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Отже, до майбутнього. Теперішнім воно стане після 
того, як ці слова, зараз писані мною, з’являться перед 
вами, читачами й запропонують деякі зміни – не лише 
більш чітку рубрикацію нашої газети, але й назву – 
Sociatis Viribus – спільними зусиллями вона таки 
постала. Модернізація формату нашого видання, 
звісно, справа не одного номеру, це справа до того ж 
іще й наукова. Отже, на диво, М. Драгоманова та М. 
Вебера, існує не лише «наукова» політика, а й 
громадська журналістика у тій формі, якою вона є тут 
у нас, на Факультеті соціології, принаймні, ми в це 
віримо. Додають підстави для оптимізму деякі 
результати нашого невеликого «оглядового 
дослідження», проведеного спільно з НТСА 
факультету із вивчення читацької аудиторії нашої 
газети (понад 90 студентів відгукнулися на наше 
звернення). Всупереч звичним технічним проблемам, 
ми це зробили силою групи, якій хочеться висловити 
вдячність. Дві третини опитаних знають про нашу 
газету, що є добрим показником, як і те, що третина 
студентів, які не співпрацювали з нами, висловили 

таке бажання надалі спробувати себе у 
«факультетській журналістиці». Надалі редакція 
намагатиметься враховувати також загальні 
побажання по тематиці рубрик (за опитуванням, 
лідерами стали: життя та події на факультеті, інтерв’ю 
викладачів та дані з конференцій, семінарів і лекцій), 
художня творчість студентів трішки поступилася, як і 
подальша емансипація соціології від філософії, 
зумовила витіснення «філософських матеріалів» на 
рівень кросвордів та анекдотів за популярністю. І хоча 
оцінки газети загалом коливаються в межах «дуже 
подобається» та «більше подобається, ніж не 
подобається». Куди зростати є. Надалі ми будемо 
прагнути реалізувати ідею друку газети, теза, що за 
результатами опитування є вкрай популярною серед 
студентів. І окремо раді з того, що газета досить часто 
стає предметом міжособистісних обговорень, що 
сприяє розповсюдженню знань про неї серед 
студентів.  

 Якщо набрати в google: «спільними 
зусиллями», то можна одержати вкрай багато цікавих 
матеріалів, на кшталт «спільними зусиллями врятуємо 
ліси Херсонщини», «…допоможемо дітям сиротам»,  
«…подолаємо корупцію в судах», тепер ми додаємо 
власні спільні зусилля. Газета надалі лишається 
відкритою і нашою, химерність Sociatis Viribus, це 
химерність дітей покруча «socio-» «-logos», 
химерність якою ми тепер пишаємося. (З питань 
співпраці з газетою, звертайтеся за ел. адресами 
vashelukhin@i.ua або fitisowa@gmail.com ) 

Головний редактор,                                              
Володимир Шелухін 

 

Корисні копалини 
(Витримки із Альтернативного соціологічного словника, за ред. проф., д. філ. н. Є. Головахи) 
ВІДЧУЖЕННЯ – почуття відрази, яке людина 
відчуває до самої себе як до члена суспільства.  

ГЕНДЕРНА ІДЕОЛОГІЯ – сучасне розуміння 
статевої диференціації, яке сприяє перетворенню 
чоловіка та жінки на чоловічий гендер та жіночій 
гендер.  

ЕЛІТА – частина суспільства, що вважає себе кращою 
на тій підставі, що все краще в суспільстві належить 
їй. 

КОМУНІКАЦІЯ – акт передачі інформації, що 
набуває вельми непристойних форм, коли стає 
масовим. 

НАВІШУВАННЯ ЯРЛИКІВ – соціологічна теорія, 
що пояснює природу девіантної поведінки: назвали 
"грабіжником" – буде грабіжником, назвали 
"негідником" – буде негідником; практична слабкість 
теорії полягає в тому, що інакше їх ніяк і не назвеш. 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОСТІР — простір навколо 
людини,  в який вона не  готова допустити інших 
людей;  рамки цього простору,  як  правило, 
збігаються із рамками пристойності.   

СОЦІОГЕНЕЗ – процес перетворення первісного 
стада на сучасне суспільство на засадах трансформації 
стадного почуття в почуття національної гордості. 
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   Своє двадцятип’ятиріччя факультет відсвяткував потужною науковою 
конференцією 

Життєвий та науково-творчий шлях фахової 
соціологічної освіти в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка перейшов 
позначку в 25 років. Багато це чи мало? 

Вважається, що з цього періоду в житті 
особистості починається апогей життя, факультет же 
демонструє приклад такого «життя» соціальної 
інституції, де не менш важливе значення, ніж в житті 
особистості, мають реальні успіхи та праця за 
покликанням. Чудова нагода відчути власні 
досягнення,  поглянути  на своє минуле та, можливо, 
докластись до майбутнього соціології в Україні випала 
21-22 квітня 2011 року. В ці дні відбулася VVIIIIII  
ВВссееууккррааїїннссььккаа  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа  ккооннффееррееннццііяя  
««ППРРООББЛЛЕЕММИИ  РРООЗЗВВИИТТККУУ  ССООЦЦІІООЛЛООГГІІЧЧННООЇЇ  ТТЕЕООРРІІЇЇ::  
ССУУЧЧААССННАА  ССООЦЦІІООЛЛООГГІІЧЧННАА  ТТЕЕООРРІІЯЯ  ІІ  
ППООССТТРРААДДЯЯННССЬЬККІІ  ТТРРААННССФФООРРММААЦЦІІЇЇ»»,,  координована 
факультетом соціології КНУ імені Тараса Шевченка, 
Інститутом соціології НАН України, Соціологічною 
асоціацією України.   

