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№6, жовтень, 2011 

В четвер 20 жовтня на семінарському занятті у нас по аудиторії ходив 
аркуш: заголовок «Проти холоду», нижче - підписи. Підписалися всі 
присутні. Аркуш ми прикріпили до заяви та, апелюючи до порушення 
теплового режиму, встановленого санітарними нормами, звернулися в 
деканат з відмовою слухати лекцію в холодній аудиторії.  

Справа навіть не в порушенні санітарних норм (нижня межа допустимої 
температури – 17 град.С), в аудиторії дійсно дуже холодно: замерзають 
ноги, дубіють руки, висидіти годину двадцять, а інколи і до 4-х годин (в 
понеділок 3 лекції поспіль) – фізично важко. «Кібернетичний корпус 
найтепліший, - кажуть фізики, - у нас взимку до -4 бувало». Згадуються 
школи в повоєнні роки, а інколи тортури виморожуванням. 

В понеділок до нас на лекцію прийшов декан Андрій Петрович Горбачик, і 
витримавши випробування холодом, пояснив ситуацію так: «Зараз, 
внаслідок аварії на будівництві метро, опалення в корпусах було 
відключено. Сьогодні обіцяли його включити. Як тільки це станеться, за 
день-два корпуса прогріються, і буде тепло».  

Минув тиждень. Ситуація залишається незмінною. В п’ятницю 28 жовтня 
ми навчалися при температурі 12 град.С. За цей тиждень нас відпустили з 6 
лекцій. Вільних аудиторій з опаленням немає, проводити лекції на кафедрах 
заборонено. А як буде далі? 

Анастасія Фітісова 
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Занесені вітром… 
«Сьогодні глянув на розклад. Прикинь?!  

Нам поставили етику і культурологію на цей семестр!» –  

«Фу, тупняк. Краще би далі історію читали!» 

з розмови студентів  

Хай мене пробачать різного роду коректори, але 
розмови такого типу є цілком звичайними серед 
студентства. І справа зовсім не в тому, що історія – 
класно, а етика чи культурологія – ні. Цей приклад має 
на меті показати дещо більше, ніж здавалось би, 
характерну, а для декого навіть типову, зневагу 
студентів до навчання. Справа в самій системі, системі 
авторитарного нав’язування дисциплін, адже ні для 
кого не секрет, що наша «загальнорозвиваюча» вища 
освіта, давно вже перетворилась в «загально 
відбиваючу», таку, що забирає в більшості студентів 
якесь натхнення, зацікавленість на вивчення подібних 
предметів. Структури загальноосвітніх дисциплін, які 
на папері мали би сприяти всебічному гуманному 
розвитку особистості, в реальності виявляються для 
студента цілком недоцільними, занесеними вітром у 
навчальний план. Все це призводить до типової моделі 
успішності, в якій обов’язок навчатись тотально 
домінує над цікавістю до навчання. Чому ця ситуація 
існує? Які її особливості? І чи є можливості до 
покращення? Про це я розмірковуватиму далі. 

Насправді, студентам 1-о та 2-о курсу 
пощастило дещо більше, ніж їхнім старшим колегам. 
Їм дали змогу обирати. Але, що це за вибір? «Нам 
дали список, де на кожній сторінці було дві колонки, з 
предметами. Треба було поставити підпис в одній із 
двох колонок на кожній сторінці», – розповідає одна із 
другокурсниць. Хоч щось? Можливо, якби не: «В 
результаті нам поставили ті предмети, які підтримала 
більшість», – завершує вона… Отож бо! І 
про який європейський індивідуалізм в 
нашій освіті ми можемо говорити? А ще в 
2007 році МОН України прийняло наказ 
“План дій щодо забезпечення якості вищої 
освіти України та її інтеграції в європейське 
і світове освітнє співтовариство на період до 
2010 року”, що знаменував перехід в рамки 
Болонського процесу. І що ми маємо зараз? 
Академічні групи кількістю по 25 осіб чи 
псевдоальтернативну систему вибору 
навчальних дисциплін? Так, навчальний 
план є цілком комплексним проектом, він 
затверджується на всі роки навчання і має 
суміщати міністерські укази, приписи 
університету і, лише на останок, 
спрямовування нашого власного факультету, 
тому говорити про чиюсь конкретну вину в 
цій ситуації було би неправильно, в ній 
скоріше більше неясності, ніж ясної 
відповідальності (безвідповідальності?). Але 
суті це не змінює – чи-то за новою системою 
вибору, по якій йдуть перші та другі курси,  чи-то за 
старою системою її відсутності, по якій проходили 

старші курси, доцільність більшості загальноосвітніх 
предметів для студентів є незрозумілою, вони ніби 
заносяться вітром (застійним?) у розклад навчання. 

