юлия Матвиенко,  2 курс
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         стать моделью 
Ани Сувановой

Как стать фотомоделью у 
Ани? Заказать у неё лично 
фотосессию, скажете вы? 
Нет, весной этого года всё 
было намного проще и 
интереснее. Итак, проект 
«Икона стиля» - что же 
это?

Как пришла идея 
создания проекта «Икона 
стиля»? Какова его цель?

Идея пришла сама собой 
после того, как главный 
редактор портала 
«Лови Момент» (Иван 
Примаченко - прим.
ред.) предложил вести 
рубрику о моде. Цель 
очень проста - донести 
до читателей и показать, 
насколько стиль является 
и н д и в и д у а л ь н о й 
составляющей  каждой 
из нас.

Почему именно такое 
название – «Икона 
стиля»?

Пока создавалась 
структура данной 
р у б р и к и - к о н к у р с а , 
расписывались основные 
этапы, названия тогда 
еще не было. Оно 
появилось в самом 
конце как единственное 
подходящее название.

Как можно было попасть 
в проект?

В проект можно было 
попасть, подав заявку на 
участие.

Что тебе дал этот проект? 

Это был важный этапом 
в моей творческой 
д е я т е л ь н о с т и . 
Много времени 
посвящалось общению 

и фотографированию 
очень разных и 
интересных людей. Это 
было очень интересно и 
насыщенно, что-то даже 
изменилось лично для 
меня с окончанием этого 
проекта. Основным, я 
считаю, является тот 
опыт, который был 
получен в этом конкурсе, 
и это не только практика 
фотографирования, но 
и общение, и умение 
находить  подход, и даже 
умение планировать свое 
личное время.

Знаю, что ты много 
фотографируешь. Что же 
тебя вдохновляет на такие 
необычные фотоработы?

Спасибо за комплимент в 
вопросе. Можно сказать 
всё :) Это может быть и 
картинка в интернете, 
и билборд на улицах 
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города, и работы великих 
мастеров фотографии, 
и даже понравившаяся 
мелодия.

Что пожелаешь нашим 
читателям?

Больше времени уделять 
своему любимому делу.

Вопросы задавала: 

Екатерина Маврина,

4 курс



Посвящение - важно или скучно?



stylus magazine  11

Традиционно в первых числах сентября в актовом зале Института последипломного 

образования проходило посвящение студентов первого курса. Впрочем, я наблюдаю 

эту картину уже третий год кряду, и в ней, как мне показалось, изменилось только 

вступительное слово нашего уважаемого декана. Оно и ясно: события в нашей стране не 

могли обойти стороной как руководство нашего факультета, так и его студентов.

Организация мероприятия, как всегда, давала второй шанс опоздавшим и в то же время 

предоставляла возможность пунктуальным студентам и их родителям подумать о чём-то 

своём на мягких креслах актового зала. Стоит сказать, что подобного рода мероприятия 

для меня всегда были немного шаблонными, но в их оправдание замечу, что сделать их 

увлекательными – задача не из легких, да и есть ли в этом смысл, когда главным «гвоздём 

программы» из арсенала  нашего факультета всегда был и будет Новый год в кафе «Мрія»?  

Из запоминающегося стоит лишь выделить выступления наших талантливых барышень 

– Риммы, Ксюши и Кристины.

Благо, длилось всё не очень долго, первокурсники с волнением и радостью получили свои 

зачётки и побежали осваивать просторы нашего необъятного ВДНХ вместе со своими 

кураторами.

Автор: Валентин Лукашенко,

3 курс



Перший шок :)
Amet zzril consetetur ea mea Similique sadipscing comprehensam cum ea, pisci sententiae vix id! Vel ocurreret.

Завжди було цікаво: як себе почувають першокурсники, коли перетинають «кордон» між школою та університетом? Які 
перші враження, що в думках у наших новачків?..

Мабуть, ви чули вислів «До першої сесії ще не студент». Як ви на нього реагуєте?

1.Не пройшов – не мужик.