Інститут післядипломної освіти створив 
доволі затишну атмосферу для її проведення. 
Конференція вразила залученням до її участі великої 
кількості українських та іноземних учасників (зі США, 
Німеччини, Великобританії, Угорщини, Словенії, 
Польщі, Чехії, Росії, Білорусі, Грузії, Молдови). 
Урочисте відкриття конференції деканом факультету 
соціології КНУ ім Т. Шевченка Андрієм Петровичем 
Горбачиком та  вступна промова заступника 
директора Інституту соціології НАН України, 
головного редактора журналу “Соціологія: теорія, 
методи, маркетинг”, професора Євгена Івановича 
Головахи, налаштували на початок роботи. 

Розпочати конференцію пощастило професору 
Мічиганського університету (США) Рональду 
Інглегарту, який витупив з доповіддю на тему 
«Модернізація, соціальні зміни та щастя в 
пострадянських та інших країнах». Професор 
присвятив свою доповідь почуттю щастя та його 
вимірюванню. Будучи керівником дослідження, він з 
впевненістю зазначив, що за останні 30 років людські 
цінності зазнали істотних змін. А чи замислювалися 
ви, що на показник щастя можуть впливати такі  
фактори як релігія, факт проживання у толерантному 
суспільстві, гендерна рівність, демократія та  
толерантність до інших етнічних, расових меншин? 
Проаналізувавши соціальну ситуацію в різних країнах, 
Р. Інглегарт побудував схему-діаграму, 
проілюструвавши різні країни відносно «кривої 
оптимального рівня щастя». Виявляється, населення 
Латиноамериканських країн більш щасливіше, ніж 
будь-хто на планеті! А в посткомуністичних 
суспільствах – цей показник, на жаль, низький. Різке 
падіння наддержави в свою чергу призвело до падіння 
рівня ВВП. Україна та Росія знаходяться під цією  

кривою, і, відповідно, мають низький рівень 
почуття щастя. Запам’ятався парадокс, на який 
звернув увагу професор: по-перше, населення  
бідніших країн є більш релігійним і ці вірування є 

більш сильнішими, ніж у тих, хто має високі доходи; 
по-друге, незважаючи на зв'язок почуття щастя з 
показником ВВП,  в багатьох країнах люди з більш 
глибокими релігійними віруваннями є щасливішими, 
ніж  в «нерелігійних країнах». Бідніші країни більш 
релігійні. Релігійні люди більш щасливіші ніж 
нерелігійні. Релігія більш важлива у таких країнах як 
Аргентина, Україна, Білорусь, Росія, Китай. Очевидно, 
нам варто замислитися щодо цих факторів, щоб 
українці також почали відчувати себе більш 
щасливими… 

Опісля, Р. Інглегарта, до слова було 
запрошено Пала Тамаша, професора університету 
Корвінус. Його доповідь: «Знання і демократія: 
публічна сфера та суспільні блага у пострадянських 
суспільствах», безпосередньо торкається України та її 
політичних еліт. У багатьох колишніх радянських 
республіках та країнах соціалістичного табору, 
зокрема в Угорщині, існували або існують ситуації, 
коли влада не має запасу легітимності та кредиту 
довіри у свої власній країні і змушена шукати його 
деінде, наприклад на Заході. Тобто природний 
порядок речей починає функціонувати у реверсному 
напрямку – влада утверджує свою легітимність в 
межах країни завдяки визнанню її легітимною 
іноземною владою, хоча насправді влада має 
здобувати визнання інших країн, коли вона визнана 
своїм народом. Безперечно, дана проблематика є 
надзвичайно актуальною для України. З іншого боку, 
здається небагато лишилося в Україні тих, особливо 
поміж суспільствознавців, хто б вірив у співпрацю 
наших політичних «еліт» з партіями Європарламенту 
виключно через сповідування спільних європейських 
цінностей. 

За своєю виразністю вразила доповідь 
професора КНУ ім. Т. Шевченка Ольги Дмитрівни 
Куценко на тему «Трансформації суспільств Східної 
Європи як «лабораторія» для перевірки соціологічних 
теорій».  Звертаючись до найближчої передісторії 
трансформації цих країн, О. Куценко проаналізувала  
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зв'язок останньої з соціальними процесами. 
Аналізуючи розвиток кожної з країн Східної Європи, 
можна вивести певні показники, корисні для 
розуміння цих трансформацій.  Ціннісні і структурні 
зсуви в суспільствах, показники ВВП, політична 
стабільність, макроекономічний і соціальний шок – 
все це  лише невелика частина актуальних проблем 
для досліджень у «лабораторії» Ольги Дмитрівни. 

Як бачимо,  пострадянські трансформації 
привертають увагу багатьох іноземних дослідників. 
Ось і професор Абердинського університету 
Великобританії Клер Воллес, виступила з доповіддю 
на тему: «Пояснення економічних та соціальних 
трансформацій в пострадянських Україні, Росії та 
Воллес зосередилася на соціальній якості в цих 
країнах і запропонувала схему, що містила 4 блоки для 
характеристики цього поняття. Перший – економічна 
безпека, вміщує в себе показники матеріального 
благополуччя, бідності, економічного становища 
домогосподарств, другий блок – соціальна єдність – це 
нерівність, страх злочинності, узагальнена довіра та 
довіра до інститутів. Інша частина схеми – соціальне 
включення -  вміщує в себе ідентифікацію з країною, 
членство в організаціях, участь в політичному житті 
(голосування), релігійність, сімейний стан, соціальну 
підтримку. А також соціальне і культурне розширення 
прав і свобод, що охоплює здоров’я, освіту, 
соціопсихологічне та інформаційне розширення прав і 
свобод, відчуття влади над життям. Найбільш 
важливими факторами при дослідженні трансформації 
в пострадянських країнах професор назвала 
самооцінку здоров’я, економічне становище сім’ї, 
відчуття контролю, особисту та соціальну підтримку, 
свободу вибору та контролю, нездужання, сімейний 
стан. Економічні фактори та фактор розширення прав і 
свобод пояснюють 43 % варіації. Доповідь Клер 
Воллес наштовхнула на ідею провести  масштабне 
соціологічне дослідження та порівняти всі ці 
показники соціальної якості України, інших 
пострадянських країн та країн Західної Європи. 
Можливо  зміст сучасних трансформацій стане 
очевиднішим. 