Що можна змінити? Насамперед, треба 
зробити навчальний план більш індивідуальним, дати 
можливість меншості не залежати від вибору 
більшості. Якщо зараз на 1-у курсі навчається 49 осіб, 
а для того, щоб обраний курс читався, треба 25, то 
зрозуміло, що жодних альтернатив не буде, а 
існуватиме лише колективна воля більшого. І, навіть, 
у випадку, якщо цю кількісну норму понизити не 
можливо (бюрократію ніхто не відміняв), можна 
скооперуватись з іншими факультетами, наприклад, 
економічним чи факультетом психології, що також 
навчаються у другу зміну і де також читаються схожі 
загальноосвітні курси. І нехай нам доведеться трохи 
більше походити між корпусами, зате ми будемо 
упевненими у власноруч вибраному індивідуальному 
плані навчання.  

По-друге, зміни потребує непорушність 
навчального плану, його треба зробити більш 
гнучкішим. Адже, будучи затвердженим на всі 4 роки 
навчання (для майбутніх бакалаврів), він, фактично, 
приречує до вивчення студентами одного і того ж 
переліку дисциплін, навіть, якщо була визнана 
помилковість у його формуванні чи відбулись вагомі 
зміни, котрі треба було би врахувати. Так, навчальний 
план є дуже важливим документом, практично, 

визначальним для 
вищої освіти, але 
навіщо перетворювати 
його у непорушну 
догму? Відкритості, 
ось чого йому бракує. 

Нарешті, 
потрібно більше 
довіряти власним 
студентам, давати 
змогу їм самим 
визначати свої 
навчальні пріоритети, а 
не подавати їм «готове 
меню» у вигляді 
«виберіть між двома 
блоками». Так, існують 
реальні підозри, що 
вільно обираючи ми 
почнемо надавати 
перевагу тим 

предметам, які легше здати. Але чи можна сформувати 
відповідального студента в закритій системі недовіри? 

2 PERPETUUM MOBILE. ІНІЦІАТИВИ 



 

Відповідальність, а не слухняність – ось, що повинна 
формувати справжня європейська освіта.  

Доречним зразком для таких потрібних і 
корисних інновацій могла би виступити Києво-
Могилянська академія – маленький, але гордий «виш» 
зі своєю історією і, найголовніше, справді 
європейською освітньою системою. Кожен її студент 
поряд з вибором загальноосвітніх курсів, має також 
змогу вибирати і багато спеціальних навчальних 
дисциплін – головне заповнити кількість кредитів 
виділених для них. Таким чином формується не 
просто індивідуальний план навчання, але й своя 
спеціалізація як майбутнього професіонала. Такому 
досвіду було би варто повчитись. 

Однак, на сам кінець, хотілось би зазначити – 
все не так погано. Якісь позитивні зміни таки 
відбувають (про що вже може свідчити та ж поява 
дисциплін до вибору). Але їхня інтенсивність надто 
мала, вони надто слабкі, щоб щось реально змінити. 
Тому я сподіваюсь, що ця стаття стане початком 
діалогу між впорядковувачами навчальних планів і 
студентами, початком  істотних кроків на зустріч нам 
або хоча би сигналом, що приверне увагу на реальне 
існування цією проблеми. Бо зараз наш навчальний 
розклад формується не нами, а лиш заноситься 
вітром, невмолимим вітром… 

 

Хочу висловити подяку за надання корисної і потрібної інформації при підготовці цієї статті замісникам 
декана Жукову Віктору Івановичу і Кузьменко Тетяні Миколаївні, студентці 2-го курсу Ані Варян, а також всім 
тим людям, котрі не побоялись і прокоментували цю злиденну ситуацію. 

Тарас Саламанюк 

 

“The social sciences and the university in crisis” 
«Соціальні науки та Університет у кризі» 

На публічну лекцію Президента МСА з такою 
привабливою і досить гострою темою завітали 22 
вересня студенти та викладачі факультету соціології 
та, як виявилося, троє охочих до знань математиків. 
Увійшовши в аудиторію, заповнену 
допитливими інтелектуалами та просто 
допитливими, Майкл Буравой приємно 
здивував присутніх дуже непоганою 
російською, зазначивши : «Очень много 
людей здесь…это хорошо!» 