2.Це правда. Поки не переживеш екзамени – ти ще первачок ;)

3.Cподіваюсь, що я доживу до 1 сесії.

Всі ви думали, що вступили на гуманітарний факультет, але розумієте, що помилялися, після того як поглянете на 
розклад. Адже здається, що інформатику і статистику тут вивчають більше, ніж українську мову. Це так? Як ви до цього 
ставитеся?

1.У  мене ще не було статистики і я не знаю, що це, а інформатика поки не дуже складна.

2.З нас вийде гібрид: гуманітарій-технарь, будуть і техноботи, і гуманітарії – буде цікаво :)

3.В нас точно не гуманітарний факультет. Так навіть краще. Гуманітаріїв і так забагато.

4.Я вимагаю більше пар з Алісою Федорівною! (прим. – викладач укр.мови)



          Скільки грошей «даруєте»  
  дяді Серьожі (який в буфеті) кожного дня?

1.Ну.. гривень 20 дарую 

2.Нуль, я швидко розвідав дорогу в їдальню

3.Ну десь гривень 10 точно

4.Надаю перевагу нашій їдальні

Питання складала:

Юліана Цяпко, 1 курс

Питання задавала:

Аніта Проценко, 2 курс
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Анатолій Танцюра – особа доволі 
незвичайна. Сказати, що він 
різностороння особа – нічого не 
сказати. Посудіть самі: крім того, що 
Анатолій працює аналітиком у великій 
компанії, він ще чи не кожного дня бігає, 
долає відстані вплав та на велосипеді; 
ставить все нові завдання для власного 
вдосконалення (пише тексти, бореться 
з набридливими звичками). Для тих, 
хто не знає – Анатолій два роки тому 
закінчив магістратуру на нашому 
факультеті. Чому саме в нього Red Hot 
Chili Spencer взяли інтерв’ю? Бо він 
працює за фахом! :)

1.Останнім часом я доволі часто чую, що 
«колишніх соціологів не буває». Згідно з 
твоїм досвідом, чи так це насправді?

Всі ті знання, що я здобув, навчаючись 
на факультеті, знадобилися мені в 
організації власних проектів та у 
пошуку роботи. Зокрема, ті знання та 
навички, які я отримав від викладачів  
факультету, приносять користь мені, 
керівництву моєї компанії, в якій я 
працюю, і моїм колегам, які підходять 
проконсультуватися зі мною. Тож я 
вважаю, що колишніх соціологів не 
буває, адже ми – велика дружня сім’я. 

2.Ти закінчив магістратуру 2 роки тому. 
Які відчуття? Чого бракує більш за все?

Я з усмішкою згадую свої навчальні роки 
в університеті. Найбільше мені бракує 
оточення студентів, з якими навчався і 
постійно спілкувався. Іноді ностальгую, 
коли згадую різні історії, що пов’язані 
із життям факультету: процес навчання, 
святкування, спортивні змагання. І, 
звичайно, згадуються сесії, коли ми один 
одного підтримували та допомагали. 

Працювати за фахом – чи можливо таке?



3.Розкажи, будь ласка, про найбільш 
яскравий спогад за 6 років студентства.

Таких спогадів багато як мінімум тому, 
що я жив у гуртожитку :)

Якщо ж казати про найяскравіший – 
то це мій 4 курс. Тоді, по закінченню 
програми Work & Travel, я прилетів 
із США. Вийшло так, що у мене в той 
же день був день народження. Так як я 
жив у двійці, і так як мене багато друзів 
давно не бачили, то я влаштував таку 
«маленьку» вечірку. Лише уявіть: 24 
людини у двійці, у цих 3 м2 святкували 
мій день народження. Те святкування я 
ніколи не забуду!

4.Ти – один з небагатьох студентів-
соціологів, які змогли влаштуватися 
по спеціальності. Розкажи, чим ти 
займаєшся?

Свою трудову діяльність я почав 
інтерв’юером в маркетинговій компанії 
InMind. Вже згодом, набравшись 
досвіду, я почав проводити експертні 
інтерв’ю з директорами різноманітних 
підприємств.