 

Після обідньої перерви конференція 
продовжилась із доповіді британського гостя проф. 
Крістіана Херпфера, Абердинський університет, 
«Теорії політичного та соціального капіталів в 
посткомунізмі». І прості люди, і соціологи люблять 
казати про глибинні структурні трансформації, що 

мають місце на теренах колишнього СРСР після його 
розпаду. А над тим, що саме і як саме змінилось 
задумуються не так часто. Цікаво які трансформації 
відбулися з соціальним та політичним капіталом після 
зникнення соцтабору? – треба слухати професора 
Херпфера. 

Присутні на конференції мали також 
можливість проаналізувати соціальні зміни в 
пострадянських країнах завдяки не менш захопливим 
доповідям Н. Генова («Східна Європа як лабораторія 
соціальних наук»), Лариси Титаренко («Пізнавальні 
можливості соціологічної теорії: універсалізм vs 
регіоналізм»), Павла Кутуєва («Держава, розвиток та 
модернізація: конфлікт та взаємодія»), Майя 
Мествірішвілі («Трансформація соціальної 
ідентичності: національна і європейська 
ідентичність»). Людмила Сокурянська з доповіддю 
«Соціокультурні регулятори трансформації соціальних 
ідентичностей сучасної особистості» завершила 
перший день конференції. Окремі доповіді були 
досить про вокативними. Мабуть, у Росії П. Штомпка 
не надто популярний. В інакшому випадку, декан 
факультету соціології та політології Московської 
Вищої Школи  соціальних та економічних наук, 
Віктор Вахштайн, врахував би, що його доповідь 
«Когнітивні стилі пострадянської соціології: 
парадокси та тавтології» може бути шкідливою для 
ніжних студентських вух і вкрай непідготовлених 
морально вчених. Звісно, деякі з наведених прикладів 
circulus vitiosus як от «Що таке суспільство? – Соціум. 
Що таке соціум? – Суспільство» жахають. Проте, мало 
визнати проблему, особливо якщо це не особисто твоя 
проблема, і розповідати про неї, брутально лаючись, 
усім охочим слухати, треба запропонувати якісь 
шляхи її вирішення. Інакше, від критиканства, не 
підкріпленого запропонованою альтернативною, 
користі науці мало.  

VIII Всеукраїнська науково-практична 
конференція «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ: СУЧАСНА 
СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПОСТРАДЯНСЬКІ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ» показала, що українська 
соціологія достатньо цікава й у зарубіжжі – на неї 
завітало багато іноземних учасників, зокрема і 
молодих науковців (близько 15%). Під час неї мали 
місце сім соціологічних секцій та круглий стіл, на 
яких порушувалися найважливіші питання 
сьогодення, пов’язані з трансформаційними 
процесами на пострадянських теренах.  

Додає оптимізму, анонсоване проведення 
наступного року ІХ Всеукраїнську науково-практичної 
конференції: «Проблеми розвитку соціологічної 
теорії». Сподіваймося, що вона відбудеться на 
пристойному рівні як і її попередники, але кільком 
дням публічності для науки, як відомо, передує 
тривала повсякденна робота.  

Дарія Філіпенко 
Олексій Герасименко   
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на фото: праворуч Р. Інглегарт 
доповідає; ліворуч Т.Цимбал 

робить переклад 

Тут і зараз. Наука соціологія 
 

Рональд Інглегарт: «…щасливіші суспільства, мають вищий рівень 
демократії» 

 
Р. Інглегарт один із найбільш авторитетних сучасних американських соціологів, професор Мічіґанського 
університету, розробник та верифікатор концепції постматеріальних цінностей, керівник проекту «World 
Values Survey», який спрямований на вивчення специфіки цінностей у більші, ніж 80 країнах світу. Р. 
Інглегарт відідав Україну минулого місяця на запрошення Факультету соціології Київського Національного 
Університету ім.. Тараса Шевченка, на конференції до Дня факультету, яка зібрала визначних вітчизняних 
та зарубіжних вчених (О. Куценко, Є. Головаха, П. Тамаш та багато інших), він представив результати 
своїх досліджень, та поділився думками відносно краху радянської системи, міри щастя представників 
різних народів, «пророцтв» Маркса та того як демократія робить нас щасливими . Невеликий коментар 
відомого вченого, пропонується Вашій увазі.      
   

Як Ви розглядали зв'язок між довірою та 
почуттям щастя? І з якими показниками він також 
корелює?  