Професор починає точно й по суті: 
чимало університетів боролися і таки 
отримували право на саморегуляцію й 
досить довгий час ним користувалися. 
Проте наразі університети все тісніше 
вплітаються у життя суспільства, держава 
забирає функції регулювання ними… Тож реально 
зараз превалює, замінивши саморегуляцію, ринкова 
модель університетів (коли на перший план виходить 
все ж фінансування та власне його джерела), проте 
Буравой каже прямо: «Ми не можемо повернутися до 
саморегуляції університетів. Це модель минулого» 
Натомість студенти мають дивитися вперед та 
розробляти й втілювати альтернативну модель 
університету! Її прототип соціолог дає через «мрію 
студентів» - таблицю розподілу академічного знання, 
в тому числі соціологічного, і далі – через виділення 
чотирьох типів університетів. Задаючись питаннями 
«Знання для чого?» та «Знання для кого?» Буравой 
визначає 4 види знання: професійне (яким 
користується, мов знаряддям, для себе академічна 
аудиторія), політичне («for client»), критичне 
(внутрішньо академічне рефлексивне знання) і врешті 

публічне (для широких мас населення) і звідти 
публічна соціологія, як постійна взаємодія, дискусія 
соціологічної спільноти та звичайних людей. Далі 
відповідно можна виділити 4 типи університетів (й 

університетської діяльності): регулятивний, 
ринковий, «critical engagement» - 
спрямований на вироблення критичного 
академічного знання, дорадчо 
демократичний. Саме до останнього слід 
прагнути, на останній  необхідно спиратися 
при побудові нової моделі університетів. 

Не оминув увагою професор і Карла 
Поланьї, люб’язно порадивши усім охочим 
прочитати його історико-економічне 
дослідження «Велика трансформація», а 
також підкреслив, що до комодифікації  

землі, грошей і праці, про які написав К. Поланьї 
більше, ніж півстоліття тому, слід 
додати…комодифікацію знань, яка яскраво проявляє 
себе у сучасному світі. 

Наостанок своєї мистецької та змістовно 
довершеної лекції, Буравой влучно виголосив 5 слів: 
We need to be utopians, не забувши про сакраментальне 
«Ніколи не досягнеш можливого, якщо не прагнеш 
неможливого», спонукаючи цим  головного агента 
змін – студентів та університет в цілому – до дії. 

P. S. «Я бачу завдання соціології в поясненні 
людям світу, в якому вони живуть», - зазначив 
професор М. Буравой у минулорічному інтерв’ю. 

Чули, соціологи? ;)  

Ліана Новикова  

 

3 ТУТ І ЗАРАЗ. НАУКА СОЦІОЛОГІЯ 



 

Куди ви потрапили, або що таке соціологія?  

(огляд для першокурсника)
«Соціологія – наука молода…» почуєте ви, 

ввівши відповідний запит в пошуку аудіо в одній з 
найпоширеніших соцмереж. І почуєте правду, 
оскільки ця наука вважається однією з наймолодших, 
нараховуючи менше двох століть свого буремного 
зародження та розвитку.  

Соціологія сьогодні – це розгалужена сім’я наук, 
до якої, окрім теорії та емпірії, входять понад 50 
спеціальних і галузевих соціологічних дисциплін – від 
таких маститих як соціологія економіки чи політики 
до таких неординарних як соціологія емоцій чи 
музики. Така всеосяжність грає з нашою молодою 
наукою такий собі злий жарт – об’єктом соціології є 
суспільство. Але він же ж аналогічний ледь чи не у 
всіх 
гуманітарних 
та суспільних 
наук. В чому 
ж тоді її 
особливість? 
У предметі. 
Проте 
навколо того, 
який він, ще 
досі точаться 
гострі 
дискусії. 
Оттак і 
виходить, що на сьогодні в соціології більше питань, 
ніж стверджень.  Та хтозна, можливо, мине кілька 
десятиліть, і свіжа кров та інтелект нового покоління 
соціологів проллють світло на це непросте питання. 

«Я бачу завдання соціології у поясненні людям 
світу, в якому вони живуть», – так сказав видатний 
соціолог, активний її популяризатор і недавній гість 
нашого факультету Майкл Буравой у минулорічному 
інтерв’ю. Не можу не погодитись з таким 
формулюванням, адже чим, як не поясненням (в 
першу чергу) довколишнього метушливого світу, 
описом і знаходженням можливих шляхів допомоги 
суспільству та окремій людині соціологія займається і, 
гадаю, займатиметься ще десятиліттями й 
десятиліттями. Саме соціологія дає змогу уявляти й 
розуміти те, як люди створюють, підтримують чи 
руйнують форми суспільного життя, вона служить 
своєрідним компасом у бурхливому морі людських 
відносин і взаємодій. 