Перше серйозне місце роботи – це 
компанія Fozzy Group. Там я працював 
координатором внутрішніх проектів 
відділу маркетингових досліджень, 
зокрема, обробляв дані в програмі SPSS 
та писав звіти. Мені нарешті довелося 
побачити, чим соціологи займаються 
насправді, та чим заробляють собі на 
хліб.

Наразі я працюю аналітиком в одному 
з найстаріших агентств в СНГ – SPN 
Communications. Компанія проводить 

Communications. Компанія проводить 
різні дослідження, зрізи ринку, аналіз 
існуючої ситуації, переглядає медіа поле, 
аналізує публікації, шукає інформацію 
про різні компанії, бренди, а також надає 
рекомендації нашим замовникам. Крім 
того, ми робимо щоденні дайджести 
новин, що відбуваються у світі. Отже, 
задачі тут різноманітні та цікаві, тому 
мені не нудно :)

Наприклад, одне з недавніх завдань 
було таким: дивитися, як реагують ті чи 
інші користувачі у соціальних мережах 
на продукт. За певний період часу ми 
визначили головні теми обговорення та 
виділили ті моменти, на які слід звернути 
увагу замовникам для покращення 
ситуації. 

5.Якими якостями має володіти соціолог, 
щоб швидко влаштуватися на престижну 
роботу?

Коли я влаштовувався на роботу в 
компанії Fozzy Group, у мене вже 
був досвід роботи з соціологічними 
дослідженнями. Вважаю, що це дуже 
важливо при влаштуванні на роботу 
соціологом.

А взагалі, одне з основоположних 
правил, якими я керуюся, і бажаю 
всім так робити, - яка б в тебе робота 
не була, ти маєш виконувати її на всі 
100%. Так само і в роботі соціолога. 
Ти маєш будь-яку роботу, кожне своє 
завдання виконувати так, ніби це твоє 
найважливіше завдання. Тоді тебе будуть 
цінувати на будь-якій роботі.

6.І наостанок: чим ти займаєшся, окрім 
роботи?

У мене є хобі - я займаюся спортом, 

 здебільшого триатлоном (3 види спорту: 
біг, плавання та велосипед – Прим.
ред.). Я полюбляю себе випробовувати, 
перевіряти свої сили та свій дух. Наразі 
основна така «перевірка» – це вересень 
наступного року, коли я подолаю повну 
дистанцію триатлону (3,8 км вплав, 
180 км вело та 42 км бігу). І я не бажаю 
зупинятися на досягнутому.

Крім того, я веду свій блог на ресурсі 
Men`s Health, де розповідаю про свої 
пригоди. Взагалі, мені подобається 
писати, тому я взяв собі за звичку 
записувати кожного дня не менше 
750 слів. Це вдосконалює моє вміння 
виражати свої емоції і почуття на папері. 
Якщо ти хочеш робити щось гарно і 
добре, ти маєш робити це постійно. Ось 
я й намагаюся кожен день висвітлювати 
свої думки таким способом. А так... Як 
завжди, читаю, гуляю :)

Питання задавала: Катерина Маврина,

4 курс



    Як живуть студенти-соціологи?

Багатьох із нас цікавить, що із себе представляють соціологи в Європі та чи дійсно навчання “там” відрізняється від навчання в 
Україні. Чи задоволені вони методикою викладання, чи важко знайти роботу по закінченню вишу? Чи підтверджуються думки 
щодо відсутності такої великої кількості теорії, якою перевантажена соціологія в українських навчальних закладах? Чи вивчають 
європейські студенти усе підряд, не зупиняючись на поглибленні в конкретні сфери науки?..

Минулого року мені поталанило зустріти в міжнародному волонтерському таборі дівчину з Німеччини, яка вчиться на соціолога в 
Ростоці. Тож дивно було б не скористатися можливістю і не розпитати про особливості європейської освіти, які турбують багатьох 
наших студентів.

Флора, розкажи про систему освіти в Німеччині. Які її особливості, що найскладніше у навчанні?

