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KSZTAŁTOWANIE WSPÓLNOTY. INTEGRACYJNO-FORMACYJNA FUNKCJA 
DZIAŁALNOŚCI BRACTWA MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ W POLSCE NA 

PRZYKŁADZIE DIECEZJI LUBELSKO-CHEŁMSKIEJ 
 

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska posiada wyraźny charakter diasporalny. Wierni 
stanowią niewielki odsetek ogółu mieszkańców, a sieć parafialna jest rozproszona. Stanowi to 
poważne zagrożenie dotyczące przyszłości tego wyznania na tym obszarze. Bractwo Młodzieży 
Prawosławnej podjęło więc szereg działań by zaangażować swoich rówieśników w aktywne 
funkcjonowanie w społeczności wiernych, pogłębianie ich formacji religijnej oraz integrowanie 
środowiska. Ma ono na celu upowszechnianie wiedzy religijnej, ale także formowanie więzi o 
charakterze towarzyskim. Kształtuje więc wspólnotę, która sprzyja nie tylko zachowaniu stanu 
posiadania, ale również stwarza możliwości rozwoju społeczności prawosławnej na terenie Diecezji 
Lubelsko-Chełmskiej. 

Słowa kluczowe: prawosławie, młodzież, wspólnota 
 
Wspólnota charakteryzuje się silną więzią powstałą m.in. na bazie wartości, uczuć, 

przekonań. Wykazuje się ona silnym poczuciem solidarności i integracji. Istotne jest oparcie 
stosunków na pozytywnych relacjach, sieci wzajemnych powiązań i gotowością do współpracy z 
uwzględnieniem troski o dobro innych członków wspólnoty. Można również zaobserwować 
podejmowanie inicjatyw mających na celu dynamizowanie zaangażowania społecznego. Zygmunt 
Bauman jako ważny aspekt zachowania integralności wspólnoty wskazywał m.in. jednoznaczne 
odróżnianie się od innych grup społecznych oraz swoistą samowystarczalność poprzez zaspokajanie 
potrzeb swoich członków [1, s. 20-21]. Należy też zwrócić uwagę, iż «Bliskość duchowa czy 
moralna wyraża się w naszej umiejętności (i chęci) doświadczenia wspólnoty uczuć, która sprawia, 
że innych ludzi postrzegamy jako osoby nam podobne (…) obdarzone podobnymi do naszych 
emocjami oraz podobną jak u nas podatnością na przyjemność i ból» [2, s. 46-47]. Zwięźle i trafnie 
ujmuje te kwestie Halina Mielicka. Opisuje ona wspólnotę jako rodzaj zbiorowości dążącej «do 
zaspokojenia większości potrzeb przynależnych do niej ludzi, w swych ramach bazuje na 
interakcjach o charakterze bezpośrednim i osobowym, co niezwykle angażuje emocjonalnie i 
uzależnia, ale daje poczucie podmiotowości działania i akceptacji oraz kształtuje tożsamość 
jednostki według obowiązujących w niej wartości, norm i wzorów zachowań» [3, s. 267]. 

W wyniku I wojny światowej nastąpiły radykalne zmiany zarówno o charakterze 
politycznym, narodowym jak i wyznaniowym. Dotychczasowe państwa zaborcze jak Rosja i 
Austro-Węgry uległy silnym procesom dezintegracyjnym. Znaczenie Niemiec istotnie zostało 
ograniczone. Odrodziło się państwo polskie, aczkolwiek w nowych granicach nie obejmujących 
wszystkich przedrozbiorowych ziem. Powstały też nowe kraje w regionie. Polska była państwem 
wielonarodowym i wielowyznaniowym z wyraźną dominacją ludności polskiej oraz katolickiej. 
Jednocześnie w sposób znaczący obniżył się status wyznawców prawosławia. Cerkiew utraciła 
uprzywilejowaną pozycję, wspieraną przez państwo. Zasadniczo straciła zaplecze gospodarcze i 
infrastrukturę, która funkcjonowała wokół świątyń, jak towarzystwa opieki, szkoły, sierocińce, 
biblioteki, różne organizacje o charakterze religijnym, warsztaty rzemieślnicze. Liczba cerkwi, 
klasztorów i innych obiektów, które były wykorzystywane znacznie zmalała. Wynikało to z wielu 
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powodów. Przede wszystkim zmniejszyła się liczba wiernych w wyniku tzw. bieżeństwa. Była to 
zorganizowana przez władze carskie i mająca silny wydźwięk propagandowy ewakuacja ludności 
dokonywana od wiosny 1915 r., w zachodnich guberniach Imperium, przed nadciągającym frontem 
niemieckim. Wyjeżdżała nie tylko ludność napływowa, głównie Rosjanie, ale przede wszystkim 
tradycyjnie zamieszkujący te tereny przedstawiciele różnych narodowości, w zdecydowanej 
większości prawosławni [4, s. 5-11]. 

Po zakończeniu I wojny światowej, wielu z nich nie przyjechało już do państwa polskiego. 
Ci którzy to uczynili w dużym stopniu znaleźli się w zupełnie nowej sytuacji. Przede wszystkim w 
większości utracili majątek, nie posiadali rezerw finansowych, mieli poważne trudności z 
odtworzeniem dawnej pozycji nie stanowiąc atrakcyjnej grupy na rynku pracy. Bieżeńcy wracali do 
kraju, gdzie zmienił się język urzędowy, system wartości, dominująca religia. Niejednokrotnie 
prawosławie postrzegane było w swoisty sposób jako relikt zaborów. Poprzez to, że wyznawcami 
byli przede wszystkim przedstawiciele mniejszości narodowych pojawiały się działania na rzecz ich 
polonizacji. Podejmowano także szereg decyzji administracyjnych o charakterze 
dyskryminacyjnym, jak brak zgody na otwarcie parafii, przejmowanie świątyń, bądź ich 
likwidację [5]. 

Wytyczenie nowych granic po II wojnie światowej spowodowało, iż Cerkiew utraciła 90% 
swojego stanu posiadania, gdyż tereny, gdzie była największa koncentracja wiernych zostały 
odłączone do Polski i włączone w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Cerkiew 
podlegała też szeregu ograniczeniom. Jej bazę społeczną ponadto osłabiła zarówno wymiana 
ludności z ZSRR, jak i Akcja «Wisła». Według oceny Kazimierza Urbana w konsekwencji 
wydarzeń wywołanych II wojną światową i jej następstwami, Polski Autokefaliczny Kościół 
Prawosławny poniósł takie straty, że poprzez kilkadziesiąt lat nie był w stanie ustabilizować swojej 
organizacji, ani działalności [6, s. 385]. Sytuacja zaczęła się zmieniać w latach osiemdziesiątych. 
Obserwowano wówczas wzrost aktywności wiernych, pojawianie się nowych inicjatyw w zakresie 
życia religijnego, nastąpiła liberalizacja polityki wyznaniowej, zaczęły powstawać nowe parafie i 
diecezje. Jedną z nich była Diecezja Lubelsko-Chełmska, ustanowiona 1 marca 1989 r. 

Jej ordynariusz abp Abel (Popławski) opisując specyfikę funkcjonowania struktur 
cerkiewnych na tym terenie zwracał uwagę zwłaszcza na kilkudziesięcioletni okres ich braku, który 
spowodował znaczne zmniejszenie się społeczności wiernych. Nie było infrastruktury niezbędnej 
do prowadzenia aktywnej działalności, czy często jakiegokolwiek zaplecza. Na tym obszarze w XX 
wieku Cerkiew utraciła swą wysoką pozycję. O ile na początku stulecia była masowym wyznaniem 
ludności z szeroko rozbudowaną siecią parafialną, to po kilkudziesięciu latach, w wyniku 
przesiedleń ludności i polityki władz państwowych, było to już tylko środowisko diasporalne, z 
nielicznymi placówkami duszpasterskimi. Dlatego też władyka Abel stwierdzał «Znaczną rolę w 
życiu naszej Diecezji zajmuje problem formowania życia i przywiązania do Cerkwi naszego 
młodego pokolenia. Aktywność młodzieży zależy jedynie od roli duszpasterza, tylko i wyłącznie. Z 
tą kwestią miałem sporo problemów praktycznie przez pierwsze piętnastolecie życia naszej 
struktury diecezjalnej, były lata dynamiczne, były też lata jałowe. Myślę, że dzisiaj Dobry Bóg 
błogosławi nam lata duchowego renesansu. Nasza Diecezja ubogaciła się w nowych kapłanów, 
którzy wyrastali i formowali się do stanu kapłańskiego w szeregach Bractwa Młodzieży 
Prawosławnej i to właściwie oni z łatwością znajdują wspólne zdanie z młodym pokoleniem naszej 
Diecezji. (…) pragnę podkreślić, iż mam powód, aby przeżywać duchową radość widząc stopniową 
odnowę świadomości wyznaniowej naszej młodzieży» [7]. 
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Działalność bractw prawosławnych w Polsce ma długą tradycję. Aczkolwiek jak stwierdza 

Antoni Mironowicz, nie były one organizacjami masowymi, skupiając przede wszystkim 
najbardziej aktywnych wiernych [8, s. 201]. Po II wojnie światowej brak było politycznych 
możliwości ich funkcjonowania. Zmiana w tym zakresie została zapoczątkowania w 1980 r., kiedy 
zarejestrowano Koło Teologów Prawosławnych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Po 
dwóch latach na jego bazie utworzono Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce (BMP). 
Jednakże na szerszą skalę mogło ono rozwinąć swoją działalność po przemianach demokratycznych 
w kraju [9, s. 206-207]. 

Po utworzeniu w 1989 r. Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, powołano do życia również 
Bractwo Młodzieży Prawosławnej (aczkolwiek pierwsze działania były podejmowane na tym 
terenie od 1985 r.). Przez wiele lat funkcjonowało ono jednak tylko w Lublinie. Stopniowy rozwój 
struktur terenowych obserwuje się od 2000 r. Faktycznie była to swoista szkoła młodych liderów. 
Jak stwierdza Mariusz Osypiuk to «znacząco wpłynęło na zwiększenie cerkiewnej aktywności 
młodzieży. Do głównych inicjatyw młodych prawosławnych zaliczamy organizowanie spotkań 
modlitewnych, rekolekcji, pielgrzymek pieszych, obozów dziecięco-młodzieżowych» [10]. Dość 
znacząca jest opinia M. Osypiuka, który oceniał «Bractwo to zbliżanie się do Boga. W dzisiejszych 
czasach młodzież ma wiele możliwości spędzania wolnego czasu. To, że wybierze Cerkiew jest 
mało prawdopodobne. Jest tyle innych, «ciekawszych» rzeczy do zrobienia. My pomagamy tym 
młodym ludziom wybrać dobrą opcję. Organizujemy czas na rozrywkę, rozwijanie swoich pasji, 
poznawanie nowych ludzi, a to wszystko przy bliskim kontakcie z Bogiem. Każda nasza inicjatywa 
rozpoczyna i kończy się modlitwą. Nawet program tych najbardziej rekreacyjnych spotkań zawiera 
jakiś krótki wykład, czy dyskusję teologiczną» [11]. 

Specyfikę funkcjonowania BMP w Diecezji Lubelsko-Chełmskiej dobrze odzwierciedla 
wypowiedź Jarosława Szczura, przewodniczącego w latach 2008/2009. Oceniał on «Bractwo uczy 
funkcjonowania w prawosławnym społeczeństwie. Bractwo ma integrować młodzież, uczyć miłości 
do bliźniego, udzielać pomocy… Prawosławna społeczność jest niewielka, ale Bractwo świadczy o 
jej istnieniu. (…) Zabawy, zapusty, Małanki nie są organizowane tylko ze względu na wspólne 
biesiadowanie. Dzięki nim podtrzymywana jest tradycja śpiewu i języka naszych dziadków» [11]. 
Dążono więc do kształtowania wspólnoty. Wyznaczanie i organizowanie przestrzeni działań 
publicznych jest jednym z mechanizmów mających na celu ukierunkowanie wielości do jedności. 
Kształtuje ideologiczną jedność wartości. Reguluje też aktywność społeczną i sprzyja jednoczeniu 
rozproszonej wielości [12, s. 306-322]. Warto zwrócić uwagę na cele, które wyznaczył oddział 
BMP w Kobylanach. Stwierdzono, iż jest to przede wszystkim «poznawanie bogactwa prawosławia 
– jego historii, tradycji, a także integracja z młodzieżą prawosławną z innych parafii» [13]. Istotą 
integracji są zaś «procesy jednoczenia elementów i części składowych w jedną całość. (…) 
obejmują te wszystkie interakcje między składowymi częściami czy grupami, które prowadzą do 
ich powiązania, kooperacji, koegzystencji, dostosowania się czy do rozwiązywania konfliktów» 
[14, s. 129]. 