«А хто ж є соціолог?»  –  можете поцікавитись 
ви. У широкому сенсі слова це фахівець, що вивчає 
суспільство в цілому і закони, а точніше тенденції 
його розвитку. На практиці соціологи займаються 
аналізом функціонування соціальних інститутів, 
вивчають взаємозв’язок між різними спільнотами (від 
сім’ї, школи, партій до любительських товариств) та 
взаємодію людини з ними. До того ж, вони 
досліджують громадську думку, а також  вплив 
походження, здобутої освіти, професії  на життєві 
шанси людей та соціальних груп. Таким чином, 
соціолог-фахівець поєднує в собі ролі  соціального 
дослідника, соціального аналітика та соціального 
експерта. Крім того, соціолог залишається звичайною 
людиною, що призводить часто до конфліктів між 
усіма цими ролями, адже не так просто суміщати в 
собі всі 4 якості. Одначе воно того варто, тому що 
бути соціологом означає постійно відкривати для себе 
в буденності щось нове, щодня бачити світ у 
незвичній перспективі. 

За 181 рік, відтоді коли нашій науці було дано 
ім’я, представниками світової соціологічної думки 
чимало відкрито й досліджено, але ще більше – 
попереду. Окрім наявних, вже існуючих питань, які 
ставить перед нами суспільство, неперервно 
з’являються нові, адже світ не стоїть на місці. Тому 
приєднуймося, тут ще стільки цікавинок й відкриттів, 
що вистачить кожному! 

P.S. О. 
Конт – 59, 
К. Маркс – 
64 (як на ті 
часи цілком 
пристийно), К. Леві-Стросс-
101(!), П. Сорокін – 79, 
І.Валлерстайн – 81 і 
продовжує радіти життю – 
все це, між іншим, не 
просто статистика, а 
перелік визначних 
соціологів, всі вони 
довгожителі. Співпадіння? 
А як щодо: М. Мосс – 77, Е. 
Берджесс – 80, Г. Маркузе – 
81. Соціологом бути 
здорово у всіх відношеннях! Тож…хочете жити довго 
й залишити по собі спадок – станьте соціологом. ;) 

Ліана Новикова  
 

I think a good sociologist is the kind of 
person who looks through keyholes 

and reads other people's mail. 
P. Berger 

Людина подібна гравцю, який, 
сідаючи за стіл, бере в руки 

карти, придумані ним.                         
К-Л. Стросс 
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Новосілля… Привіт, кібернетичний! 
От ми й переселилися на НВЦ… Шок після 

першого дня навчання вже пройшов, але, як кажуть, 
шок пройшов, а осад залишився. І проблема тут, 
гадаю, не в тому, що кожен із нас цінує у факультеті 
соціології, а в комфортності навчання та почутті 
гідності студентів нашого факультету.  

У попередньому випуску мій колега висловив 
свою точку зору на майбутній, в той час, переїзд. 
Тепер, коли очікування стали реальністю, можна 
сповна оцінити позитивні і негативні сторони ситуації, 
в якій ми опинились.  

Отже: 

1. Престижне місце навчання. 

В даному аспекті 
проблеми загалом немає 
про що говорити, адже 
зрозуміло, що НВЦ 
значно програє поряд з 
головним корпусом 
університету. Але я б 
хотіла звернути увагу на 
те, як саме рівень 
престижності нашого 
нового дому впливає на 
факультет соціології. Я 
бачу тут два негативних 
прояви. По-перше, той 
факт, що в цьому 
навчальному році набір 
першокурсників був 
досить непоганим, 
можна пояснити лише 
байками, якими їх годували в період вступної 
кампанії, про навчання в головному корпусі та 
скороченням набору. По-друге, переселення 
демонструє меншовартісність факультету соціології у 
порівнянні з юридичним факультетом з точки зору 
адміністрації університету. Особливо прикметним у 
даному випадку стає те, що ремонт в корпусі 
кібернетиків значно програє у порівнянні зі змінами, 
які відбулися в «червоному» після нашого переїзду. 
Складається враження, ніби в головному корпусі 
святкують наш переїзд. Навряд такий стан справ може 
викликати позитивні відчуття в студентів нашого 
факультету. Поряд з цим зникає віра в університет 
загалом і в порядність адміністрації університету 
зокрема. Звичайно, як наголошував вже на цьому мій 
колега в попередньому випуску газети, це є фактором 
суб’єктивним і психологічним, але, на мою думку, в 
такому поважному навчальному закладі як Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка 
повинні звертати на це значну увагу. 