Як говорила Клер Воллес, довіра справді пов’язана 
із почуттям щастя. Це пов’язано, очевидно з тим, що 
наявність соціальних мереж, робить людей 
щасливішими. Інше, близько споріднене питання, 
стосується громадянського суспільства та почуття 
щастя. Тут ситуація схожа з попередньою, 
громадянське 
суспільство має 
тенденцію 
корелювати з 
почуттям щастя, 
тобто знову ж 
таки, наявність 
соціальних 
мереж, у даному 
випадку сприяє 
вищому рівню 
почуття щастя. 
Інше питання, як 
ми вимірюємо 

почуття щастя. 
Багато 
дослідників 
використовують 
багато різних способів вимірювання. Деякі з них дуже 
неочевидні, а деякі – блискучі та геніальні. Очевидно, 
що найперший спосіб виміряти щастя, це запитати 
респондента, наскільки він щасливий. Мушу визнати, 
що це не та блискуча оригінальність, яка мені 
подобається, але на диво – це дуже ефективне 
питання. Люди завжди думають про те, щасливі вони, 
чи ні. І хоча в опитуваннях громадської думки, дуже 
важко виміряти різні параметри, тим не менше, у 
питаннях про щастя, цих проблем немає, оскільки 
люди завжди знають щасливі вони чи ні. Вони можуть 
не знати, як розв’язати проблему у Чечні, тим не 
менше, вони знають щасливі вони чи ні. Тому в наших 

опитуваннях, ми використовуємо питання: «наскільки 
Ви щасливі?», і шкала від «дуже щасливий» - до 
«дуже нещасливий», а також деякі інші індикатори. І 
відповіді на це питання, добре корелюють з деякими 
іншими показниками, зокрема, з відповідями на 
питання: «Наскільки Ви задоволені життям в 
цілому?». Люди, які відповідають, що вони щасливі, 
задоволені своїм життям, як правило також 
відповідають, що вони задоволені своїм житлом, 
своєю роботою, своєю сім’єю. І також індикатор 
почуття щастя, ще корелює із здоров’ям. І менш 
самоочевидний зв'язок, те, що почуття щастя корелює, 
має сильну, тісну кореляцію із демократією. Таким 
чином, індивідуальні відповіді на питання, про те, 
наскільки респондент щасливий, корелюють із тим, 
наскільки демократичним є суспільство в якому він 
живе. Важливим висновком із світового обстеження 
цінностей, яке ми проводимо, було те, що почуття 
щастя, довіра, толерантність, - це не речі, які 
притаманні індивідуальній свідомості, тому що вони 
тісно пов’язані із тим, яким є суспільство, в якому цей 
індивід живе, зокрема, щасливіші суспільства, мають 
вищий рівень демократії, у них, наприклад, більше 
жінок у парламенті тощо.  

Марксизм склав ідеологічну основу радянського    
суспільства і з теорії перетворився на просту 
ідеологію. Які аспекти марксистської теорії, корисні 
для пояснення процесу демократичних 

трансформацій у посткомуністичних країнах?  

На даний момент, багато складових марксистської 
теорії – застарілі, скажімо, ніхто з нас вже не очікує на 
пролетарську революцію, яка скасує приватну 
власність і створить суспільство в якому немає 
конфліктів. Тобто можемо констатувати, що прогнози 
Маркса не надто точні, але його критика суспільства 
дуже важлива. Описані визиск та експлуатація у 
ранніх капіталістичних суспільствах, були досить 
точними. Ще одна теза марксистської  
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зліва направо П.Тамаш, Р.Інглегарт, А.Горбачик 
Р.Інглегарт,А.Горбачик 

на  фото: Р.Інглегарт та українські колеги  

Тут і зараз. Наука соціологія 

теорії, витримала випробування часом – це теза про 
те, що економічний і технологічний розвиток, змінює 
суспільство. Я маю емпіричні підтвердження з близько 
ста країн, того, що економічний розвиток  

змінює те, чого люди хочуть від свого життя. 
Цінності, цілі і переконання людей в індустріальних 
суспільствах, дуже сильно відрізняється від цінностей, 
життєвих цілей і 
переконань 
людей, що 
живуть в 
аграрних 
суспільствах. І 
ще одна область 
фактів, що 
підтверджує цю 
тезу, це те, що в 
постіндустріаль
них суспільствах 
також 
відбувається 
зміна життєвих 
цілей, 
цінностей та переконань людей, в порівнянні з тими, 
які притаманні людям в індустріальному суспільстві. 
Однією з можливих змін, яка проявляється при 
переході до індустріального суспільства, а ще 
більшою мірою, при переході до постіндустріального 
суспільства, полягає в тому, що люди дедалі більше 

цінують свободу вибору. Цей дедалі сильніший 
наголос на свободі вибору, має багато різних проявів, 
зокрема одним із них є емансипація жінок. Але в 
політичному житті, одним із найхарактерніших 
проявів дедалі більшого наголосу на свободі вибору, є 
вимоги демократизації суспільства, тому що 
демократія – це та форма устрою, що дає найбільшу 
свободу вибору. На думку Маркса, так звана 
«буржуазна демократія», не мала би бути «кінцем 

історії», але тим не менше, це була стадія у розвитку, 
яка мала призвести до побудови «кращого» 
суспільства. Демократія, звісно, сильно змінилася з 
часів Маркса, з часів тої «буржуазної демократії», 
якою вона була у ХІХ ст.  

 Піднесення лейбористської партії, 
робітничого руху, змінили демократію таким чином, 

як Маркс не міг передбачити, 
тому, звісно, його не можна 
вважати блискучим пророком.  

 Одним із іронічних 
моментів історії, є те, що сам 
Маркс своєю діяльністю 
сприяв трансформації 
демократії в такий спосіб, що 
вона стала зовсім іншою.  

Крах старої системи та 
звичного погляду на життя, 
справив вплив на зміну 
цінностей та самовідчуття?  

Я вказував на те, що Україна має низьку оцінку за 
показником суб’єктивного добробуту, це пов’язано із 
колапсом попередньої політичної та економічної 
системи. Цей регрес пов'язаний із тим, що спосіб 
життя зазнав радикальних змін. 