Szczególnym momentem w działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji 
Lubelsko-Chełmskiej było rozpoczęcie wydawania swojego czasopisma. Numer zerowy ukazał się 
4 czerwca 2006 r. Było ono jeszcze wówczas bez tytułu. Został on umieszczony w numerze 1 z dnia 
3 grudnia 2006. Od tego czasu czasopismo wychodziło pod tytułem «Istocznik», w pierwszych 
wydaniach uzupełnianym o polski odpowiednik tego słowa, czyli «Źródło». Jak zaznaczono, to 
wydanie miało odzwierciedlać zainteresowania i działania młodzieży prawosławnej oraz promować 
środowisko [15]. Uwzględniano tu fakt, iż poprzez media oddziałuje się istotnie na postawy. W 
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dużym stopniu to środki społecznego przekazu mają bowiem wpływ na zachowanie ludzi, ich 
poglądy i emocje [16, s. 10]. Znaczenie mediów podkreślał abp Abel. Uwzględniając, iż coraz 
bardziej w codziennym życiu zauważalne były procesy sekularyzacji mówił, iż «media są sposobem 
na ewangelizację w XXI wieku» [17]. Nawiązując do tej myśli Stefan Dmitruk stwierdzał, że 
«Kształtują świadomość, wywierają wpływ na współczesnego człowieka i tworzą jego 
światopogląd» [17]. 

Dlatego też ranga «Istocznika» wzrastała. Stawał się on bowiem nie tylko jedną z form 
działalności BMP, propagując prawosławie wśród młodego pokolenia i działając na rzecz jego 
integracji oraz podnoszenia poziomu wiedzy religijnej. Stopniowo stawał się też nieformalnym 
organem prasowym diecezji, wychodząc tematycznie poza kwestie dotyczące młodzieży. Poruszano 
w nim szereg istotnych zagadnień. Wprowadzał on mniej zorientowanych w świat prawosławia, dla 
regularnie praktykujących miał szereg materiałów dotyczących kwestii teologicznych i historii 
cerkwi, był kroniką wydarzeń, inicjatorem wielu akcji. Na jego łamach podnoszono też inne istotne 
dla życia religijnego kwestie. Bardzo często bezpośrednio lub pośrednio przebijało z nich 
wspomnienie o dawnej sile oddziaływania tego wyznania i pytanie, dlaczego prawosławni są 
mniejszością na terenie diecezji. Podejmowano także działania mające na celu pobudzenie 
aktywności czytelników, przykładowo poprzez rozmaite konkursy. Można tu wymienić np.: 
plastyczny «Moja cerkiew parafialna» (2006) [18], dziennikarski «Akcja Wisła w życiu moich 
przodków» (2012) [19], plastyczno-literacki «Męczennicy Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej jako 
święci naszych czasów» (2013) [20], plastyczny «Tradycje Wielkanocne w mojej rodzinie» (2014) 
[21], fotograficzny «Z życia Cerkwi na Lubelszczyźnie – 25 lat Prawosławnej Diecezji Lubelsko-
Chełmskiej (2014) [22], literacko-plastyczny «Mój Patron» (2016) [23]. 

Za priorytet przyjęto we wszystkich oddziałach BMP, jak np. w Terespolu «zachęcanie 
młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu parafii i spotkaniach organizowanych przez 
Diecezjalne BMP» [24]. Wyjazdy na spotkania formacyjne dawały możliwość integracji grupowej. 
Przybliżały prawdy wiary, dostarczały przeżyć o charakterze religijnym i kształtowały ocenę 
otaczającego świata poprzez wskazanie oczekiwanych wzorów zachowań. Odbywało się to przy 
aktywnym udziale duchownych. Jak opisywała Anna Jawdosiuk, która uczestniczyła w 
wielkopostnych gowieniach przeprowadzonych w 2006 r. na terenie Kostomłot, wynikało to w 
dużej mierze z potrzeby duchowego wsparcia. Stwierdzała, iż oprócz modlitwy, podczas pobytu 
wiele rozmawiano. Dyskusje dotyczyły tego «co jest ważne, o tym jak tu nie zginąć w dzisiejszym 
świecie. O zmianach w polskiej Cerkwi, o tym jakim językiem będzie przemawiać do swoich 
wiernych. O tożsamości» [25]. Podsumowując wielkopostne gowienia w Biłgoraju, które odbyły się 
w 2007 r., Oksana Marczak stwierdzała «Każdy cieszył się z uczestnictwa w tak religijnym i 
integracyjnym spotkaniu. Rekolekcje dały nam możliwość oczyszczenia duszy, poznania nowych 
ludzi, z którymi zapewne już niebawem się spotkamy na pielgrzymce» [26]. 

Ważnym aspektem działalności BMP była organizacja pielgrzymek i udział w nich. 
Spełniają one bowiem funkcję religijną poprzez formację wiernych oraz społeczną jako mechanizm 
integrujący uczestników. To także pewna forma podtrzymania na duchu, zachęty do większej 
aktywności czy czasami inicjacji religijnej [27, s. 145-146]. Tradycyjnym miejscem 
pielgrzymkowym i najważniejszym ośrodkiem pątniczym dla społeczności prawosławnej w Polsce 
jest Święta Góra Grabarka. Znajduje się ona w województwie podlaskim. Przez cały rok docierają 
do niej pielgrzymi z całego kraju i zagranicy. W sposób szczególny w maju, gdy odbywa się 
młodzieżowa pielgrzymka i w sierpniu na Spasa [28, s. 108-116]. Uczestniczy w nich również 
młodzież z Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Szczególnie gdy od 1992 r. zaczęto organizować piesze 
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pielgrzymki z Jabłecznej. Nie były one jednak zbyt liczne. Przykładowo w 2006 r. wzięło w niej 
udział 130 osób [29]. 

By bardziej pobudzić życie religijne, uaktywnić młodzież, BMP podjęło nowe inicjatywy 
pątnicze. W 2005 r. kilkanaście osób rozpoczęło tradycję pielgrzymek z Włodawy do Chełma. Jak 
stwierdzano wówczas «by dać świadectwo swojej wiary na terenach dotkniętych akcją Wisła i 
burzeniem cerkwi» [30]. W dniu 19 lipca 2006 r. zainicjowano piesze pielgrzymki z Jabłecznej do 
Kostomłot na święto Serafima Sarowskiego. Wówczas trasę pokonało 15 pątników. Mariusz 
Osypiuk uczestnictwo w tej pielgrzymce określał jako «duchową regenerację». Miała ona 
niewątpliwie nie tylko religijny charakter, ale także integracyjny i propagujący wyznanie 
prawosławne. Po drodze rozmawiano z miejscową ludnością, a w Kodniu, gdzie znajduje się 
najważniejsze w regionie sanktuarium katolickie Matki Boskiej Kodeńskiej, odbyło się spotkanie z 
miejscową młodzieżą [31]. W 2009 r. zorganizowano pierwszą pielgrzymkę na trasie Tomaszów 
Lubelski-Turkowice i Hrubieszów-Turkowice [32]. Natomiast od 2010 r., w lipcu, do Turkowic 
pielgrzymka szła również z Chełma [33]. W dniu 3 maja 2010 r. rozpoczęto pielgrzymki z 
Terespola do Kostomłot [34]. W 2014 r. odbyła się pielgrzymka ze Sławatycz do Jabłecznej [35]. 
Jak podkreślali Katarzyna Rabczuk i Mateusz Marczuk, w działalności BMP najważniejszym 
«przedsięwzięciem i formą ubogacania duchowego są pielgrzymki». Określali je jako «misję», 
«świadectwo prawosławnej wiary» i «świadectwo odrodzenia prawosławia» [36]. Pomimo tego, że 
brało w nich udział tylko od kilku do kilkudziesięciu osób, czasami powyżej 100. Jak wspominała 
Katarzyna Szczur, przechodziły one przez tereny, które dawniej były w znaczącym stopniu 
zamieszkałe przez ludność prawosławną. Następnie w wyniku bieżeństwa, Akcji «Wisła» i innych 
działań, jak burzenie cerkwi, całkowicie zmieniły swoje oblicze. Obecnie społeczności 
prawosławne są tam nieliczne i rozproszone, tym bardziej znaczenia nabiera pielgrzymowanie, 
ukazując obecność tego wyznania. Jak stwierdza K. Szczur «Początkowo reakcje mieszkańców 
były różne, poprzez zaczepki miejscowej młodzieży, aż po deklaracje przypadkowo spotkanych 
starszych osób, które z żalem w sercu mówiły, że też kiedyś były prawosławne» [37]. 

Działacze BMP w sposób zorganizowany uczestniczyli też w pielgrzymkach całkowicie 
odbywających się poza terenem diecezji np. z Białegostoku do Zwierek, by wziąć udział w 
uroczystościach ku czci patrona młodzieży św. Męczennika Gabriela Zabłudowskiego [38]. 
Organizowano też szereg wyjazdów na pielgrzymi za granicę do Rumunii, Grecji, Białorusi, 
Ukrainy i innych krajów. Zwiększano również stopień zaangażowania w pielgrzymki młodzieżowe 
na Grabarkę. Od strony organizacyjnej na początku XXI wieku, BMP z Diecezji Lubelsko-
Chełmskiej, wzięła na siebie odpowiedzialność za służby informacyjne, świece oraz zapiski [39]. 
Wzrastające zainteresowanie pielgrzymkami było wyjaśniane nie tylko motywami religijnymi. Jak 
w «Istoczniku» stwierdzano «na Grabarce, jest niepowtarzalna atmosfera. Bo można tu spotkać 
ludzi z całej Polski, znajomych, których się rzadko widuje. Bo tutaj, nawet pogoda nie może popsuć 
nastroju» [40]. Poszukiwano także odpowiedzi na wyzwania życia codziennego. Podczas III 
Ogólnopolskich Modlitewnych Spotkań Studentów na Św. Górze Grabarce, 24-26 października 
2008 r., rozważano kwestie dotyczące małżeństw mieszanych [41]. Dość precyzyjnie i szeroko 
ujmuje motywy uczestnictwa Joanna Iwaniuk, która stwierdza «Spędzenie majowego weekendu na 
Grabarce to świetna okazja do wyciszenia, modlitwy, oderwania się od codziennych obowiązków. 
To również dobry czas na zawarcie nowych znajomości, uzupełnienie swojej wiedzy o 
prawosławiu» [42].  

Organizowano także spotkania formacyjno-integracyjne poza ośrodkami pielgrzymkowymi. 
Do najważniejszych takich przedsięwzięć należały diecezjalne obchody Światowego Dnia 
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Młodzieży Prawosławnej. Stwarzało to dobrą okazję do wzajemnego poznania się wiernych z 
rozmaitych części diecezji. Funkcjonując w rozproszeniu kształtowano w ten sposób środowisko, 
dostrzegając w tym źródło umocnienia świadomości przynależności do grupy, która ma siłę 
oddziaływania. W środowisku diasporalnym ma to szczególne znaczenie, by móc doświadczyć 
wspólnoty i zwiększającej się liczebności środowiska. W pewnym sensie obrazuje to wypowiedź 
Pawła z Terespola «Zaskoczony byłem (…) tym, że przyjechało na to spotkanie [do Kobylan w 
2007 r.] tak wiele osób [było 60]. Mam nadzieję, że ich liczba z roku na rok będzie wzrastać» [43]. 
O przywiązywaniu znaczenia do funkcji integracyjnej świadczy relacja z obchodów Światowego 
Dnia Młodzieży Prawosławnej, przeprowadzonego w Międzylesiu (7 lutego) i Biłgoraju (14 lutego) 
2009. Podkreślano wówczas «Najważniejszym punktem programu był kulig. (…) Były tańce i 
śpiewy» [44]. Bardzo trafnie, Katarzyna Sawczuk, określiła cel obchodów Światowego Dnia 
Młodzieży, opisując przeprowadzony w dniach 5-6 lutego 2010 r. w Terespolu, że była to 
«Wspólna modlitwa, rozwijanie świadomości religijnej oraz integracja prawosławnej młodzieży» 
[45]. 