2. Можливість стати кваліфікованим 
соціологом. 

Минулого разу мій колега спробував 
охарактеризувати такі речі, як бібліотека, 

міждисциплінарні зв'язки і викладацький склад, для 
висвітлення того, якими є шанси стати кваліфікованим 
соціологом під час навчання на НВЦ. Я теж зупинюся 
на них.  

Бібліотека. Тут все сумно, адже на сьогоднішній 
день читального залу у нас немає. І нашим колегам під 
час підготовки до квесту, що вони влаштовували 
першокурсникам на посвяті, довелося спостерігати 
крики і вияв незадоволення бібліотекарів читального 
залу факультету психології, коли останні пояснювали, 
що даний читальний зал не має і не буде мати ніякого 
відношення до нашого факультету.  

Якщо ж говорити про «вернадку», то перш за все 
варто кожному студенту задати собі два запитання: 

1. Скільки разів я 
був(-ла) у цій бібліотеці? 

2. Скільки часу я в 
ній провів(-ла) і наскільки 
продуктивно? 

«Вернадка» нині потребує 
значних змін в сторону інновацій, 
адже зазвичай доводиться 
витрачати купу часу на те, щоб 
що-небудь отримати в стінах цієї 
бібліотеки. Та й потрібну 
літературу там часто буває важко 
або навіть неможливо знайти. 

Міждисциплінарні зв'язки. 
Тут мені складно не погодитися з 
моїм колегою в тому, що в 
даному аспекті ситуація досить 

хорошою, адже переорієнтація з філософії на зв'язки з 
сусідніми тепер нам факультетами може сприяти 
позитивним змінам в бік вдосконалення. Але про 
філософію забувати теж не можна, а про бібліотеку 
філософського факультету і поготів. І хоча мій колега 
писав про можливість облаштування нашої бібліотеки 
так, щоб компенсувати відсутність філософської, на 
даний момент ніхто не робить нічого схожого. В мене 
виникає острах, що все це залишиться лише в планах і 
мріях. 

Викладацький склад. Розклад, за яким нині 
проводяться заняття, демонструє, що поки що втрат у 
викладацькому складі немає, тому з приводу цього 
хвилювань бути не повинно. Але, звичайно ж, не треба 
забувати, що час ще може внести корективи, але 
будемо сподіватися, що ситуація не погіршиться. 

3. Сприятливі умови навчання. 

Мій колега назвав це не цінністю номер один, з 
чим мені погодитись важко. Чому так, можна буде 
побачити далі. 

Не знаю, що робиться на сьогоднішній день з 
тими мільйонами для переобладнання системи 
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опалення, про які писав мій колега, адже ні про що 
таке я не чула і нічого такого не бачила. А от те, що в 
аудиторіях неймовірний холод, в якій би частині 
будівлі ти не знаходився, то це факт. А ідея про зрив 
занять через холод хоч і здається дуже милою, але 
веде до погіршення рівня навчання на факультеті. До 
того ж вчитися в холодній будівлі, в якій не можливо 
не відчувати запаху плісняви, може вести до 
негативних наслідків для здоров'я багатьох студентів. 
Вдихаючи повітря цих корпусів, особливо в холодну 
дощову погоду, студенти ризикують своїми легенями. 
Навряд такий стан справ можна поставити на друге, а 
не на перше, місце. 

Транспортна ситуація вводить в жах приблизно на 
тому ж рівні, що й опалення, адже добирання до 
корпусу багатьох студентів становить близько 1.5-2 
години (не рахуючи студентів, які живуть у 
гуртожитках, яким у цьому плані – пощастило). І 
дванадцятихвилинний шлях від метро до «червоного» 
- це сльози у порівнянні зі шляхом від станції 
Васильківська. Витрачати таку кількість часу в нікуди, 
на мою думку, є просто «злочинним». 

Що ж до 2-ї зміни, то особисто в мене претензій 
немає. Звичайно, багато хто зі мною в даному випадку 
не погодиться, але якби ми навчалися в 1-шу зміну, 
ситуація з добиранням до університету було б 
проблемнішою: година пік, затори тощо. Погіршилася 
б ситуація і з харчуванням, адже одна справа 
помістити в крихітній їдальні лише соціологів, і зовсім 
інша соціологів, кібернетиків, мехматівців, 
радіофізиків та фізиків. До речі про харчування! 
Багатьох студентів перед переїздом гріли спогади про 
гарненьку їдальню, в якій вони харчувалися під час 
вступної кампанії, але треба визнати, що спогади – річ 
підступна. Те, що здавалося чудовим тоді, у 

порівнянні з їдальнею «червоного» вже не справляє 
такого враження: 

 їдальня малесенька, я б навіть сказала, 
крихітна; 

 готують гірше; 
 ціни в їдальні хоч і нижчі, але в буфеті на 

рівні з «червоним» чи навіть вищі; 
 обслуговування повільне; 
 на столах протягом дня ніхто не прибирає. 