Ви провели в Україні не така багато часу, тим не 
менше, як Ви могли б описати свої найбільш загальні 
враження від української соціології? Якою вона перед 
Вами постала в особі українських соціологів, з якими 
Ви спілкувалися?  

На сьогодні я пробув в Україні аж два дні, тому, 
звісно, в мене є абсолютно вичерпна й повна картина 
того, що собою являє українська соціологія (Сміється). 
А та велика група українських соціологів, яких я мав 
нагоду зустріти, справила на мене приємне враження. Це 
– активні, жваві люди, які мають цікаві ідеї, тому я 
гадаю, що у вас гарні перспективи.      

 
      

   Підготували:  
Катерина Романюк та Володимир Шелухін 

 
Переклад з англійської Т. В. Цимбала  

 
Фотографії  Вікторії Беспалько
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на фото: В.І. Ленін на першотравневому 
комуністичному суботнику в Кремлі 

В. Іванов “В. І. Ленін на суботнику в Кремлі” 

Perpetuum mobile. Ініціативи 

Добровільно-примусово… Парадокс «комуністичного суботника» 

«Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест», 
з «Морального кодексу будівника комунізму» 

 
Вам не здається що в нас ще досі тліє 

комплекс старого-доброго комуністичного суботника? 
Ні, зовсім не того, чия 
первинна форма просто 
палала у безкорисливому 
ентузіазму на користь 
суспільного блага. Напроти, 
того, що постав з найкращих 
«застійливих» радянських 
часів у формі 
адміністративного тиску над 
тотально зініціативленими 
трудящими масами. 
Прибирати територію, 
відвудівати конференцію, 
послухати поважного гостя 

університету, часто, навіть, 
ходити на пари – все це 
робиться здебільшого під зовнішнім тиском. Що в 
цьому доброго, а що поганого? Чим зумовлений ще 
радянський комплекс «суботнику» в сучасному 
студентсві? На такі питання я спробую відповісти у 
цій статті.При згадуванні самої ідеї суботника в мене 
(як думаю і у більшості тих, хто коли-небудь у них 
брав участь) виникають недобрі асоціації – 
незрозуміло кому потрібна «суспільно-корисна» праця 
холодними сирими ранками, замість того, щоб 
спокійно прокидатись вдома, насолоджуючись 
настанням вихідних. І тим не менше, «палко» 
натхненних його учасників все ж змушують кудись 
«відмічатись», щось ніби робити і навіть давати 
результати для вигляду ефективності. Для чого? Кому 
потрібні плоди такої недоладної за абияк роботи? 
Нікому. Абсурдність у дії! На щастя, в нас в 
університеті існує мало подібних заходів, і їх 
відвідування не так тоталітарно регламентовано (хоча 
у правилах розпорядку в гуртожитках чітко прописані 
2 години такої праці для студента щосеместру). Однак 
в нас достатньо інших, більш інтелектуальних 
«суботників» – концерти, конференції, лекції, де 
відвідування всіляко заохочується і неухильно 
перевіряється, тому, щоб не мати «непередбачуваних 
наслідків», краще туди піти. Не скажу, що такі заходи 
настільки ж абсурдні і примітивні як трудовий 
суботник, все таки, їхній рівень відповідає статусу 
університету, однак методи… Методи залучення 
бажають бути кращими. А то виходить так, що 
тематика дійства, достатньо добротного за своїм 
виконанням, більшості присутнім студентам цілком 
байдужа, їх скоріше цікавить як би по-скоріше 

відсидіти, щоб не поставили «е-н-ку» чи врахували це 
їм абстрактним «плюсом». То чи якісним тоді можна 

назвати організований 
таким чином захід? 
Певна справа, що ні. 
Типова колізія зразка 

комуністичного 
суботника. 

Однак така 
ситуація має й інше 
тлумачення, якого 
дотримуються її 

організатори 
(адміністрація). 

Змушений визнати, що 
воно також має певний 
резон. Адже всі ці заходи 

(навіть, суботник) не є безцільними, своєю метою 
вони завжди обирають щось корисне, потрібне. Так 
старий-добрий суботник спрямований на покращення 
стану громадських місць, різного роду факультетські 
концерти констатують нашу солідарність як 
спільності, конференції і лекції додають до 
інтелектуального збагачення і вдосконалення, не 
кажучи вже про їхнє значення у підтримці високого 
статусу нашого «вишу». Тому старання адміністрації 
при організації спрямовані, насамперед, на те, щоб 
покладена мета здійснилась. Інша справа чи потрібно 

це студентам? Вони, на жаль, не завжди не зацікавлені 
в подібного роду заходах, в їхніх планах чомусь 
знаходяться інші, більш важливі речі, в порівнянні з 
якими прослуховування лекції якогось чергового  
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фрагм. картини худ. М.Сисоєва 
“В.І.Ленін на суботнику” 

 

Perpetuum mobile. Ініціативи 

відомого професора видається просто марною 
втратою свого часу. Тим не менше, 
адміністрація знаходить вихід – 
всілякими правдами і не правдами вона 
змушує пасивних студентів відвідувати 
корисні заходи, подекуди, навіть, 
вірячи, що таким чином прививає їм 
високі цінності. Та те, що виходить з 
такого «прививання» я описав раніше… 

В чому ж справа? Чому високі і 
благородні за спрямуванням заходи 
збиваються у протилежне, у фарс? Ось, 
які причини цього я бачу. 