BMP zainicjowało również wakacyjne obozy dla dzieci. Pierwszy odbył się w dniach 16-26 
lipca 2006 r. w Holeszowie. Uczestniczyli w nim mieszkańcy Lublina, Białej Podlaskiej, Terespola, 
Kodnia oraz spoza diecezji (Białystok). W jego trakcie odbywały się zabawy, konkursy i spotkania 
mające na celu pogłębianie wiedzy religijnej oraz związku emocjonalnego ze środowiskiem [46]. 
Organizowano również obozy dla młodzieży m.in. w Kodniu i Okunince z udziałem uczestników 
także z Białorusi i Ukrainy. Jak oceniała Joanna Osypiuk «Była to doskonała okazja do poznania 
kultury naszych wschodnich sąsiadów i nawiązania nowych znajomości» [47]. Wakacje zaś 
kończono wspólnym piknikiem m.in. w Lisznej [48]. 

Działacze BMP angażowali się w szereg inicjatyw realizowanych na terenie diecezji. W 
związku z tym, że społeczności wiernych były dość rozproszone, a sieć parafialna powoli się 
rozwijała, powstawały nowe placówki po wieloletniej przerwie, niejednokrotnie brakowało osób do 
pomocy w ważnych wydarzeniach, czy zwykłej bieżącej pracy o charakterze organizacyjno-
porządkowym. W związku z tym wsparcie Bractwa miało szczególne znaczenie. Przykładowo od 
2007 r., działacze przyjeżdżali regularnie do Turkowic, 13 lipca, na święto Turkowickiej Ikony 
Matki Bożej. Zajmowali się tam praktycznie całą podstawową działalnością organizacyjną, 
związaną z uroczystościami i pobytem pielgrzymów. Jak oceniali członkowie BMP «praca przy 
okazji cerkiewnego święta to wspaniały sposób, by służyć Bogu i ludziom» [49]. 

Uznając znaczenie historii i kultury dla utrzymania spójności zbiorowości, BMP 
podejmowało szereg inicjatyw upamiętniających przeszłość oraz angażujących do uczestnictwa w 
tradycyjnych dla środowiska sposobach i formach spędzania czasu wolnego. Odtwarzano historię 
środowiska prawosławnego nie tylko poprzez publikacje zamieszczane na łamach «Istocznika». 
Podejmowano szereg ważnych działań. Należy tu przede wszystkim wymienić realizowany w 2012 
r.  projekt unijny o wartości 4600 euro «Uczmy się tolerancji na błędach historii», poświęcony 
skutkom Akcji «Wisła» [50]. W Holeszowie w lipcu 2009 r., uprzątnięto obiekty przy cerkwi i 
miejscowy cmentarz [51]. W Białej Podlaskiej, było to działanie cykliczne [52]. Ponadto w tym 
mieście organizowano również kwesty «Ratujmy zapomniane nagrobki na naszym cmentarzu» 
[53]. Porządkowano też szereg innych cmentarzy np. w Sahryniu [54]. Działacze BMP 
organizowali także wyjazdy poza teren diecezji, gdzie pracowali na rzecz odbudowy i utrwalenia 
dziedzictwa kulturowego, np. w Blechnarce [55]. W 2015 r. dla upamiętnienia setnej rocznicy 
uchodźstwa, głównie ludności prawosławnej, BMP włączyło się w akcję Motocyklowy Przejazd 
Szlakami Bieżeństwa [56]. Realizowano również szereg przedsięwzięć mających na celu 
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kultywację folkloru, tradycji i kultury ludności prawosławnej z tych terenów. Łączono je 
niejednokrotnie również ze współczesnymi formami rozrywki, co miało podnieść ich atrakcyjność. 
Członkowie BMP podtrzymywali tradycje kolędnicze podczas świąt Bożego Narodzenia zarówno 
według starego jak i nowego stylu [57]. Funkcjonował Chór Bractwa Młodzieży Prawosławnej 
Diecezji Lubelsko-Chełmskiej pod dyrekcją o. Marcina Gościka [58]. Odbywało się szereg 
rozmaitych zabaw, np. z okazji Zapustów, gdyż jak oceniano, były to jedne z nielicznych okazji do 
rozrywki we własnym środowisku [59]. Zabawy organizowano po to by młodzież mogła się 
poznać, zaprzyjaźnić i zintegrować. Do najbardziej popularnych niewątpliwie należały Małanki 
[60]. Odbierano je nie tylko w kategoriach rozrywki, ale również formy oddziaływania na 
tożsamość [61]. W dniu 7 czerwca 2014 r. w Białej Podlaskiej rozpoczęto cykl spotkań 
«Bezpieczne wakacje», co wzbudziło duże zainteresowanie młodzieży [62]. Podejmowano także 
działania z zakresu sportu jak np. 22 listopada 2008 r., w Sławatyczach i 5 grudnia 2009 r. w 
Chełmie przeprowadzono Halowy Turniej Piłki Nożnej [63; 64]. Działania te były następnie 
kontynuowane [65]. 

Składki nie wystarczały by pokryć koszty związane z organizacją wielu przedsięwzięć. W 
związku z tym podejmowano różne inicjatywy mające na celu powiększenie funduszy. W tym celu 
na przełomie października i listopada w różnych miejscowościach sprzedawano znicze [66]. Jak 
zauważono, dawało to nie tylko możliwości zwiększenia środków na działalność statutową. Do 
akcji tej włączały się też osoby, nie należące do Bractwa. Stwierdzano więc, że przyczynia się to 
«do integracji prawosławnej młodzieży» [67]. Poprzez zbiórki wspierano także najbardziej 
potrzebujących parafian. W tym celu np. w 2012 r. zgromadzono produkty pierwszej potrzeby by 
przygotować z nich paczki na święta. Działania te miały miejsce w Lublinie, Białej Podlaskiej, 
Horyście, Sławatyczach, Chełmie, Zabłociu, Międzylesiu i Terespolu [68]. 

Wydaje się, że największą trudnością w działalności BMP na terenie diecezji, była mała 
aktywność młodzieży prawosławnej lub pochodzącej z rodzin mieszanych, a w jakimś stopniu 
funkcjonującej w obszarze oddziaływania tego wyznania. Odczuwano wyraźne zawężenie kręgu 
uczestniczących w inicjatywach podejmowanych przez BMP. Przewodnicząca Zarządu, Katarzyna 
Rabczuk, w 2013 r. szukając przyczyn tego stanu rzeczy stwierdzała «Bo młodzież woli posiedzieć 
spokojnie w domu, przed telewizorem albo komputerem. Nie chcą wyjść z domu, zintegrować się z 
prawosławną młodzieżą, pojechać razem na obóz, pójść na pielgrzymkę. Nie czują potrzeby. 
Otwieramy się na Was, wyciągamy do Was rękę, czasem myślimy, że już bardziej nie można, a 
Was nie ma» [69]. Niewątpliwie jednak bez inicjatyw podejmowanych przez BMP sytuacja byłaby 
jeszcze trudniejsza. Organizacja bowiem włączała do działania lub uczestniczenia w rozmaitych 
przedsięwzięciach wielu młodych ludzi, którzy przy braku projektów realizowanych przez Bractwo 
nie angażowaliby się w życie Cerkwi. Integrowało ono bowiem w zakresie kulturowym (dążenie do 
zgodności w dziedzinie wzorów kultury), normatywnym (podnoszenie stopnia zgodności wartości 
jak też norm preferowanych i akceptowanych), komunikacyjnym (poprzez intensyfikację 
stosunków oraz kontaktów społecznych), funkcjonalnym (wzajemna wymiana świadczeń). 

W pewnym sensie wyraża to również opinia władyki Abla, który wysoko oceniał pracę 
BMP. Stwierdzał, iż zasługuje ono «na szczególne uznanie, a jego działalność i osiągnięcia są 
chlubą mojej diecezji. (…) Jestem pełen podziwu za dyspozycyjność naszej młodzieży, która w 
sposób profesjonalny integruje młode pokolenie do pielgrzymowania i dawania aktywnej 
świadomości w życiu naszej Cerkwi. Młodzież jest naszą przyszłością i dla rozwoju struktur 
młodzieżowych pod opieką Bractwa Młodzieży Prawosławnej naszej diecezji widzę ogromne 
perspektywy» [70]. 
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BMP niewątpliwie przyczynia się do kształtowania wspólnoty. Spełnia integracyjno-

formacyjną funkcję nie tylko w środowisku prawosławnej młodzieży, ale też ogółu wiernych. 
Przyczynia się ono do wzrostu aktywności religijnej oraz zaangażowania na rzecz społeczności 
ludzi wierzących. Oddziałuje na świadomość dążąc do upowszechnienia i akceptacji wspólnych 
systemów wartości i norm, kształtując wzory zachowań oraz więzi o charakterze również 
emocjonalnym. Przy rozproszonej terytorialnie społeczności wiernych oraz jej niewielkiej 
liczebności ma to szczególne znaczenie. Umożliwia utrzymanie stanu posiadania oraz stwarza 
pewne perspektywy na rozwój. 
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SHAPING THE COMMUNITY. AN INTEGRATIVE AND FORMATIVE FUNCTION OF 
THE BROTHERHOOD OF POLAND’S ORTHODOX YOUTH AS EXEMPLIFIED BY 

THE LUBLIN-CHEŁM DIOCESE 
 

The Orthodox Lublin-Chełm Diocese has distinctive characteristics of diaspora. The faithful 
represent a small proportion of the total population and the parish structure is dispersed. This 
poses a serious threat to the future of this religion in the area. The Brotherhood of Orthodox Youth 
has undertaken a number of activities to encourage their peers to actively participate in the 
community, to deepen their religious formation, and to integrate the whole community. It aims to 
disseminate religious education and to strengthen social ties. It creates a community that favours 
not only the preservation of the state of possessing, but also creates the opportunity for the 
development of the Orthodox community in the Lublin-Chełm Diocese. 
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У статті аналізуються проблеми ескалації соціально-психологічного напруження в 

молодіжному середовищі в контексті соціальних трансформацій українського суспільства, 
репрезентується аналіз плинності ціннісних орієнтацій молоді, розглядаються питання 
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Перехід держави від тоталітарного стану до демократичного супроводжувався 

глибокими суперечностями, які були пов’язані з руйнуванням нормативних уявлень та 
домінуванням стереотипів суспільно-політичного й морально-етичного характеру в різних 
соціальних спільнотах. Тим часом в українському суспільстві відбулися значні соціальні 
переміщення спільнот та флуктуації індивідів, змінилися образи, ідеї, поглибилась соціальна 
мобільність особистості. Якщо відповідно до синергетичного кругообігу у природі та 
довкіллі відбуваються еволюційні зміни, навіть продукуються біфуркаційні процеси, то в 
нашому суспільному житті, особливо в молодіжному середовищі, всі соціальні процеси 
надзвичайно динамізувалися та загострилися. У нашому суспільстві, як вже наголошувалося, 
нагромаджується потенціал ворожості, несприйняття інших точок зору, відбувається 
ескалація агресивності в політичному, економічному, соціальному  й особистісному житті 
(згадайте, наприклад, продукцію наших ЗМІ – розпочинається програма, як правило, з 
негативізму – катастрофи, соціальні зрушення, конфлікти тощо).  

Зазначимо, що особливість нинішньої ситуації в Україні полягає в тому, що не лише 
індивіди рухаються між соціальними позиціями, але й самі позиції прийшли в рух відносно 
одна одної, і, на жаль, не можуть створити нових, стабільних конфігурацій [1]. Більш того, 
«самі позиції зірвалися із зазначених їм місць, залишаючи на периферії явні і неявні 
конвенції, традиції, стійкі очікування та звички» [2]. Тим часом попередні уявлення, які 
адекватно визначали реальність та надавали їм ознаки подібності, втратили релевантність та 
притаманну їй соціальну необхідність. У суспільстві набирають обертів процеси демонтажу 
системи матеріальних та символічних винагород для індивіда, внаслідок чого відбувається 
зміна векторів вертикальної й горизонтальної мобільності, і, як результат, – відчуження 
суспільства від особистості та її соціальна руйнація.  

Така досить амбівалентна ситуація має характер подвійного змісту. З одного боку, 
представники старшого покоління «зберігають» віртуальні соціальні статуси, які вони 
обіймали раніше, і не мають бажання змінити їх на нові, більш мобільні, або прагматичні. 
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Відбувається, так би мовити, міфологізація та «консервація» попередніх досягнень і 
«переваг» минулого суспільно-політичного порядку, які репрезентуються серед молоді.  