До цього також додається і те, скільки часу 
доводиться витрачати на похід до їдальні. За  

п’ятнадцятихвилинну перерву нереально 
встигнути дійти до їдальні, поїсти та повернутися, 
особливо якщо там черга. Біганина між корпусами 
сама по собі не така страшна, але якщо ти хочеш 
встигнути щось зробити за перерву тобі доведеться 
перетворитися на супермена, і переходи між 
будівлями, явно, є негативним чинником. Наслідком 
цього ставатимуть регулярні запізнення як студентів, 
так і викладачів, що обов'язково вплине на якість 
навчання. 

При всьому старанні мені не дуже вдалося 
намалювати гарненьку радісну картинку, яку б 
хотілося бачити. Але махання руками після бою же 
нічого не дасть. Тому треба шукати найоптимальніші 
шляхи для зменшення негативних результатів нашого 
переїзду і спробувати насолодитися атмосферою 
нашого нового дому…навіть якщо для цього 
доведеться вдягти рожеві окуляри.  

Євгенія Харченко 

Наші на «Олімпі», або як карається ініціатива 

8.10.11. Ця комбінація чисел стала значимою як 
для України в цілому, так і для десятьох щасливчиків! 
Запитаєте : для яких? А для топ активістів 
нашого факультету, ініціативних 
суперстудентів, які заслуговують на 
заохочення, і головне – серед яких можете і 
маєте бути ВЫ! 

Запальні танці Шакіри, театралізована 
постановка на історичну і звісно ж футбольну 
тематику та святковий суперфеєрверк на 
відкритті НСК Олімпійський не залишили 
байдужими Баранову Світлану, Білоус 
Тамару, Саламанюка Тараса, Кришталя 
Андрія, Бизулю Ольгу, Гриневську Аліну, Майстренко 
Романа, Білоус Євгена, Карпця Олександра, 
Федоренко Марію. Тому ви (не забуваючи й про 
друзів, які розділяють з вами статус студента) не 
відкладайте гарну справу в довжелезну шухляду, а 

приєднуйтесь до молодих та активних якомога 
швидше! Вступайте у Студентський Парламент, 

НТСА та Первинну 
профспілкову 

організацію, 
продукуйте ідеї та з 

допомогою 
однодумців втілюйте 
їх у життя, не сидіть 
на місці, показуйте 
себе, і…рано чи 
пізно вас буде 
«покарано» різними 
цікавинками на 

кшталт запрошень на мегазаходи і не тільки. 

Тож вмикаємо режим активації. Пам’ятаєте, як у 
Маркеса? «Ніхто не запам’ятає тебе за твої думки». 
Дійте! Ви працюєте – вас винагороджують! 

Ліана Новікова 
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Якщо хочеш щось зробити добре — зроби це сам 

(Погляд назад)

Кажуть, що якщо професію ми обираємо 
самостійно, то студентство — це покликання. Дехто 
говорить, що це стан душі чи кардинально інший, 
особливий спосіб життя. Про студентські роки 
зазвичай відгукуються як про безтурботні, романтичні, 
буремні та просто щасливі. Про студентів існує багато 
різних стереотипів, думок та уявлень. Ці люди — не 
просто особи, що здобувають вищу освіту. Це свіжа 
кров держави, це ті, хто не так давно усвідомив себе 
повноцінним учасником життя не лише особистого, а 
й суспільного. Це люди не позбавлені віри у власні 
сили. Доволі часто, саме такі, освічені, молоді, 
сповнені бажання змінювати та будувати ставали 
причиною серйозних зрушень у суспільстві. 

 2 жовтня, на сьогоднішньому Майдані 
Незалежності, з’явилося близько 100 студентів, котрі 
встановили намети і оголосили про початок 
голодування. Вони висунули декілька вимог. Серед 
них:  обрання нового парламенту на багатопартійній 
основі, відставка голови ради міністрів УРСР, 
недопущення підписання союзного договору. 
Погодьтесь, це не вимога відставки міністра освіти, 
підвищення стипендії чи зняття з реєстрації закону, 
який ще не ставлять на обговорення. І це відбувалось 
не в нашій країні, а у великій тоталітарній імперії. 