 Радянський тип залучення. 
Можливо, адміністрація і намагається 
зробити щось добре тими засобами, 
яких вона дотримується, але це не 
змінює факт того, що вони морально 
застарілі. Старече радянське ставлення 
до заохочення відвідування сучасних 
європейських подій дає про себе знати не тільки у 
виконанні плану з кількості учасників заходу (при 
переважному ігноруванням якісної складової), але й 
ще меншим ентузіазмом «заохочених» студентів у 
відвідуванні подібного наступного разу.  

Безініціативність студентів. Зворотній бік 
медалі. Чи можливо адміністрації організувати 
якісний захід при майже повній відсутності будь-якого 
відгуку на її ініціативи у студентів? Як в такому 
випадку їй не вдаватись до радянського примусу,  як 
обійтися без зовнішнього скеровування байдужих? Не 
організовувати взагалі нічого? Але ж такі заходи 
робляться для нас і тільки для нас, друзі! І в той час як 
наші європейські колеги активно самі долучаються до 

створення подібного, ми, студенти провідного вишу 
країни, дрімаємо у бездум’ї. 
Тоді чи достойні ми 
кращого залучення? 

На завершення. 
Очевидним у теперішній 
ситуації залучення студентів 
до суспільно-науково-
культурно-корисних заходів 
є те, що його можна 
констатувати як замкнуте 
коло – радянська система 
залучення заохочує 
безініціативне ставлення, 
безініціативне ставлення 
заохочує радянське 
залучення. Виникає 
парадокс «комуністичного 

суботника». Проте вийти з 
неї можна. Для цього якійсь 
стороні потрібно першій 

змінити своє ставлення до того, що відбувається, і 
витягнути з цього кола іншу. Звичайно, це могла би 
бути адміністрація, що має більші владні 
повноваження, але оскільки ця газета перш за все 
зорієнтована на найпрогресивнішу частину населення, 
студентів, я звернусь до них. Друзі! Невже ми самі не 
можемо знайти собі гідного місця у всій цих заходах? 
Невже не можемо спрямувати ініціативу їх організації 
в ще потрібніше, корисніше для нас русло? Не 
залишаймось осторонь, адже майбутнє того, як нас 
будуть залучати, залежить від нас!          

Тарас Саламанюк 
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Редакція спробувала і 
радить 

на фото: пам'ятник тандему 
О.Конта etc (редакція радить 

натхнення) 

P. S. Студентське життя 

Рік? Місяць? Тиждень? Або ж дві ночі? 
Називаючи свій файл з курсовою роботою я 

звернулась до перекладача, щоб дізнатись аналог 
українського словосполучення “курсова робота”, за 
пару кліків Lingvo видав мені цікаве англійське слово 
“yearlyproject”.  Так почався один із багатьох “річних 
проектів” на нашому факультеті. І лише у ці гарячі, 
майже літні дні ми його закінчуємо. Спробуємо 
розібратись: як це було? і чому це було саме так? 
Одразу попереджу, що опиратимусь більше на досвід 
другого курсу. 

Наш “проект” проходив у кілька етапів. 
Перший із них почався після вибору кафедри 
написання заяв студентами на кафедри, що їм 
імпонують, а потім розподілення їх за якимось 
невідомо-загадковим критерієм по чотирьох кафедрах. 
Це викликало якнайменше здивування. Але крім того 
ще й деякі проблеми вже на етапі вибору теми, а саме 
в момент відкриття списку рекомендованих тем 
курсових робіт для другого курсу. Тут тим, хто був 
прикріплений до  кафедри, на яку взагалі не збирався, 
це відбило будь-який запал та інтерес. Багатьом 
ПОТАЛАНИЛО більше і дана тематика трохи співпадала 
із бажаною. Вже вибір конкретних тем відбувався за 
різноманітними критеріями, як от: простота пошуку 
літератури та доступність самого тексту при читанні, 
науковий інтерес наукового керівника,  “попсовісь” 
або “непопсовість” теми. І саме тут я бачу великий 
підводний камінь на нашому шляху: ми обирали 
прості, важливі, популярні теми, але НЕЦІКАВІ нам 
особисто. Зацікавленість викликає бажання щось 
робити, шукати, читати, осмислювати, що в результаті 
приносить 
задоволеність може 
не результатом, але 
хоча б процесом 
роботи над 
проектом, а її ж 
відсутність 
призводить до фраз 
типу: “Актуальність 
моєї курсової 
роботи полягає у 
тому, що без неї я 
вилечу з універу”.  

Наступні 
етап можна 
назвати 
комунікація з науковим керівником та пошук. На 
цьому етапі разюче відчувається рівень освіти в 
нашому університеті та факультеті. Можливо це буде 
дещо суб'єктивне враження, але після спілкування із 
студентами інших вишів, я зрозуміла, що в нас 

вкладають дуже багато. Викладачі, не дивлячись на 
перегруженість справами, готові працювати з кожним, 
направляти, допомагати, радити та коректувати.  

На жаль не часто така забезпеченість 
можливостями доповнювалась працьовитістю 

студентів. Етап, який 
умовно можна окреслити 
як власне написання є 
найзагадковішим. Його 
загадковість полягає у 
чарівній зміні назви файлу 
з курсовою з 
“yearlyproject” на 
“monthproject”. Десь на 
початку квітня багато 
студентів зрозуміло, що 
рік — це забагато для 
курсової, місяця 

вистачить. 
Найвідповідальніша 

частина зробила, як 
спланувала, і вже до 
травня мала “кірпіч” 
свого проекту, а 

впродовж часу, що залишився, доповнювала деталями.  
У більшості ж файл поступово отримав назву 
“weekproject”, точніше “firstweekofmayproject”, але 
травневі були настільки прекрасними, а з друзями 
було так весело, що нам довелось застосовувати 
радянські  принципи ведення економіки, у здійсненні 
наших “річних проектів” , що звичайно ж вплинуло на 
якість та на наше ставлення до роботи. Отримати 
задоволення від роботи, проявити себе у ній важко, 
якщо написання проходить з нейморівним 
прискоренням, ще й до того ночами. Бачимо, що 
принцип “Дайош курсач за две ночі?” - не найкращий. 