З іншого боку, намагання старшим поколінням перенести в новий соціальний час та 
простір, як приклад для молоді, раніше здобутий соціальний та економічний статус і 
виконання на таких засадах звичних ролей також провокують ситуацію «ностальгії» за 
минулим, що набуває маргінального звучання й ускладнює адаптацію до нових реалій життя, 
а також нагромаджується соціально-психологічна напруженість у суспільстві. Варто 
зазначити, що досвід життєдіяльності старшого покоління та труднощі адаптації до нових 
реалій суспільного розвитку також продукують конфліктні ситуації серед різних соціальних 
груп суспільства, що репрезентується неоднозначно.  

Метою статті є аналіз чинників, котрі провокують нагромадження соціально-
психологічного дискомфорту особистості та розгляд потенціалу інноваційних методів 
переорієнтації з традиційних її уявлень на незаангажовані способи спілкування в галузі 
політики, освіти та культури.  

Зокрема, в науковій думці набувають поширення погляди на конфлікт як незмінний і 
всезагальний стан суспільства, соціальних спільнот та груп. Так, на думку політолога 
Мирослава Малецького, «дотепер не вдалося знайти радикальної формули, яка запевнила б 
задовільну розв’язку конфліктів і проблем людського співжиття» [3]. Зазначимо, що у 
переході суспільства від тоталітарного устрою до демократичного існує конфліктна ситуація, 
коли політика свободи, на думку політолога Р. Дарендорфа, репрезентується в конфлікті [4]. 
Водночас психолог Карен Хорні вважає, що одним із рушійних чинників конфлікту є одвічне 
протистояння індивіда та суспільства, яке відображається в контексті стану страху та 
намаганні особистості його позбутися. 

На думку психолога, особистість розпочинає використовувати захисні механізми 
погамування страху, які спричинюють чотири «великі неврози» нашого часу: невроз 
прив’язаності – пошуки любові за будь-яку ціну; невроз влади – гонитва за владою, 
престижем і володінням; невроз покірливості (конформізм); невроізоляцію, тобто втечу від 
суспільства. Проте ці спроби розв’язання проблеми конфлікту, як вважає К. Хорні, лише 
поглиблюють конфлікт між особистістю та суспільством [5]. З іншого боку, філософ 
Б. Паригін вважає, що конформізм пронизує всі соціальні спільноти, провокуючи всезагальні 
пошуки сурогатних технологій для задоволення псевдопотреб.  

У цілому конфліктологічна парадигма репрезентує універсальну характеристику 
світу, його рушійних сил, джерел розвитку та причин руйнації. З іншого боку, феномен 
конфлікту, на думку українського соціолога Ірини Бекешкіної, супроводжує протилежна 
світоглядна парадигма – гармонії, рівноваги, відсутності конфліктів [6]. Необхідно 
зазначити, що конфлікт і рівновага – дві взаємододаткові характеристики суспільного 
розвитку та основних соціальних структур. І. Бекешкіна вважає, що конфлікт виникає на 
підґрунті не лише дефіциту ресурсів (матеріальних чи духовних благ, території, прав, 
престижу), але й як наслідок утискування (або неадекватного задоволення) всієї сукупності 
людських потреб, які репрезентують особистість як суб’єкта соціального прогресу [7].  

Зазначимо, що витоки соціальних конфліктів, згідно з конфліктологічною 
парадигмою, вкорінені у диспозиції нерівності відносин власності, влади й статусу, що 
викликає на певному етапі усвідомлення тією чи іншою соціальною групою 
несправедливості конкретного способу розподілу матеріальних та духовних ресурсів 
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суспільства. Уявіть, будь ласка, подумки, що Ви раптом стали заможним та багатим, 
наприклад – олігархом. Що Ви б насамперед зробили?  

1. Здійснили власну мрію. 2. Посадили дерево, побудували будинок, народили сина 
чи доньку. 3. Завершили б навчання у престижному університеті (за кордоном). У тому чи 
іншому  випадку потрібні ресурси, а меж потреб у самовдосконаленні не існує. Отже, статус 
– це ресурси, а ресурси є підґрунтям у здобутті статусу, відповідно статус – це влада. 

Як слушно зауважив В.О. Ядов, «у всіх конфліктах йдеться про дві речі або навіть 
одну: про ресурси та контроль над ними. Влада з цієї точки зору – це варіант контролю над 
ресурсами, а власність – і є сам ресурс» [8]. Так, молоді покоління порівняно з людьми 
старшого віку мають значно вищий рівень адаптованості до нових суспільно-економічних та 
соціокультурних умов. Представники молодіжної когорти проявляють досить потужну 
спрямованість на раціональне й практичне вирішення власних проблем, акцентуючи увагу на 
прагматичному підході в навчанні, пізнанні та спілкуванні. Нині помітна тенденція високої 
адаптованості до нових економічних реалій сьогодення та поширення прагматизму. На 
думку М. Слюсаревського, такі явища порушують суспільну рівновагу. Галузь політики за 
таких умов неминуче набуває характеру «старшої», а сфера економіки – дедалі «молодшої». 
Відтак українське суспільство може опинитися перед загрозою «перманентного 
багатоступеневого конфлікту поколінь, який може мати непередбачувані, з погляду 
національної безпеки держави, наслідки» [9]. Водночас наявність високого конфліктного 
потенціалу серед молоді ще не може свідчити про переростання конфлікту зі стадії 
протистояння у реальну протидію сторін. На нашу думку, потенціал соціального конфлікту 
між представниками різних поколінь є природною та необхідною формою розвитку спільнот 
і трансформації ціннісних орієнтацій та настанов молоді, а також специфічною рушійною 
силою суспільних перетворень.  

Варто зазначити, що студентська молодь має значні відмінності в царині ціннісних 
орієнтацій, соціальних настанов, адже вона перебуває під впливом рушійних соціальних 
умов і чинників, які мають досить складний та амбівалентний характер. 

Так, нові суспільні стандарти поведінки, бажання здобути більш високий 
економічний та соціальний статус формують мотивацію серед молоді якомога повніше і 
швидше задовольнити запити, потреби та інтереси. Існуючі соціокультурні архетипи у 
свідомості батьків, що були залучені дітьми в процесі сімейного виховання, мають потужний 
вплив на формування морально-етичного ядра ціннісних орієнтацій. Відомий феномен 
«мати» та «володіти» також зумовлює неоднозначні явища в молодіжному середовищі [10]. 

Можна констатувати, що сучасна молодь прагне до повноцінної самореалізації на 
підґрунті отриманих уявлень, сформованих орієнтацій та морально-етичних цінностей, й 
бути «комунікативно компетентною особистістю» [11, с. 7]. Репрезентація цінностей інших 
культур у засобах масової комунікації та їх залучення у життєдіяльність молоді також 
формують відповідний стиль суджень та мотивації поведінки. Відтак існує реальна загроза 
виникнення всезагальної маргінальності суспільної свідомості не лише серед старшого 
покоління, яке має сталий досвід сприйняття соціально визнаних цінностей, але й серед 
молоді, яка, навпаки, не завжди адекватно сприймає цінності попередніх епох та інших 
світових культур. Виникнення досить конфліктної ситуації маргінального характеру 
базується також на відомій тріаді системи цінностей «минулого-сьогодення-майбутнього». 
Правомірно розглядати таку ситуацію в конкретному соціальному часі та просторі. Адже 
вплив історичних, етнічних та соціокультурних чинників досить потужно відображається на 
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процесі формування таких цінностей, які здобули художню вартість у життєдіяльності не 
одного покоління. Тому репрезентація створених попередніми поколіннями духовних та 
матеріальних цінностей серед молоді повинна базуватися та врахуванні реалій сьогодення та 
науково обґрунтованій художньо-творчій політиці національного спрямування. В іншому 
випадку нехтування запитами, потребами та інтересами молодіжної спільноти також може 
провокувати відхід особистості від активного соціально-художнього спілкування та її 
ізоляції у віртуальному світі хибних особистісних цінностей.  

Разом з тим, відчуження молоді від загальнолюдських цінностей не потрібно 
розглядати як трагедію або девіацію. Адже з часом відбувається еволюція художньо-творчих 
поглядів, поглиблюється соціалізація та ідентифікація молодіжної свідомості з цінностями 
суспільства, а також здійснюється переорієнтація її діяльності з байдужого ставлення до 
загальновизнаних цінностей до їх активного визнання й адекватного сприйняття. 
Суперечності між процесом виробництва цінностей, продукування соціальних норм та їх 
залученням у якості механізмів творчої адаптації до нових соціальних вимог вирішується за 
допомогою здатності молоді до їх зміни, трансформації або ідентифікації відповідно до рівня 
власної культури та життєвих планів особистості.  

Зазначимо, що важливою умовою адаптації молоді до нових реалій життя, які 
динамічно видозмінюються або руйнуються, є механізми інтеріоризації, коли шляхом 
перетворення існуючих соціальних норм у внутрішні переконання особистості здійснюється 
їх реалізація в повсякденній поведінці. Адже молодь, зберігаючи власні настанови та ціннісні 
орієнтації, на думку Г. Ващенко, «шанує свою людську гідність і свідомо зберігає свою 
свободу. Але разом з тим вона усвідомлює велику вагу суспільства і цінує те, що створене 
ним у минулих віках і твориться в сучасному [12]. Нагадаємо, що за умови творчої адаптації 
молоді до суспільного життя її соціально-професійний та інтелектуальний потенціал може 
бути максимально реалізованим. У попередню епоху основний акцент був поставлений на 
підготовку конформістів, які мали бути добре підготовленими до виконання завдань і 
досягати цілі всіма можливими засобами, ігноруючи творче ставлення до справи. Адже, на 
думку М. Бердяєва, «пафос соціальної рівності завжди пригнічував у нас пафос свободи 
особистості» [13]. 

Нині в межах реалізації новітньої виховної моделі можливе не лише формування 
духовно-творчої особистості, але й створення умов для її повноцінної самореалізації, 
самоактуалізації та підвищення соціальної активності й відповідальності [14].  

Зауважимо, що процеси самоздійснення особистості базуються не лише на цінностях 
сьогодення, але й на уявленнях, орієнтаціях і зразках соціокультурного досвіду старших 
поколінь та традиційних виховних парадигм минулого. Щоб визначити пріоритети реалізації 
особистості, варто проаналізувати процеси, які лежать у площині різних часових 
компонентів розвитку молоді. Адже для чіткого уявлення про «завтрашній день історії, 
необхідно знати сьогодення, вчорашній і безпосередні попередні дні у всій їх конкретності» 
– стверджував Є. Тарле [15]. У такому випадку виникає необхідність розширення 
хронологічних рамок дослідження процесу життєдіяльності молоді як динамічної ресурсної 
когорти суспільства. Важливо зазначити, що існування певних закономірностей можна 
зафіксувати лише в широких хронологічних межах.  

Як ми вже зазначали, актуальне питання сьогодення – зняття надмірного соціально-
психологічного напруження та поповнення ціннісно-емоційного поля молоді. Водночас 
вивільнення особистості від нервової напруги – досить складне питання. Тобто виникає 
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необхідність соціально-емоційної регуляції життєдіяльності молоді. Це повинно відбуватися 
з урахуванням просторово-часових закономірностей у формуванні нових уявлень про 
структуру, зміст і спрямованість життєдіяльності особистості.  

У контексті дослідження варто нагадати про зростаючу роль духовної культури як 
специфічного феномена у регуляції соціально-психологічного напруження молоді. 
Домінування постійних контактів юного покоління із системою масової комунікації 
надзвичайно збіднює її емоційний фон життєдіяльності, тому вимагає нових умов. З іншого 
боку, комерціалізація установ дозвілля певною мірою уніфікує форми й способи регуляції 
емоційного стану молоді, що спричиняє необхідність пошуку інших засобів ліквідації 
емоційного дефіциту. Таким засобом може бути театр як потужний соціальний інститут 
виховання. Як стверджує З. Ашкіназі, «споживач нового театру приносить з собою в 
аудиторію театру надзвичайно динамічний темп міської культури, його організм вимагає 
гострої та емоційної інформації, адже його психіка реагує лише на різкі сприйняття, на 
блискучі й контрастні враження [16].  