Вища освіта в Німеччині досить непроста, але я спробую пояснити якомога доступніше. У нас є три різні типи вищої школи. Якщо 
ти закінчуєш найвищу, або найкращу, тобто – гімназію, можеш вступати до університету. Якщо будь-яку іншу – маєш взяти кілька 
екстра-предметів, і також отримаєш змогу подавати до вузів. За наявності великого конкурсу на деякі факультети, розглядатимуться 
твої оцінки за навчання. Одним із найважчих для вступу є медичний факультет.

Я пам’ятаю, що ти, як і я, вчишся на соціолога. Скажи, що спонукало тебе обрати даний фах?

Перед тим, як вступати до університету, я провела рік у Південній Африці. І після повернення я мала вирішувати, що хочу вивчати, 
проте мені дуже не хотілося витрачати час на пошуки. Я переглянула кілька сайтів університетів і знайшла Росток. Прочитавши 
опис різних суміжних дисциплін, я зацікавилася поєднання соціології з релігією. Тож я подала заявку, і мене прийняли. Я дійсно 
люблю соціологію. Це надзвичайно цікаво - вивчати суспільство, аналізуючи поведінку людей, знаходити та пояснювати соціальні 
проблеми, пропонуючи шляхи їх вирішення.

Скільки студентів навчається на твоєму факультеті? 

Я не знаю точної кількості, але гадаю, близько 500 студентів вивчають соціологію на всіх курсах. Соціологія у Ростоці завжди 
поєднується із якоюсь суміжною дисципліною. Для декого вона основна, для декого додаткова. Соціологію вивчають студенти 
різних факультетів, тому підрахувати точну кількість тих, хто навчається, досить складно.

Які твої улюблені предмети? Розкажи про всі, що подобаються!

Уух, це буде не легко! Разом із соціологією я вивчаю релігійну науку, і з семестру в семестр мої улюблені предмети змінюються. 
Наприклад, цього року мені припало до душі вивчення бідності у біографічній перспективі. Наразі ми вивчаємо багато статистики, 
хоча я її не дуже полюбляю, та розумію, що вона надзвичайно важлива, особливо коли ти будеш проводити власні дослідження. 
Мені дуже подобається мікросоціологія, пошук зв’язків у соціальному контексті. Зокрема, я полюбляю, коли мова йде про «реальні 
речі», а не просто обговорення абстрактних теорій, якими б важливими вони не були.

А чи є такі предмети, які ти вважаєш непотрібними?

Більшість предметів я вважаю цікавими, але коли настає час семінару, вони миттєво здаються нудними. Гадаю, можна було б багато 
чого змінити в методиці викладання матеріалу і побудові курсів.

За межами КНУ



Уух, це буде не легко! Разом із соціологією я вивчаю релігійну науку, і з семестру в семестр мої улюблені предмети змінюються. 
Наприклад, цього року мені припало до душі вивчення бідності у біографічній перспективі. Наразі ми вивчаємо багато статистики, 
хоча я її не дуже полюбляю, та розумію, що вона надзвичайно важлива, особливо коли ти будеш проводити власні дослідження. 
Мені дуже подобається мікросоціологія, пошук зв’язків у соціальному контексті. Зокрема, я полюбляю, коли мова йде про «реальні 
речі», а не просто обговорення абстрактних теорій, якими б важливими вони не були.

Як я тебе розумію! А як щодо практики? У чому полягає її суть в Ростоці?

Я закінчую четвертий семестр навчання, на мене чекають ще два. Я пройшла кілька стажувань, аби вирішити, що буде мені під 
силу робити в майбутньому. Також впродовж навчання у нас викладають курс, де ми практикуємо проведення досліджень.

Що думаєш про ринок праці: чи важко знайти роботу по закінченню бакалаврату чи магістратури?