І остання точка — захист і оцінювання. Маю 
надію, що коли Ви читатимете ці слова, цей етап буде 
вже успішно пройдений, а поки піду довиконувати 
свій проект, бо часу, як завжди, — обмаль. 

 Підводити підсумки не варто, їх підведуть за 
нас викладачі, виставляючи бали. Лише скажу: якщо не 
впізнали себе — чудово, якщо ж впізнали і щось 
вирішите змінити: порадьте мені як.  

 

Альона Ляшева 
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на фото: Степан Процюк 

роман «Тотем» 

Культура. Всередині та навколо… 

Анти- чи квазіміф. «Тотем» Степана Процюка          

                         Любов є лише відбитком життя… Жодної 
новотворчої місії, 

ніяких ініціацій та інкарнацій. Жодних ілюзій! 

Кохання – це містична крапля, 

що містить наше дзеркальне відображення. 

Отже, потенційно запрограмовані на самопожертву 

 будуть любити до межі (чи за межею) самознищення. 

Нарциси шукатимуть у коханих очах лише 

модифікації власного портрету, а дріб’язково-стандартні 
особини 

зможуть розраховувати лише на порції стандартного 
дріб’язку, 

адже на більше не заслуговують. 
 

Степан Процюк («Тотем») 

 

Бувають речі, про які, говорячи на звичний 
манер – краще мовчати.  

 Ми – мовчимо, або ж починаємо писати. 
По-перше, з надією, що це хтось прочитає, по-друге, з 
надією, що це ніхто ніколи не прочитає (або, 
принаймні, не зрозуміє). Це нагадує романи, які 
нагадують щоденники. 

 Роман «Тотем» Степана Процюка, вже 
хоча б з цієї точки зору відсилає одразу до 
нерозуміння як такого – до позасловесної дійсності – 
звісно, спокушені психоаналізом, знаємо про ту 
дійсність яка всередині нас задає незнані норми та 
траєкторію власного руху. Цей роман, як соціологія у 
кризовий період кінця ХІХ ст.. – між біологією і 
чимось іншим. С. Процюк настільки не намагається 
вказати на якусь межу між біологією і цим «іншим», 
що стає блискучим стенографістом абсурду, який 
полонить і який вступає в бій.  

 «Тотем» - невеликий за обсягом роман, але 
в ньому ми бачимо становлення одразу кількох 
особистостей, все розвивається драматично й швидко, 
вочевидь, з двох причин – по-перше, «тотем», чи пак, 
«архетип» все надто швидко визначає, а час спливає 
настільки непомітно, що людина 
немає його навіть для того аби 
померти, по-друге, перед нами 
квазіжиття, які не потребують 
довгих толстовських описів.   

 Гумор у цьому творі 
є витонченою, хоча подекуди, 
грубою (і це при тому, що С. 
Процюк один із найбільш 
«патетичних» сучасних 
українських письменників!) 
приправою опису тої жахливої 
вичерпаності цінностей, які ще 
сто років тому могли видаватися «непорушними». 
Описи злягань у «Тотемі» - це швидше протоколи 

допитів, вони переконливо демонструють різницю між 
поняттями «кохання» та «секс», - де останнє, радше 
невротична інстинктивна дія в якій ненавидиш себе й 
свого «партнера» (Боже, до чого влучне слово!) і від 
якої не можеш відмовитися, як від наркотику, хоча від 
цієї «дії» тобі стає дедалі самому гірше. Спогади про 
«солодку пристрасть» (обов’язково взяти в лапки!) 
затьмарені дурманом, який верзеться у хворій 
свідомості та насиллям, що чиниться в реальності.  

 Система «замінників», яка обплутує життя 
всіх у «Тотемі», навіть героїв, яких хоча б з 
найменшим натяком можна назвати «позитивними», у 
цьому єднаючи їх всіх, перетворюючи на тотем як 
родову сутність порожнечі: Микита, з його дзен-
філософією, умовним нонконформізмом і 
простоюванням годинами в тренажерному залі (і, що 
приховувати, єдиною надією С. Процюка, хай навіть 
дещо наївною), параноїка й наркомана Віктора та 
Марію, названу так цілком символічно (чи-то 
блаженна Матір Божа, чи-то хвойда, яка каялася), - це 
все світ книги й світ, що урівноважується цією 
книгою. І, вочевидь, це все не вияв індивідуальних 
психічних аномалій, - це, послуговуючись 
термінологією самого С. Процюка, «країна смерті»,  
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що часом проступає не лише зі сторінок книги, а у 
вигляді з-за вікна.  

 Хоча ця проза, як і вся проза авторів від 
«дев’яностих», - це надірвана, «психотерапевтична 
проза», вона вкорінена в культуру. Нехай навіть герой 
роману, лікар-офтальмолог (і, за сумісництвом, 
Вікторів батько), все ж переконливо демонструє, як 
людське редукується до біологічного, а те, в свою 
чергу, до нелюдського: «…жіноча істерія пов’язана з 
порушенням функції матки», - і крапка.       