Сьогодення, як відомо, вимагає інших, більш емоційних та яскравих способів 
залучення молоді до духовно-творчих процесів та унеможливлення стресових ситуацій і 
заповнення вільного часу інтегрованими видами дозвілля. Так, зменшення інтересу молоді 
до спортивних змагань та інших масових видів дозвілля трансформує потребу до камерних, 
певною мірою «елітних» способів соціокультурної діяльності – відвідування нічних клубів, 
кафе тощо. Але такі «елітні» види дозвілля не завжди доступні для молоді. З іншого боку, 
процеси урбанізації, які мають характеристики великого скупчення мас людей, також 
зумовлюють потребу зменшення анонімності окремих індивідів та необхідність регуляції 
їхньої соціальної взаємодії у колективному емоційному житті. Варто зауважити, що потреба 
у колективній емоційній взаємодії буде збільшуватися тому, що в сьогоденні переважають 
індивідуалізовані способи проведення вільного часу, в якому зменшується емоційна 
насиченість міжособистісних контактів і збіднюється колорит колективної співтворчості, 
радості та багатства людського спілкування [17]. Ритм життя молоді надзвичайно 
динамічний, він детермінує особливе взаємопроникнення часу й простору в умовах міської 
культури.  

Розглядаючи особливості комунікативної ситуації як локального знакового поля, в 
якому відбувається інформаційна взаємодія, можна окреслити її набором просторових та 
часових констант. Такі константи, на думку А. Брудного, здобувають характер 
«хронотопів» [18].  

Залежно від виду «хронотопу» виникають інформаційні контакти й міжособистісні 
стосунки. Водночас «хронотоп» того чи іншого населеного пункту детермінує особливості 
емоційного життя громадян та засоби регуляції життєдіяльності. Зауважимо, що кожна 
місцевість має власний специфічний темпоритм соціальної та інформаційної взаємодії, 
динаміка якої залежить від існуючих традицій, соціально-психологічного стану спільноти і 
рівня функціонування інфраструктури соціальних інститутів виховання.  

Разом з тим збільшення ресурсів засобів масової комунікації детермінує динаміку 
тиражування емоційного життя молоді в просторі та часі. Відбувається посилення сугестії в 
молодіжному середовищі, що дозволяє підтримувати почуття спільноти та регуляції 
індивідуальної поведінки, унеможливлює ізольованість і відчуженість від інших спільнот у 
межах міста, конкретного часу й простору. 
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З іншого боку, масове тиражування емоційного життя засобами масової комунікації 

призводить до його резонансного сприйняття особистістю та ескалації напруження в 
молодіжному середовищі. Таке емоційне напруження спричиняє необхідність пошуків умов 
та способів його зняття, регуляції й контрсуггестії [19]. Водночас велика емоційна 
збудливість молоді викликає необхідність наявності дедалі сильніших вражень, 
розпочинаючи від споглядання еротичних сцен, сюжетів про життєві драми, жахи, 
кримінальний світ. Пошуки умов та чинників, які дозволяють особистості отримати 
задоволення, можуть перетворитися на стиль життя й спосіб проведення дозвілля. 

У такому контексті виникає потреба дослідження потенціалу соціальних інститутів, 
діяльність яких спрямована на досягнення високого рівня насиченості емоційними зразками 
діяльності для конкретного індивіда шляхом переорієнтації просторово-часових параметрів 
духовної культури [20]. Нейтралізація такого емоційного перенасичення може породжувати 
амбівалентні почуття та настрої в молодіжному середовищі. Так, домінування в тиражованій 
засобами масової комунікації емоційно збудливої інформації – сцен жахів, насильств і 
сюжетів кримінальної хроніки – зумовлює відомий ефект сугестії та провокує залучення у 
власний досвід прикладів девіантної поведінки й руйнації соціального самопочуття [21]. 
Водночас емоційне перенасичення може провокувати настрої байдужості, апатії й аномії у 
процесах пізнання, спілкування та духовно-творчої діяльності молоді. Тому включеність 
молоді у надзвичайно розгалужену систему соціальних зв’язків, багатоманітність її 
соціальних ролей і функцій, зумовлюють, з одного боку, зовнішню необхідність, з іншого – 
внутрішню потребу у визначенні нею свого місця у соціальному просторі [22, с. 360].   

Отже, виникає необхідність у глибокому науковому аналізі процесів функціонування 
молоді в соціальному просторі та часі, вивчення можливостей регуляції її духовно-творчої 
діяльності й залучення до діяльності соціальних інститутів виховання [23]. У Рівненському 
державному гуманітарному університеті систематично проводиться соціально-педагогічний 
моніторинг соціального самопочуття студентів та викладачів, аналізуються проблеми 
нагромадження соціального дискомфорту й здійснюється відповідна репрезентація 
результатів соціологічних досліджень, що сприяє розбудові оптимального соціально-
психологічного клімату колективу університету.  

 
Список використаних джерел 

 
1. Подвижность структуры. Современные процессы социальной мобильности / Макеев С.А., Прибыткова 

И.М., Симончук Е.В. и др. – К.: Ин-тут социологии НАНУ, 1999. – С. 3. 
2. Там само. – С. 4. 
3. Малецький М. Пріоритети. – К.: Вид-во «Рада», 1996. – С. 228.   4. Dahrendorf R. The modern social confl 

ct: an essay on the politics of liberty. – L., 1968. – P.X1A; Coser L. Continuties in the study of social conflit. – N.Y., 
1967. P.147. 

5. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. – СПб.: Питер, 2002. – 224 с. 
6. Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. – К.: Абрис, 1994. – С. 6. 
7. Там само. – С. 20. 
8. Социальные конфликты: Экспертиза, прогнозирование, технология, разрешение. – Вып. 1. – С. 15/  
9. Слюсаревський М.М. Стан масової свідомості в Україні і проблема політичного виховання 

підростаючих поколінь // Політико-психологічні та соціально-педагогічні проблеми освіти і виховання. – К.: Ін-
тут педагогіки АПН України, 1997. – С. 15. 

10. Фромм Е. Иметь или быть. – М.: Наука, 1994. – С. 79-87. 
11. Подгурецки Ю., Щудло С. Образование как инфомационно-комуникативная система. – М.: ООО 

«НИПКЦ Восход-А», 2010. – С.7) . 
12. Ващенко Г. Виховання волі і характеру. – Ч.1. – Лондон, 1952. – С. 211. 
13. Бердяев Н. Судьба России. – М., 1990. – С. 196. 



20                                ISSN 2307-9223                                           Молодіжна політика: проблеми та перспективи 

 
14. Вербець В.В. Педагогічна діагностика формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді: 

Монографія.  – Рівне: РДГУ, 2005. – 383 с. 
15. Тарле Е. К вопросу о границах исторического предвидения  – 1902. - № 5. – С. 46. 
16. Хренов Н.А. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. – М.: Наука, 

1984. – С. 199-200.  
17. Иконникова С.Н. Диалог о культуре. – Л.: Лениздат, 1987. – 203 с.; Каган М.А. Мир общения: 

проблемы межсубъектных отношений. – М.: Политиздат, 1988. – 315 с. 
18. Брудный А. К теории коммуникативного воздействия // Теоретические и методологические проблемы 

социальной психологии. – М., 1977. – С. 47. 
19. Поршнев Б. Контрсуггестия и история // История и психология. – М., 1971. 
20. Юнг К.Г. Аналитическая философия. – СПб., 1994. – С. 55. 
21. Донченко О Психосоціальний невроз „пуер етернус» // Соціальна психологія. – № 5 (19). – 2006. – С. 22. 
22. Сокурянська Л. Громадянська ідентичність сучасного українського студентства: чинники 

конструювання // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Вип.2: Збірник наукових праць. Наук. ред. 
С.А. Щудло. – Дрогобич, 2011. – 498 c. 

23. Вербець В.В. Методологія та методика аналізу якості освіти // Навчально-методичний посібник. – 
РДГУ, 1977. – 178 с. 
  
 

Vladyslav Verbets,  
Nataliya Dziubyshyna,  

Alla Fridrikh 
 

PROBLEMS OF TRANSFORMATION AND REGULATION OF SOCIO-
PSYCHOLOGICAL DISCOMFORT OF STUDENTS 

 
The article deals with the problems of the social and the psychological stress escalation in 

the youth environment in the context of the social transformations of Ukrainian society, it has been 
represented the analyze of the value orientations of youth, considered the issues of regulation of the 
conflict potential of a personality. 

Keywords: social and psychological stress, value orientations, regulation of the conflict 
potential. 



Youth policy: problems and prospects                                                             ISSN 2307-9223                               21 

 
Maria Borczykowska-Rzepka, 

doktor, Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych, 
Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego w Krakowie (Polska), 

 

Beata Skwarek, 
doktor, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy (Polska) 
 

O POTRZEBIE BUDOWANIA ZASOBÓW OSOBISTYCH MŁODZIEŻY W OKRESIE 
PÓŹNEGO DORASTANIA W KONTEKŚCIE STYLU ŻYCIA – NA PRZYKŁADZIE 

POCZUCIA KOHERENCJI I STYLÓW RADZENIA SOBIE ZE STRESEM 
 

W prezentowanym artykule autorki analizują poczucie koherencji i style radzenia sobie ze 
stresem w okresie późnego dorastania. W rozważaniach oparto się o wyniki prezentowane w 
dostępnej literaturze, jak również wykorzystano wyniki badań własnych oraz wyniki prac 
realizowanych w ramach seminariów magisterskich prowadzonych przez jedną z autorek. 

Słowa kluczowe: okres dorastania, styl życia, styl radzenia sobie ze stresem, poczucie 
koherencji. 
 

Wstęp  
Autorki niniejszego doniesienia w jednej z wcześniejszych swoich publikacji podkreślały, że 

zjawiska patologiczne od zarania dziejów dotyczą nie tylko dorosłych, lecz także – a w dobie 
obecnej coraz częściej – całych grup przedstawicieli młodego pokolenia. Zjawisko to staje się tym 
bardziej niepokojące, iż  to od jego kondycji psychofizycznej w dużej mierze zależy i zależeć 
będzie dobrostan społeczeństw [1, s. 109]. Tymczasem zbyt często słyszymy o  bójkach na terenie 
szkoły, o młodych gangsterach (szczególnie o gangach dziewcząt), o ciężarnych nastolatkach, czy o 
„galeriankach”. Niezwykle niepokojącym i niebezpiecznym zjawiskiem w skali światowej staje się 
nie tylko wzrost liczby młodzieży spożywającej alkohol, lecz także obniżanie się wieku inicjacji 
alkoholowej, który w 2009 roku osiągnął próg 11. roku [2], zaś zjawisko sporadycznego 
spożywania alkoholu plasuje się w przedziale wiekowym od 12. do 18. roku życia i dotyczy 70-
80% młodzieży [3]. Ponadto, jak podkreślały w swej publikacji M. Borczykowska-Rzepka i 
E. Kędra [4, s. 15], dane z ostatniego dwudziestolecia dobitnie pokazują, iż o ile – chociażby w 
Stanach Zjednoczonych – używanie substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, w całej 
populacji spadło o 50%, to sięganie po te substancje przez młodzież wyraźnie wzrosło (50% 
uczniów ostatnich klas szkól średnich pije regularnie) [4, s.15]. Nie szukajmy jednakże przykładów 
za oceanem. W Polsce w 2011 roku zrealizowano kolejną edycję badań sondażowych 
prowadzonych przez Europejski Program Badań Szkolnych na Temat Alkoholu i Innych 
Narkotyków – ESPAD. Badanie zostało przeprowadzone w trzecich klasach szkól gimnazjalnych 
oraz drugich- ponadgimnazjalnych (wśród 15-, 16-latków oraz 17-, 18-latków) i koordynowane 
było przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Niestety, wyniki i tych badań 
potwierdziły, iż napoje alkoholowe należą do najbardziej rozpowszechnionych substancji 
psychoaktywnych preferowanych przez młodzież [4]. Ich spożywanie potwierdziło 87% uczniów 
klas gimnazjalnych i ponad 95% uczniów II klas szkól średnich. Jak podkreśla piśmiennictwo 
naukowe [ibidem] wśród napojów alkoholowych prym wiedzie piwo, jednakże zanotowano 
również wzrost spożycia napojów wysokoprocentowych. Ciekawym, ale przede wszystkim 
niezwykle niepokojącym uzupełnieniem prezentowanego materiału badawczego w kwestii 
spożywania alkoholu mogą stanowić wyniki z międzynarodowych badań HBSC(Health Behaviour 
In School-aged CHildren) przeprowadzanych, co cztery lata. Badania obejmują już uczniów od 11. 
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roku życia a wyniki dobitnie pokazały, iż do spożywania jakiegokolwiek napoju alkoholowego 
przyznało się 11% 11-latków, 27% 13-latków i 51% 15-latków [4, s. 17]. Zatem zachowania 
związane z używaniem, nadużywaniem czy nawet uzależnieniem młodzieży od alkoholu stanowią 
istotny problem społeczny i stwarzają realne zagrożenie dla dobrostanu psychofizycznego samych 
jednostek, jak i społeczeństw. Nie można w tym miejscu pominąć kwestii narkotyków. Jak podają 
autorzy amerykańscy [5] dwie trzecie uczniów szkół amerykańskich z ostatnich klas licealnych 
bierze narkotyki (od miękkich po twarde). Jakie jeszcze zachowania charakteryzują, przynajmniej 
część, młodego pokolenia? Niewątpliwie wczesna, zbyt wczesna inicjacja seksualna. Jak podają 
wspomniani już wyżej badacze zagadnienia [5], sześć na dziesięcioro nastolatków uprawia seks 
jeszcze przed ukończeniem szkoły średniej a jeden na pięcioro donosi o stosunkach płciowych 
przed ukończeniem 15. roku życia [5, s. 146-147], co niestety skutkuje zainfekowaniem różnymi 
chorobami przenoszonymi droga płciową przed ukończeniem liceum oraz ciążą nieplanowaną. W 
Polsce, jak podaje Baisert [6], średni wiek inicjacji seksualnej przypada na ok. 19. rok życia, przy 
czym dla kobiet jest on nieco wyższy (19,4) niż dla mężczyzn (18,6). Jednakże można założyć, że 
tak naprawdę odsetek przechodzących inicjację seksualną nawet poniżej 15. roku życia nie do 
końca jest znany [5, 7]. Należy jednak pamiętać, iż z punktu widzenia psychologii rozwoju 
człowieka, wczesna inicjacja seksualna jest zdarzeniem życiowym, w którym zaangażowanie w 
sferę aktywności seksualnej wyraźnie wyprzedza fazę dostatecznej osobowej dojrzałości 
umożliwiającej przyjęcie zobowiązań. Jak podkreśla piśmiennictwo naukowe [7, 8], podejmowanie 
wczesnego współżycia seksualnego w tak trudnym rozwojowo okresie (emocjonalnie i 
tożsamościowo) może stać się nie tylko źródłem zagrożeń zdrowotnych czy ryzyka niechcianej 
ciąży lecz przede wszystkim impulsem do kształtowania się tożsamości odartej z doświadczenia 
emocjonalnej bliskości charakteryzującej dojrzałą aktywność seksualną. 