 З кожним днем студентів ставало дедалі більше. 
Мітингувальники з’явилися на вулицях інших 
українських міст. 15 жовтня студенти рушили до стін 
парламенту, спробувавши взяти його штурмом, опісля 
до Червоного корпусу та інших будівель нашого 
університету. Близько 10 000 учасників протесту 
зайняли будівлю головного корпусу, так і було 
оголошене її захоплення чи, вірніше, звільнення. Це 
стає ключовим моментом. Налякана радянська влада 
дає студентам годину прямого ефіру на телебаченні і 
вже на наступний день країну накрила хвиля непокори 
— про свою готовність приєднатися до молоді 
оголосили навчальні заклади, фабрики та заводи. 

 Ще через день влада погодилась виконати 
вимоги студентства. Протягом 15 днів молодь змогла 
добитися феноменальних на той час змін. Молоді 
люди, такі як ми з вами студенти, за 15 днів змінили 
цю країну. Вони дуже хотіли, щоби в них була своя 
країна, щоб вона ставала кращою і щоби їхнє 
покоління запам’яталося як свідоме, не байдуже, 
сильне. А найголовніше, їм не було байдуже. 

 Краще стає чи гірше, в якому напрямку ми б не 
рухались, всюди нас очікуватимуть зміни, котрі 
торкаються усіх, без винятку, сфер життя. Змінюються 
покоління, стає інакшою їхня свідомість. Доволі 
сильної корекції зазнало і студентство, яке, 
погодьтесь, аж ніяк не схоже на те, що було хоча б 20 
років тому. Але чому саме сьогоднішнє студентство є 

таким безініціативним? Адже як і 20, так і 120 років 
назад воно було одним з основних рушіїв соціальних 
змін. Особливо відзначались і наші студенти, адже як 
говорить вікіпедія, за однією з версій червоний колір 
головного корпусу університету — це знак сорому за 
таке бунтівне студентство. 

 Цікаво, як змінився за 20 років тому образ 
студента. Якщо колись середньостатистичний студент 
уявлявся бідним, голодним, винахідливим. Він сидів у 
бібліотеках та постійно шукав якісь способи заробітку 
(чудовим прикладом є образ Шурика з радянських 

фільмів). Сьогоднішній ж 
студент постає в уяві як 
любитель веселощів та 
халяви, молода людина, 
основним заняттям якої є 
розваги. Він прогулює пари, 
п’є пиво на лавочках та 
проводить ночі в клубах. 
Можливо, цей образ, це 
просто стереотип? 

 Студентство уже не є 
таким консолідованим як 
колись, воно давно не 

проявляло рішучих дій, а якісь виступи, якщо й мали 
місце, то були нечисленними та малоефективними. На 
першому місці молодіжних цінностей стоїть зовсім не 
майбутнє країни, патріотизм чи інші глобальніші 
проблеми. Всі ми стаємо індивідуалістами. Кар’єра, 
гроші, конкуренція. Колишні принципи зникають або 
відходять на другий план. Ми звикаємо, що будь-яке 
наше зусилля повинно бути фінансово нагородженим. 
Із солідарністю також не все гаразд. Можливо, винна 
державна політика, що зробила з цілої держави, схід і 
захід, можливо приклалася повсюдна демонстрація 
щастя, яке знаходиться десь там, поряд з грошима та 
кар’єрою, а її замість тебе ніхто не зробить. Нас 
постійно підгодовували болючими історичними 
темами, мовним питанням, вектором руху суспільства, 
а телевізор не вмовкав, показуючи нам, як повинна 
виглядати молодь. 

 Мабуть, не потрібно чекати якогось особливого 
знаку згори, що означав би необхідність діяти. Пора 
розбудити свідомість та озирнутись навколо. Потрібно 
змінитись, дихати по-новому, думати інакше, 
відповідно до часу, а не гратися в чужі ігри, чи вестись 
на чиїсь маніпуляції. Це не просто потрібно чи 
бажано, це необхідно. Включити розум, усвідомити, 
що таке Україна, кому вона належить і хто тут 
господар. Усвідомити свою силу та можливості і, 
нарешті, почати діяти, забувши усе, що може 
роз’єднувати чи ставати на заваді. Сила у нас і сила в 
єдності. 

 Андрій Кришталь 
 

7 ВСЕРЕДИНІ ТА НАВКОЛО 



 

Тенденція, нитки, темрява… 
(есе-переможець конкурсу «Соціологія в мені та соціологія для мене -2010») 

 
Вони сиділи, пили каву і дивились у вікно на 

перехожих. Люди йшли потоком. Безликі маси…  

Бігборди. Авто. Будівлі. Люди. Усміхнені і сумні. 
Щасливі і нещасні. Маріонетки і ляльководи. «Сліпі» і 
«зрячі». Тут  і будь-де… 

Як так? Чому? З чого починається?... і до чого все 
це дійде? 