Хмм, я точно не знаю. Певно, що із дипломом бакалавра отримати роботу можливо. Це залежить від того, куди ти хочеш 
влаштуватися. Якщо тебе цікавлять певні соціальні проекти, то абсолютно реально знайти цікаву роботу, не маючи магістерського 
рівня (але, на жаль, вони не дуже добре оплачувані). Для більшості людей вступити на магістратуру нескладно, крім того, у 
випадку продовження навчання в тебе з’являється більше шансів і можливостей для більш престижної роботи. Ти маєш не лише 
повну освіту, але й отримуєш більше досвіду у своїй спеціалізації.

Питання задавала: Анна Атамась,

4 курс
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В университете появилось студенческое телевиденье. 
Инициатива четырех студентов нашего вуза и 
спонсорство университетского профкома вылилось 
в проект под названием «Ш – ТБ». Что это и как 
оно работает - читайте далее, в изложении Виталия 
Капустяна.

Мы с командой прониклись идеей сделать 
оригинальный информационный проект, так 
как мероприятий в университете много, а вот 
информационной поддержки им часто не хватает.

Признайтесь, каждый из нас хоть раз, после 
крутого концерта или представления, хотел ещё 
раз пересмотреть его, показать друзьям, написать 
изощренный пост и прикрепить туда видяшку. До 
недавнего времени такой возможности у наших 
студентов не было. 

Теперь, собираясь на крупную студенческую тусовку, 
будь-то игра чемпионата КВН или лекция известного 

деятеля, вы можете быть уверены - мы расскажем об 
этом событии в свежем выпуске новостей.

На данный момент в команде трудятся: ведущая, 
сценаристы, дизайнеры, операторы и даже 
композитор. За время существования «Ш – ТБ» ни 
один человек не пострадал, хотя творческие споры 
- дело опасное! 

Всю нашу затею спонсирует профком КНУ. Пока что 
это единственный наш спонсор, но вы всегда можете 
внести свою финансовую лепту в наше развитие или 
подсказать контакты добрых и бескорыстных людей. 

Сейчас у нас есть маленькая комнатушка, которую 
мы ласково называем «штаб». К сожалению, она 
пригодна только для собраний и обсуждения идей. 
Хотя, если у вас есть лишние картонные лотки из 
под яиц – можете жертвовать их нам, мы обклеим 
стены комнаты чтобы сделать минимальную 

Ш-ТБ. Новости касаются каждого
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шумоизоляцию. Слышал, что Океан Эльзы делали 
так, когда начинали играть в общежитии.

На данный момент у нас уже есть два выпуска 
новостей и, судя по реакции людей, мы понимаем, 
что проект находит своего зрителя. Планируем 
делать интересные рубрики, которые бы показывали 
студенческую жизнь Шевы с разных ракурсов. 

Все делается на голом энтузиазме, поэтому каждый 
ваш лайк, репост или позитивный отзыв делают нас 
счастливыми! Следите за нами, обещаем развиваться 
и делать достойное студенческое телевидение!

Автор: Капустян Виталий, 

5 курс

Следите за Ш-ТБ в соц.сетях:
vk.com/shetebe

facebook.com/shetelebachennya

Смотрите выпуски на нашем канале:

уoutube.com/shetebe



    Ребрендинг СтудПарламенту
Навчальний рік на факультеті соціології почався зі змін. 11 вересня відбулися 

вибори голови Студентського парламенту.  Балотувалися одразу три кандидатки 

– Безпала Ганна, Волошина Єлизавета та Гриневич Христина. До виборчої  

кампанії кандидати підійшли дуже серйозно. За декілька днів до виборів були 

представлені їх програми і почалась ледве не справжня політична агітація. 

Передвиборчі обіцянки та лозунги, скриньки довіри, організація кіноклубу 

і навіть свої невеличкі афіші на стінах корпусу. Імена кандидаток вже були 

знайомі для виборців, адже кожна з дівчат в тій чи іншій мірі змогла проявити 

себе у роботі Студентського парламенту. Кандидатки ознайомили виборців зі 

своїми програмами, розказавши про своє бачення Студентського Парламенту 

у 2014-2016 роках.
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Обрання нової голови відбувалося дуже демократично, адже організатори виборів 

- екс-голова Студентського Парламенту Влад Швець та голова інформаційного 

департаменту Катерина Маврина справді забезпечили повну прозорість та чесність 

анонімного голосування. Були й представники адміністрації факультету, а саме - 

заступник декана з виховної роботи Віктор Іванович Жуков.