Powyższe rozważania rysują budzący niepokój stylu życia młodzieży, przez który rozumiemy 
pewien zespół jawnych, manifestowanych zachowań, typowych reakcji i pewnych elementów 
osobowości [9, s. 349]. Nie wdając się w szersze rozważania definicyjne, jako że termin ten ma 
wiele znaczeń, co utrudnia precyzyjne jego zdefiniowanie [10] można przyjąć, iż styl życia jest 
swoistą przestrzenią, w której porusza się jednostka, jest zespołem zachowań werbalnych i 
niewerbalnych informujących innych o jej przynależności do określonej zbiorowości [11]. Różne 
aspekty naszego życia, swoisty styl życia jednostki (zła dieta, palenie papierosów, wspomniane już 
nadużywanie alkoholu) wydają się być odpowiedzialne za szerokie spectrum poważnych 
problemów psychofizycznych [3, s. 466-467]. Niezwykle istotnym i wartym uwagi aspektem 
naszego sposobu życia są codzienne sytuacje stresowe i nieskuteczne sposoby radzenia sobie z 
opresjami współczesnego życia [3, s. 466-467]. Opresji tych szczególnie doświadcza młody 
człowiek w okresie dojrzewania – i to niezależnie od jego fazy.  

Z jednej strony doświadcza dynamicznych zmian biologicznych i trudów formowania się 
osobowości, zmagając się z pogłębiającą się dysharmonią w sferze biologicznej i społeczno-
emocjonalnej, z drugiej zaś – stara się wypełniać stojące przed nim zadania rozwojowe. Zgodnie z 
koncepcją Havighursta osiem zadań rozwojowych dotyczy między innymi bardziej dojrzałych 
relacji interpersonalnych z rówieśnikami, akceptacji swojego wyglądu fizycznego czy skutecznego 
posługiwania się własnym ciałem [8, s. 66-67, 12]. Wszelkie niepowodzenia na drodze realizacji 
tych zadań rodzą często u młodych ludzi frustrację, niepokój, niepewność a w dłuższej 
perspektywie poczucie zagubienia i samotności zarówno w aspekcie fizycznym i emocjonalnym 
(osamotnienie), jak i egzystencjalnym [1]. Zasięg zjawiska samotności [1,12], zarówno w grupie 
adolescentów, jak i młodzieży w późnym okresie dorastania pozwala na wysnucie wniosków, iż 
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część młodych ludzi nie radzi sobie z zadaniami rozwojowymi, co skutkuje utrzymującym się 
napięciem emocjonalnym, które może przerodzić się w szkodliwy i przewlekły stres a wymienione 
wyżej zachowania wskazują na antyzdrowotne próby poradzenia sobie z nim. Jednakże obserwacje 
funkcjonowania psychospołecznego dorastających pozwalają na pełne optymizmu stwierdzenie, iż 
gro z nich, pomimo niesprzyjających doświadczeń społecznych, rodzinnych i osobistych czy 
konfliktów intrapsychicznych, prezentuje akceptowany społecznie, liczący się z normami 
społeczno-kulturowymi styl życia [13]. Styl, w którym czas wolny staje się czasem świadomego i 
aktywnego poszukiwania nowych celów i wartości, budowania relacji rówieśniczych 
umożliwiających wybór własnej drogi życiowej i pełnionych ról społecznych. 

Powyższe rozważania skłaniają autorki do wniosku, iż warto poświęcić więcej uwagi nie tyle 
opisowi preferowanego przez młodzież stylu życia, ile czynnikom, które sprawiają, iż młody 
człowiek wybiera taki a nie inny sposób funkcjonowania w sferze społeczno- kulturowej; jest 
kompetentny i stosuje skuteczne strategie radzenia sobie z codziennymi sytuacjami stresowymi; 
jest, posługując się językiem wspomnianych już psychologów amerykańskich [5], jednostką 
odporną w sytuacji konfrontacji z szerokim spectrum stresorów psychospołecznych, traktującą 
sytuacje trudne w kategorii wyzwania i podejmującą adekwatne środki zaradcze (w oparciu o 
posiadane zasoby osobiste) dostosowane do obciążeń i własnych możliwości [14].Ten tok 
rozumowania znajduje swe umocowanie w modelu salutogenetycznym Antonowsky’ego [15,15a], 
w którym autor wyraźnie kładł większy nacisk na warunki kształtujące styl życia, niż na sam styl. 

Niewątpliwie kształtowanie jednostki odpornej, prowadzącej prozdrowotny i prospołeczny 
styl życia, jest z całą pewnością trudne, ponieważ wymaga dostępu dziecka do trzech sfer bliskich 
sobie a jednocześnie odrębnych – zapewniających mu ochronę. Mowa tu o otoczeniu społecznym 
budującym poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad zdarzeniami (wewnętrzne umiejscowienie 
kontroli), o środowisku rodzinnym dającym wsparcie emocjonalne oraz o zmiennych 
osobowościowych [5]. W kontekście rozważań nad uwarunkowaniami stylu życia (ujmowanym z 
dużym uproszczeniem jako sposób zmagania się, radzenia sobie z codziennymi problemami o 
różnym natężeniu i zasięgu) i jego bliskich związkach z zachowaniami zdrowotnymi, niezwykle 
istotną zmienną podmiotową, którą można zaliczyć do zmiennych osobowościowych jawi się 
poczucie koherencji (sense of coherence – SOC) i jego trzy składniki: poczucie zrozumiałości, 
sterowalności i poczucie sensowności [14, s. 50]. Pomimo, iż elementy te mierzy się oddzielnie, są 
one ze sobą ściśle powiązane, przy czym za najistotniejszy dla zachowania zdrowia i 
funkcjonowania jednostki uznaje się poczucie sensowności. Literatura przedmiotu podkreśla [16], 
iż właśnie poczucie koherencji motywuje jednostkę do podejmowania aktywności życiowych i 
wykorzystywania metod skutecznego radzenia sobie z problemami i wymaganiami otoczenia 
zgodnie z zasobami, którymi dysponuje. Psychologiczna kwintesencja omawianego pojęcia 
sprowadza się do ujmowania go w kategoriach ogólnego nastawienia orientacyjnego, wyrażającego 
trwałe i dynamiczne przekonanie o przewidywalności i racjonalności świata i własnego położenia 
życiowego [14, s. 48]. Z biegiem czasu twórca pojęcia coraz bardziej je precyzował poprzez jego 
podział na trzy wspomniane już komponenty (poznawczy, instrumentalno- behawioralny i 
motywacyjno-emocjonalny), zbliżając tym samym poczucie koherencji do pojęcia postawy [17]. 
Z pewnym uproszczeniem można by potraktować analizowane pojęcie do postawy wobec 
wszechobecnych w życiu jednostki stresorów i sposobów radzenia sobie z nimi. Nie wdając się w 
szersze przedstawienie istoty poszczególnych komponentów, wystarczająco obszernie omówionych 
w bogatej literaturze przedmiotu [14, 15, 16] warto jedynie wspomnieć, iż poczucie zrozumiałości 
odnosi się do stopnia w jakim człowiek spostrzega wydarzenia jako zrozumiałe i przewidywalne; 
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natomiast poczucie zaradności (sterowalności) – to stopień w jakim człowiek spostrzega dostępne 
zasoby jako wystarczające do sprostania wymogom otoczenia, poczucie sensowności zaś – to 
stopień w jakim człowiek czuje, że życie ma sens, a także, że stawiane przez życie – są warte 
wysiłku i zaangażowania [14, s. 49,15]. Warto pamiętać, iż zdaniem Antonovsky’ego [15] poczucie 
koherencji, choć dynamiczne – jest trwałe i kształtuje się na bazie doświadczeń życiowych 
jednostki, począwszy od okresu wczesnego dzieciństwa do około 30. roku życia. Jakość tych 
doświadczeń w dużej mierze określa miejsce jednostki na kontinuum poczucia koherencji. Zatem w 
kształtowaniu się poczucia koherencji istotną rolę odgrywają zarówno czynniki związane z 
doświadczeniami płynącymi ze środowiska rodzinnego (oddziaływania wychowawcze), jak i z 
szerszych uwarunkowań społecznych, kulturowych czy historycznych. Poszczególne cechy 
doświadczenia życiowego ściśle wiążą się z komponentami poczucia koherencji, i tak: spójność 
doświadczeń kształtuje poczucie zrozumiałości; równowaga pomiędzy niedociążeniem a 
przeciążeniem wiąże się z poczuciem zaradności, zaś współudział w decydowaniu o wyniku 
kształtuje poczucie sensowności [14, 15]. 

Jak już wspomniano, silny SOC łączy się z umiejętnością elastycznego wyboru zachowań 
adekwatnych do sytuacji. Jest to umiejętność szczególnie cenna w okresie dorastania, w którym 
młodzież doświadcza wielu sytuacji trudnych, stresujących, związanych z relacjami rodzinnymi, 
rówieśniczymi i problemami intrapsychicznymi [1, 5, 12]. Badania prowadzone przez Płaczkiewicz 
i Tucholską [18] czy Jelonkiewicz i Kosińską-Dec [19] wykazały, iż młodzież w późnym okresie 
adolescencji o wyższym stopniu poczucia koherencji w sytuacjach trudnych – prezentowała 
zadaniowy styl radzenia sobie ze stresem, a ta o niższym – styl emocjonalny. 

Piśmiennictwo naukowe zawiera obszerne informacje potwierdzające, iż każdej sytuacji 
stresowej można przypisać określony sposób radzenia sobie z nią oraz konkretne zachowania 
stosowane w celu sprostania wymogom otoczenia i skutkom tychże wymagań. Stosowane przez 
jednostki strategie radzenia sobie z sytuacjami problemowymi można pogrupować w bardziej 
ogólne kategorie. Jedną z nich może stanowić styl radzenia sobie, który można zdefiniować, jako 
„posiadany przez jednostkę charakterystyczny dla niej repertuar strategii pozwalających uporać się 
z sytuacjami stresowymi” [17, s. 484; 40]. Przez wielu badaczy styl radzenia sobie traktowany jest 
jako dyspozycja warunkująca zachowanie się w sytuacjach stresowych z uwzględnieniem różnic 
między jednostkami. Jest – mówiąc inaczej – skłonnością jednostki do posługiwania się 
określonego rodzaju strategiami radzenia sobie ze stresem, nawykowym sposobem zachowania się 
w spectrum sytuacji stresowych [20]. 

Opanowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi jest jednym z ważniejszych 
zadań okresu dorastania, obfitującego w szerokie spectrum stresorów różnego pochodzenia [21]. 
Jak już podkreślały autorki w swych wcześniejszych doniesieniach [1, 12], każdy etap dorastania 
ma swoją specyfikę i własne zadania rozwojowe. O ile w fazie wczesnego dorastania 
(adolescencji), na plan pierwszy wysuwają się zmiany biologiczne, o tyle w okresie późnego 
dorastania (w wieku młodzieńczym) uwagę zwracają przeobrażenia w zakresie dojrzałości 
społecznej i uczuciowej. Inne też są zadania rozwojowe stojące przed młodym człowiekiem [13, 
22], które Havighurst określa jako: osiąganie nowych, bardziej dojrzałych relacji z grupą 
rówieśniczą, akceptacja swojego wyglądu i skuteczne posługiwanie się własnym ciałem, 
osiągniecie niezależności uczuciowej od rodziców i innych dorosłych, rozwijanie ideologii (sieci 
wartości i systemu etycznego) i inne. Warto pamiętać i o tym, że późne dorastanie mieszczące się w 
przedziale wiekowym od 17 do 22 lat, to również okres, w którym role i wymagania – 
charakterystyczne dla dojrzewania jednostki – przenikają się z zadaniami rozwojowymi wczesnej 
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dorosłości nasilając jego niestabilność [12, 13]. Sprostanie nowym wyzwaniom, może wywołać 
silny stres i utrzymujące się napięcie emocjonalne, z którym jednostka próbuje sobie poradzić 
chociażby poprzez ucieczkę w alkohol czy inne substancje uzależniające. Z literatury przedmiotu 
wiadomo [16,20], że o skutkach stresu w kategorii dobrostanu psychicznego i demonstrowanych 
zachowań decyduje nie sama sytuacja trudna, ale podjęte przez jednostkę próby poradzenia sobie z 
nią. Wybór sposobu radzenia sobie (a w konsekwencji pewien styl życia ) zależy od właściwości 
jednostki, sytuacji oraz transakcji między nimi. Wśród czynników podmiotowych najczęściej 
wymienia się: socjodemograficzne, styl radzenia sobie [14, 20], osobowość jednostki [23, 24], 
temperament [25] oraz poczucie koherencji [15]. 

Założenia i wyniki badań 
Z uwagi na specyfikę okresu późnego dorastania i trudne zadania rozwojowe stojące przed ta 

grupą młodzieży, właśnie ona i związek występującego u niej poczucia koherencji ze stylem 
radzenia sobie ze stresem, stały się przedmiotem prezentowanych badań. Główny problem 
badawczy przybiera tu postać pytania o związek pomiędzy poczuciem koherencji i stylami radzenia 
sobie ze stresem u osób w okresie późnego dorastania. Jak zawsze, postawiony problem badawczy 
można uszczegółowić za pomocą dodatkowych pytań  dotyczących: globalnego poziomu poczucia 
koherencji w grupie badawczej, poziomu trzech komponentów poczucia koherencji, preferowanego 
przez badanych stylu radzenia sobie ze stresem, związku komponentów poczucia koherencji ze 
stylami radzenia sobie ze stresem i roli płci jako czynnika modyfikującego związek poczucia 
koherencji z radzeniem sobie ze stresem. 

Style radzenia sobie ze stresem badano Kwestionariuszem CISS (Coping Inventory for 
Stressful Situation) Endlera i Parkera w polskiej adaptacji P. Szczepaniaka, J. Strelaua i 
K. Wrześniewskiego [26]. Kwestionariusz składa się z trzech skal odpowiadających stylom 
radzenia sobie ze stresem: skoncentrowanemu na zadaniu, na emocjach oraz na unikaniu. Ostatnia z 
wymienionych skal zawiera dwie podskale odpowiadające unikaniu przez odwracanie uwagi i przez 
poszukiwanie kontaktów. 

Poczucie koherencji natomiast zbadano za pomocą polskiej wersji Kwestionariusza SOC-w29 
(The Sense of Coherence Questionaire) Antonovsky’ego [15], narzędzia cechującego się 
niezależnością kulturową oraz satysfakcjonującymi wskaźnikami psychometrycznymi. Im wyższy 
wynik w trzech podskalach, tym wyższe globalne poczucie koherencji. Maksymalny wynik w 
zakresie globalnego SOC to 203 punkty, przy czym w skali zrozumiałości – 77, zaradności – 70 a 
sensowności – 56 punktów. Najniższy globalny SOC może wynosić 29 punktów (podskala 
zrozumiałość – 111 punktów, zaradność – 10 i sensowność – 8 punktów). 

W celu pozyskania danych socjodemogarficznych, wykorzystano ankietę w autorskim 
opracowaniu E. Jurzak [27]. Jak wspomniano, ograniczone ramy publikacji, nie umożliwiają 
szerszej analizy danych socjodemograficznych jako zmiennych modyfikujących związek poczucia 
koherencji ze stylami radzenia sobie ze stresem. 

Grupę badawczą stanowiło 55 osób z klas trzecich szkól średnich o profilu technicznym z 
Górnego Śląska, w tym 40 dziewcząt (72% badanych) i 15 chłopców (27% ogółu badanych). Wiek 
badanych to 18 (52,7% badanych ) i 19 lat (47,3% badanych). Do analizy statystycznej przyjęto 55 
wypełnionych egzemplarzy spełniających kryteria poprawności i kompletności. 

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze przeprowadzono analizę 
statystyczną z użyciem pakietu IBM SPS S Statistics 23. Za poziom istotności przyjęto 
p<0,05.Wyniki p w zakresie od 0,05 do 0,1 uznano za wyniki bliskie istotności statystycznej 
(poziom tendencji statystycznej). 
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Analiza uzyskanych wyników pozwala na stwierdzenie, iż wśród badanych istnieje 

zróżnicowany poziom poczucia koherencji. Skategoryzowano wyniki w trzy grupy: wyniki niskie 
(poniżej jednego odchylenia standardowego od średniej), przeciętne (od -1SD do +1SD) oraz 
wysokie (powyżej jednego odchylenia standardowego od średniej). Jak pokazują uzyskane wyniki 
badań niski poziom poczucia koherencji odnotowano u 12,7% ogółu badanych, przeciętny – u 
72,7%, zaś wysoki charakteryzował 14,5% badanej młodzieży [27]. 

Poniższa rycina nr 1 obrazuje rozkład poczucia koherencji w grupie młodzieży w okresie 
późnego dorastania. 

 

 
Ryc. 1. Poziom poczucia koherencji wśród młodzieży w okresie późnego dorastania 

 
Dalsza analiza statystyczna pozwoliła na sprawdzenie poziomu trzech komponentów 

poczucia koherencji wśród badanych: zrozumiałości, zaradności i sensowności. Ryciny nr 2,3,4 
ukazują rozkład wyników z zakresu zrozumiałości, zaradności i sensowności wraz z naniesiona 
linią rozkładu normalnego. 

 
 Ryc. 2. Poziom poczucia zrozumiałości wśród młodzieży w okresie późnego dorastania 
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Ryc. 3. Poziom poczucia zaradności wśród młodzieży w okresie późnego dorastania 

 

 
Ryc. 4. Poziom poczucia sensowności wśród młodzieży w okresie późnego dorastania 

 

Uzyskane w wyniku analizy statystycznej (statystyki opisowe zmiennych) wyniki 
potwierdzają, iż wśród badanych istnieje zróżnicowany poziom komponentów poczucia koherencji. 
W zakresie zrozumiałości niski poziom odnotowano u 10,9% badanych, średni – u 72,7% , zaś 
wysoki – u 16,4%. 

W przypadku zaradności, jej niski poziom charakteryzował 14,5% badanych, średni – 
70,9%, a wysoki – 14,5%.W przypadku sensowności niski poziom odnotowano w największej 
procentowo grupie badanej młodzieży (16,4%), umiarkowany charakteryzował 69,1% 
ankietowanych, zaś wysoki odnotowano u 14,5% ogółu badanych.  

Kolejny krok stanowiło pozyskanie wyników obrazujących preferowane w grupie style 
radzenia sobie ze stresem. Zastosowanie podstawowych statystyk opisowych zmiennych 
wyjaśnianych (zmiennych zależnych – ZZ), takich jak styl skoncentrowany na zadaniu, na 
emocjach i na unikaniu, pozwalają na stwierdzenie, iż badani wykorzystują zróżnicowane style 
radzenia sobie ze stresem. Istotnym było sprawdzenie, który z trzech wymienionych stylów 
radzenia sobie ze stresem dominował w badanej grupie. W tym celu zastosowano jednoczynnikową 
analizę wariancji z powtarzanymi pomiarami. Uzyskano wynik istotny statystycznie na poziomie p 
<0,001.Uzyskany wynik wskazywał, iż najczęściej wybieranym przez młodzież stylem w okresie 
późnego dorastania był styl zadaniowy. Częstość stosowania w sytuacjach problemowych stylu 
skoncentrowanego na emocjach i unikaniu nie różniła się istotnie statystycznie ani na poziomie 
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bliskim istotności statystycznej (p=0,844).Warto podkreślić, iż wśród osób preferujących określony 
styl (na przykład zadaniowy) – jego niski i wysoki poziom charakteryzuje porównywalna 
procentowo liczba osób (po 14,5%). Wyraźnie zbliżona procentowo liczba osób z niskim i wysokim 
poziomem danego stylu cechuje osoby preferujące styl skoncentrowany na emocjach i unikaniu (po 
20,0% osób z niskim poziomem  oraz po 12,7% – z wysokim). 

Przede wszystkim jednak starano się uzyskać odpowiedź na pytanie o związek poziomu 
poczucia koherencji ze stylem radzenia sobie ze stresem wybieranym przez młodzież. Korelacje 
wykonane ze współczynnikiem r Pearsona pozwoliły na wyodrębnienie pięciu wyników istotnych 
statystycznie. 

Globalny poziom koherencji wykazuje dodatnie powiązanie ze stylem zadaniowym a 
ujemne – ze skoncentrowanym na emocjach. Zatem, im wyższy poziom poczucia koherencji, tym 
częstsze stosowanie stylu skoncentrowanego na zadaniu i rzadsze posługiwanie się stylem opartym 
na emocjach. Siła korelacji w obu przypadkach była umiarkowana. Jeżeli chodzi o komponenty 
poczucia koherencji, to zarówno poczucie zrozumiałości, jak i zaradności korelowało ujemnie ze 
stylem skoncentrowanym na emocjach. Natomiast, co ważne, poczucie sensowności (według 
Antonovsky’ego najistotniejszy element poczucia koherencji) wyraźnie dodatnio korelowało ze 
stylem zadaniowym. Warto również podkreślić, iż styl unikowy (angażowanie się w czynności 
zastępcze) korelował ujemnie z komponentem zrozumiałości w grupie badanych. Im niższy poziom 
zrozumiałości cechował badanych, tym częstsze stosowanie działań zastępczych. Z kolei poczucie 
zaradności korelowało dodatnio z poszukiwaniem kontaktów towarzyskich, chociaż siła tego 
związku była słaba. 

Korelacją, na którą warto zwrócić uwagę, jest istotny statystycznie związek pomiędzy 
poziomem zrozumiałości a preferowaniem stylu skoncentrowanego na emocjach oraz angażowanie 
się w czynności zastępcze u chłopców (styl unikowy). Obie korelacje były silnie ujemnie, co 
oznacza, że im wyższy poziom zrozumiałości, tym rzadsze stosowanie przez chłopców stylu 
opartego na emocjach i unikaniu. U dziewcząt wymienione korelacje uzyskały jedynie poziom 
tendencji statystycznej. Silny istotnie statystycznie związek wystąpił natomiast u dziewcząt 
pomiędzy zrozumiałością a stylem zadaniowym. 