Цією вулицею він ходить кожного дня в один і 
той же час. Декого він тут бачить вже не вперше. Цих 
людей він зустрічає кожного разу, коли йде цим 
шляхом… 

Тенденції… Це як метеорологічний прогноз! 

…Вони дивились через скло. Скло – це призма. 
Всі дивляться через призму… чи через темряву. Так! 
Через темряву! Щоб не було помітно ниток, якими 
пов’язані люди і які ними рухають. 

Тенденції. Нитки. Темрява. 

…Вони могли вказати точно статус кожного 
перехожого. В думках пролітали соціальні ролі, які ці 
люди за сьогодні встигли виконати. Думали про світ 
людей. Зринали погляди і Гоббса, і Мальтуса, і 
Маркса, і Конта, і Спенсера, і Дюркгейма…та ще 
багатьох «і»…Як багато їх «попередників», вони 
шукали: в чому ж полягають тенденції, що діють 
серед, здавалося б, аморфної хаотичної маси одиниць. 
Бажали бачити серед «ночі», темної та беззоряної, ті 
нитки. Вони зоріли і намагалися віднайти 
background…Social imagination…дивний тип уяви  
керував діями цих двох «спостерігачів». І наслідки 
мали нести світло в темряву не тільки для них одних, а 
й для цієї таємничої маси…маси,що зветься 
суспільством!... 

…В кафетерії працював телевізор. Показували 
новини. Вирвані кадри з життя світу. Події. Епізоди…І 
ніякої цілісної картини. Ніякого базису. Ніяких 
причин. Лише проміжні наслідки. Вирвані з контексту 
шматки картинок. Пазл потрібно складати воєдино, не 
втрачаючи при цьому жодної деталі задля того, щоб 
побачити все! 

Світ людей – це мозаїка. Для того, щоб могти 
милуватися нею, а не бездумно, без розуміння, 

дивитися на фантастичний витвір, варто знати, як вона 
творилася, що вкладав у неї митець, на яку поверхню 
накладався матеріал, з чого було її складено: з 
різнокольорового каміння, зі смальти чи з керамічних 
плиток; на чому вони тримаються і в якому порядку 
були викладені творцем… 

…Біля кафетерію на лавці сидів бездомний. За 
сусіднім столиком якийсь чоловік переглядав 
оголошення з приводу працевлаштування. На узбіччі. 
Хтось завжди опиняється на узбіччі. Це теж тенденції. 
Колись більше, колись менше. Вони думали про 
чинники, що впливають на збільшення кількості цих 
«на узбіччі»…Це теж тенденції! 

…Увійшла молода сім'я. Головна ланка мозаїки. 
Вони поглянули на батьків, потім на дитину, потім 
знову на батьків. Сімейна соціалізація дитини має 
вирішальне значення для становлення сімейних 
потреб. Загальний сімейний клімат прямо впливає на 
сприйняття дітьми сімейних ролей. Діти несвідомо 
повторюють дії, погляди на світ та смаки своїх 
батьків. Якщо батьки живуть великими громадськими 
інтересами, це сприяє розширенню світогляду і у 
дітей, які з почутих розмов дорослих отримують 
нерідко більше уроків, ніж зі спеціальних бесід. З 
цього й починається шлях «одиниці». Вони думали 
про сім'ю, про те, яку роль вона відіграє для кожного 
елемента гри, що зветься життям. Хотіли бачити 
внутрішньосімейні нитки. Бо це надзвичайно важливо. 

Тенденції. Нитки. Темрява. Неаморфна маса. 
Мозаїка. «На узбіччі». Головна ланка. 

Після новин, як завжди, прогноз погоди. «Таке б 
передбачення на життя світу людей», - подумав один 
із них… Це як метеорологічний прогноз! Не можна 
покластися на сто відсотків, але дає можливість для 
планування, змін, покращень та впевненості…дає 
можливість підготуватись,щоб раптом «не намокнути 
та не застудитись». Суспільство як погода! Має 
сезонні зміни, перепади, що відбуваються не просто 
так…Все має свої причини і важелі…В погоді ми теж 
бачимо лише епізоди, проміжні наслідки. 

 І вони просто хотіли мати необхідні дані для 
«метеорологічного» прогнозу, що дає можливості. 

Просто метеорологія!.. 

                                                                                                                                             Євгенія Харченко
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