 «Тотем» - міфологічний, але негативно 
міфологічний, тобто він не відсилає нас у глибину 
тисячоліть, до тих архетипів, які склали нашу суть, 
зовсім ні, він перекреслює міф у сенсі сталості й 
вказує на родову сутність нового «тотему», - 

всезагальної порожнечі. «Тотем», один із тих творів у 
сучасній українській літературі, поряд із геніальними 
«Мором» і «Птахами з невидимого острова» В. 
Шевчука чи більш «по-модньому» для публіки 
«Польовими дослідженнями з українського сексу» О. 
Забужко, схематично, тему яких, за влучним виразом 
однієї перекладачки, можна сформулювати як те як ми 
всі розучилися любити… Чи, заради повноти, 
послуговуючись знову ж словами самого С. Процюка 
– книга про «фізіологічну присутність самотності» і, 
все ж, завершимо з надією і самим С. Процюком його 
ж словами, на які ми так само сподіваємося: 
«Незважаючи на егоїзм закоханих, щасливі пари 
додають нам волі до життя». 

 

 Володимир Шелухін

 

Об исчезновении путешествий 

Когда мне было лет пять-шесть,  на 
книжной полке, соответствующей моему росту, стояла 
серия книг о путешественниках, книги – красивые, 
иллюстрированные картами, схемами, цветными 
фотографиями; и сколько в них было всего 
интересного, захватывающего, зовущего… 

В конце прошлого века, Рейнхольд Месснер 
без кислорода и без связи в одиночку взошёл на 
Эверест; Михаил Малахов и Ричард Вебер без 
внешней поддержки дошли до Северного Полюса и 
вернулись на материк. Помню, как позже, классе в 
одиннадцатом, читала репортаж о том путешествии 
(настолько удачном, что и сказать-то о нём 
журналистам было нечего); и тогда безо всякого 
драматизма мне впервые показалось – эпоха 
путешествий закончилась. 

Путешествие, как миф и как идея, 
вместе с другими великими идеями и мифами 
(навскидку, классовая борьба, свобода, равенство, 
братство, солидарность, спорт…) исчезли, 
исчерпали себя. Героические путешественники 
тоже. Милан Кундера писал, что 1989 год 
уничтожил «эмигранта» (эмигранты остались, но 
никому уже так, как были, не интересны). И 
путешественники исчезли в те же времена, не 
сразу, конечно. Так сменилась эпоха. 

Идея путешествия: сложные 
пространственные перемещения — с большой 
скоростью на большие расстояния, достижение 

труднодостижимых мест земной поверхности (с 
максимальным использованием доступных 
технических средств либо при разумном их 
ограничении). Миф путешествия: кто-то это уже 
сделал! Кто-то уже совершил нечто подобное, и я 
могу. Когда цель уже достигнута — начинаются 
вариации: после восхождения на Эверест начались 
восхождения на Эверест по сложным маршрутам, с 
максимальной скоростью, зимой, и так далее. Так 
обитаемый мир делается/делался более обитаемым, 
засылая путешественника в места, не пригодные к 
обитанию или же вовсе нечеловеческие (как ледники 
Антарктиды), они были — слугами, да, агентами 
прогресса. Они были способны на невероятное.  

Путешествия были не столько спортом 
(только чем был тогда спорт?), сколько решением 
духовных задач. Путешественник пересекал  
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непроходимые пространства (обгорал, 
обмораживался, ломал пальцы, голодал, падал с 
большой высоты), возвращаясь с картами, образцами 
пород, фотографиями и золотом в кожаных поясных 
ремнях; это золото исчезало в золотых потоках 
межконтинентальных 
банковских переводах, 
телами же их и делами 
укреплялся миф. 
Путешествие в отличие от, 
скажем, поездки было 
всегда дорогой неизвестно 
куда, а фотографии эти, 
породы символизировали 
это «неизвестно где».  

Но куда же 
подевались путешествия? - 
Полная победа техники! 
Это означает просто 
абсолютную 
технологически возможную 
достижимость любой точки 
земной поверхности, не 
ликвидируя саму по себе 
идею путешествия — и вот Фёдор Конюхов плывёт 
себе туда и сюда — она иссушила в итоге стоявший за 
этим великим предприятием последних пятисот лет 
(раньше — не путешествовали!) миф — теперь 
путешествия не решают проблемы, ничего не 
доказывают и потому не нужны. – Туризм. 

Конечно, в купленном или самостоятельно 
сконструированном туре ты можешь пережить 
подлинное, настоящее, но это уже только твоё, клиент, 
личное дело, и для других твоя экзотическая поездка 
не означает ничего. Туризм — голая реализация 
некоей технической возможности, о которой и так 

заранее известно, что она возможна. Тут следовало бы 
пообсуждать отличие технического вызова — 
возможности, которая подручна и доступна — от 
вызова противоположной природы, который и 
принять-то не знаешь как, а для этого придётся ещё 

только создавать 
технику (да, «технику» 
в ином смысле слова). 
Но в случае 
путешествия, вызов в 
лице путешественника 
принимает нечто 
большее, чем он сам, с 
его амбициями, 
проектами и глубоко 
интимной смертностью; 
отсюда вся это 

востребованная 
покупателями газет 
риторика «открытий», 

«достижений», 
«вызовов», кстати, в 

данном случае 
совершенно уместная; 

она умерла, конечно, уже полностью. Туризм вместо 
путешествий как переход к абсолютно 
благоустроенному миру, с виртуальным присутствием 
в любой его точке. Это означает только то, что 
большого вызова от пространства ждать уже не 
приходится, хотя индивидуальные вызовы — да. В 
них — надежда. 

Ну, тогда - Космос, скажешь ты, и я 
соглашусь, - пусть космос... Только это большой пока 
вызов, не потянуть; и при этом — слишком легко это 
делает техника, так что доставка человеческих тел на 
Марс — это уже не так интересно, просто перерасход 
ресурсов.  

Анастасия Фитисова 
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