 Шляхом голосування було обрано лічильну комісію. Розпочалися власне вибори. 

Їх результати наступні: Ганна Безпала з результатом 17 голосів впевнено перемогла 

своїх конкуренток Єлизавету Волошину, яка отримала 

5 голосів та Гриневич Христину, яка отримала голоси 

3-х виборців. Тож вітаємо нову голову Студентського 

Парламенту Ганну Безпалу і бажаємо їй успіхів та 

наснаги у роботі!

Автор:

Доценко Іван, 4 курс



   Святкування і знайомство в 1 день

Вже традиційно на нашому факультеті з ініціативи 
Студентського парламенту проходить презентація першого 
курсу. Цього року це дійство проводилося 1 жовтня, що 
співпало з українським професійним святом соціологів. Не 
повеселитися в цей день – гріх!
Зустріч проходила в досить неформальній обстановці, 
а чаювання і солодкий стіл тільки сприяли створенню 
затишної, такої собі сімейної атмосфери. Щоб більше 
дізнатися про нових членів нашої великої родини –
першокурсників, організатори (зокрема, Ліза Волошина) 
незадовго до презентації дали їм завдання – підготувати 
відеокліп на тему “Єдина країна”.
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Хочеться сказати, що підійшли студенти до цієї справи досить 
відповідально. Незважаючи на те, що першокурсники знають 
один одного не так довго, вони всі успішно справилися із 
завданням, продемонструвавши згуртованість, майстерність та 
творчий підхід. 
Три групи, три презентації, але переможець повинен бути 
визначений. При чесному підрахунку оцінок, завдяки 
різноманітному складу членів журі (голова СПФ Безпала 
Ганна, викладачі - Сидоров М.В., Мороз Є.О., і заступник 
декана (Жуков В.І.), Голос КНУ 2013 – Міневрина Маргарита), 
перемогу здобула найкреативніша 2-га група. Для гостей-
глядачів організатори також підготували розваги – музика, 
танці, співи та конкурс на кращий малюнок «Майбутнє 
соціолога».
Судячи із задоволених вигуків під час святкування та зі 
жвавих аплодувань аудиторії, можна зробити очевидний 
висновок – свято вдалося на славу!

Автор: Світлана Симчук,
4 курс

   Святкування і знайомство в 1 день
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повеселитися в цей день – гріх!
Зустріч проходила в досить неформальній обстановці, 
а чаювання і солодкий стіл тільки сприяли створенню 
затишної, такої собі сімейної атмосфери. Щоб більше 
дізнатися про нових членів нашої великої родини –
першокурсників, організатори (зокрема, Ліза Волошина) 
незадовго до презентації дали їм завдання – підготувати 
відеокліп на тему “Єдина країна”.



АНОНСИ:

      1.КНУ празднует Хэллоуин  
      вместе, на вечеринке 30   
      октября. Билеты можно   
      приобрести у Кристины   
      Гриневич       
      или у Ани Гранич (3 курс).   
      Подробнее – на афише.
2.Факультет социологии тоже не собирается сдавать 
позиции в этом празднике. Для студентов в этот 
день будут проведены разнообразные конкурсы на 
переменах. Подробнее – читайте в группе газеты (vk.
com/r_h_c_s).
3.И снова о видеопрезентации. От Сидорова Н.В. 
поступило предложение для 1-3 курса - заснять 
видео (продолжительностью не более 10 минут) о 
факультете. Обещают тортик и... дополнительные 
баллы :) Срок подачи – до 5 ноября. Видео приносить 
Диме Поночовному (2 курс, 3 группа).
4. И вот, вслед за выборами СПФ, грядут 
перевыборы главы Профбюро факультета социологии 
– 22 октября.

Ну и не забывайте про выпуски  
Ш-ТБ, они выходят практически раз  
в неделю.
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