Ważnym spostrzeżeniem okazało się, iż poziom zaradności (sterowności) wykazywał 
ujemną, istotną statystycznie korelację ze stylem skoncentrowanym na emocjach, zarówno w grupie 
dziewcząt, jak i chłopców, przy czym siła tej korelacji była wyraźnie większa u chłopców. 
Pozostałe style nie były powiązane z zaradnością nawet na poziomie tendencji statystycznej.  

Poczucie sensowności wykazywało korelację istotną statystycznie ze stylem 
skoncentrowanym na zadaniu wyłącznie w grupie chłopców. Korelację tę cechowała siła i znak 
dodatni. Natomiast w grupie dziewcząt poczucie sensowności korelowało ujemnie na poziomie 
istotnym statystycznie ze stylem skoncentrowanym na emocjach. 

Podsumowując uzyskane wyniki należy stwierdzić, iż globalny poziom poczucia koherencji 
koreluje ujemnie w sposób istotny statystycznie jedynie ze stylem skoncentrowanym na emocjach – 
i to wyłącznie w grupie dziewcząt. Ciekawym wydaje się, iż pomimo, że współczynnik r Pearsona 
odnotowany w grupie chłopców był niemal identyczny z tym z grupy dziewcząt, to związek nie 
wykazał istotności statystycznej. Najprawdopodobniej jest to wynikiem braku równoliczności grupy 
chłopców i dziewcząt. W grupie dziewcząt występuje również dodatnia korelacja pomiędzy stylem 
zadaniowym a poczuciem koherencji – jednakże jedynie na poziomie tendencji statystycznej. 
Podobnie, jak w przypadku korelacji zaprezentowanej wyżej – i tu współczynnik r Pearsona w 
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grupie chłopców jest podobny, jednakże korelacja nie zbliża się nawet do poziomu tendencji 
statystycznej. 

Dyskusja 
Antonovsky [14, 15, 16] w swoim modelu salutogenetycznym wyraźnie wskazuje na 

poczucie koherencji, jako na czynnik sprzyjający dysponowaniu szeroką paletą zróżnicowanych 
środków zaradczych w sytuacjach stresowych, wymagających rozwiązywania problemów, sięgania 
po najbardziej efektywne sposoby działania z wykorzystaniem zasobów, którymi jednostka 
dysponuje. Wyniki wskazują, iż w badanej grupie przeważa średni (umiarkowany) poziom 
globalnego SOC (72% ogółu badanych), natomiast 14,5% grupy badawczej charakteryzuje się 
wysokim poziomem poczucia koherencji. Nie jest to wizja zbyt optymistyczna, gdyż porównywalną 
procentowo liczbę młodzieży cechuje niski poziom SOC. Warto zwrócić uwagę również na fakt, iż 
ani jedna osoba nie osiągnęła maksymalnej ilości punktów stanowiącej górną granicą. W 
prezentowanym materiale badawczym maksimum uzyskanych punktów to 188. Ciekawym wydaje 
się porównanie poziomu SOC uzyskanego w trakcie innych badań prowadzonych na nieco młodszej 
grupie wiekowej (16-18 lat)  na terenie szkół średnich Górnego Śląska i Małopolski (wyniki badań 
po części pochodzą z prac prowadzonych w ramach seminarium magisterskiego przez jedną z 
autorek) [28]. W tym przypadku górna granica poziomu koherencji była jeszcze niższa i wynosiła 
173, jednakże – i na to również należy zwrócić uwagę – dolna granica poziomu poczucia koherencji 
była zadecydowanie niższa (najniższy wynik to 66) w porównaniu z prezentowanym materiałem 
badawczym, gdzie najniższy wynik – to 95. Również wynik średni dla grupy w prezentowanych 
badaniach jest wyższy i wynosi 130,15 w porównaniu ze średnim SOC – 121,18 w badaniu 
wcześniejszym. Również średni wynik trzech komponentów SOC w porównywanych badaniach 
nieco się różni. Szczególnie uderzająca jest różnica pomiędzy średnimi wynikami w zakresie 
sensowności. I tak w badaniu przeprowadzonym w grupie młodzieży w przedziale wiekowym 16 – 
18 lat średni wynik dla komponentu: sensowność to 34,93. Natomiast w badaniu w grupie 18 – 19 
lat – średni wynik to 40,22. Uzyskane w grupie młodszej badania nie wykazały w zakresie 
wymienionych wyżej komponentów SOC (w kategorii wynik najwyższy) istotnych odchyleń w 
stosunku do teoretycznych najwyższych wyników podanych przez twórcę poczucia koherencji. W 
przypadku grupy starszej – wystąpiła podobna sytuacja. Ciekawym spostrzeżeniem jest to, iż w 
obydwu grupach najwyższy wynik w zakresie sensowności jest identyczny i wynosi 56, będąc 
jednocześnie najniższym wśród analizowanych komponentów SOC. Wydaje się, iż czynnikiem 
«odpowiedzialnym» za występujące w badaniach różnice może być z dużym 
prawdopodobieństwem wiek badanych i zróżnicowana charakterystyka intra- i interpersonalnego 
funkcjonowania jednostek w różnych przedziałach wiekowych. Ponadto, i ten aspekt wymaga 
weryfikacji w kolejnych badaniach, w prezentowanych badaniach zdecydowanie przeważają 
dziewczęta, co może stanowić powód wyższego poziomu globalnego SOC. Niezależnie od 
niedociągnięć metodologicznych, uzyskane wyniki pokazują, iż wraz ze wzrostem poziomu 
poczucia koherencji u badanych wzrasta częstość stosowania zadaniowego stylu radzenia sobie, 
ukierunkowanego na problem, który oznacza w aspekcie poznawczym myślenie o różnych 
rozwiązaniach, a w aspekcie behawioralnym –sporządzanie planu działania i postępowanie według 
niego [29, s.  482]. Wyniki te pozostają w zgodzie z uzyskanymi przez Jelonkiewicz i Kosińską-
Dec [19] i potwierdzają, iż w sytuacji trudnej osoby z wyższym poziomem SOC częściej wybierają 
styl zadaniowy, a z niższym – styl skoncentrowany na emocjach ułatwiający «zapominanie» o 
problemie. Ważnym spostrzeżeniem jest i to, że wysokie poczucie zrozumiałości, postrzeganie 
zdarzeń jako spójnych i uporządkowanych, a także wysokie poczucie zaradności (pewność w 
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zakresie posiadanych zasobów i adekwatne do sytuacji operowanie nimi), zapobiega stosowaniu 
nieadekwatnych i nieskutecznych sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. W badaniu, 
wymienione komponenty ujemnie korelowały ze stylem opartym na emocjach. Warto zwrócić 
uwagę na korelacje na poziomie podskal poczucia koherencji i stylu unikowego. Co prawda wyniki 
nie osiągnęły poziomu istotności statystycznej a jedynie tendencji, ale wyraźnie sugerują, że im 
niższy poziom zrozumiałości, tym częstsze angażowanie się w czynności zastępcze. Z kolei, im 
wyższe poczucie zaradności, tym częstsze poszukiwanie kontaktów towarzyskich. Jak podkreśla 
literatura przedmiotu [30] wymienione podskale ujmowane są w kategorii psychopatologicznych. 
Być może warta jest rozważenia inna interpretacja. Nie zawsze poszukiwanie kontaktów musi mieć 
wydźwięk pejoratywny (chyba, że chodzi o patologiczne grupy rówieśnicze), poszukiwanie 
kontaktów może służyć budowaniu sieci wsparcia, uzyskiwaniu wsparcia buforowego i budowaniu 
swoich zasobów osobistych. Nierównoliczność grupy badawczej każe z dużą dozą ostrożności 
pochodzić do modyfikującego wpływu płci na zależność poczucie koherencji – styl radzenia sobie 
ze stresem a uzyskane wyniki wymagają weryfikacji i przeprowadzenia szerszych badań z 
uwzględnieniem większej liczby zmiennych o charakterze socjodemograficznym i równolicznej ze 
względu na płeć grupy badawczej. Z pobieżnie przedstawionych wyników badań płyną następujące 
wnioski: 

- badaną młodzież charakteryzuje zróżnicowany poziom poczucia koherencji; 
- młodzież w okresie późnego dorastania wykorzystuje zróżnicowane style radzenia sobie ze 

stresem, preferowany jest jednakże styl zadaniowy; 
- wybór stylu radzenia sobie wykazuje istotną zależność z poziomem poczucia koherencji: im 

wyższy poziom poczucia koherencji, tym częściej preferowany jest zadaniowy styl radzenia sobie 
ze stresem. Przedstawiona korelacja ma charakter dwukierunkowy, zatem również wybór stylu 
radzenia sobie z sytuacjami problemowymi przez młodego człowieka (a takich w tym okresie 
rozwoju nie brakuje) może powodować osobowy wzrost jednostki wzbogacając jej zasoby (takie, 
jak poczucie koherencji), bądź je umniejszać – co może prowadzić do licznych problemów 
somatycznych i patologicznych wzorów postępowania. Zatem, istnieje potrzeba budowania 
programów edukacyjno-wychowawczych budujących tak istotny zasób jednostki jak poczucie 
koherencji – z uwagi na jego istotny związek ze sposobem radzenia sobie ze stresem i 
rozwiązywanie problemów życiowych. 
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UMIĘDZYNARODOWIENIE KSZTAŁCENIA WYŻSZEGO W PROCESIE 

 INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 
 

Artykuł koncentruje się na umiędzynarodowieniu kształcenia wyższego jako ważnego 
elementu integracji europejskiej. Umiędzynarodowienie kształcenia wyższego w kontekście 
procesów integracyjnych w Europie rozpoczęło się w latach 80tych wraz z uruchomieniem 
programów Unii Europejskiej Erasmus i Socrates. Proces ten zapoczątkował tworzenie wspólnego 
obszaru kształcenia akademickiego, który był kontynuowany poprzez realizację Procesu 
Bolońskiego i Strategii Lizbońskiej. 

Słowa kluczowe: umiędzynarodowieniu kształcenia wyższego, mobilność, integracja 
europejska. 

 
Współczesny świat zmierza ku intelektualizacji społeczeństw poprzez osiągnięcie 

wysokiego poziomu wykształcenia. W tym kontekście, toczy się dyskusja dotycząca profilu 
kształcenia i wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów. Podejmowane rozważania 
koncentrują się na tym, aby młody człowiek po ukończeniu studiów był w stanie sprostać 
wymaganiom rynku. Warunkiem osiągnięcia celów i pełnej realizacji zamierzonych zadań, oprócz 
odpowiedniego systemu dydaktycznego, jest umiędzynarodowienie kształcenia akademickiego, w 
tym możliwość korzystania z wyjazdów i pobytów na zagranicznych uczelniach [1, s. 127.]  

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w obecnej postaci to nowy zjawisko – ściśle 
związany z postępującą globalizacją. Polega na inkorporowaniu wymiaru międzynarodowego w cel, 
funkcje i sposób działania instytucji szkolnictwa wyższego na poziomie konkretnej uczelni, na 
poziomie państwa, ponadpaństwowym  oraz  na  poziomach  pośrednich [2, s. 15]. 

Proces internacjonalizacji szkolnictwa wyższego zaczął się intensywnie  rozwijać pod 
koniec lat 70. XX w., co należy bezpośrednio łączyć z intensyfikacją migracji studentów z Azji [3, 
s. 34]. Równolegle tempa nabierał proces integracji europejskiej, w ramach Wspólnot Europejskich. 
Wraz z nim musiała rozpocząć się dyskusja nad wdrożeniem mechanizmów, które sprzyjałyby 
umiędzynarodowieniu kształcenia w państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
mobilności młodych i uznawania dyplomów.  

Traktat z Maastricht (TUE) podpisany w 1992 roku należy uznać za akt prawny, który 
wyznaczył drogę do formalnego powstania UE jako unii gospodarczo-walutowej, szczególnie 
istotny z perspektywy współpracy europejskiej w sferze oświaty. Wśród nowych obszarów 
kompetencji wspólnotowych zapisane zostało zwiększenie stopnia koordynacji polityki państw 
członkowskich w obszarze kształcenia ogólnego, wymiany młodzieży, kształcenia zawodowego i 
polityki kulturalnej. 

Koordynacja miała mieć charakter wyłącznie pobudzający bądź wspierający środki 
pośrednie – przyjmowane na wniosek Komisji zalecenia Rady (niewiążące akty prawa 
wspólnotowego). Od tego momentu starano się nie zakłócać balansu między instytucjami 
ponadnarodowymi Wspólnoty a państwami członkowskimi. Wykluczona została możliwość 
harmonizacji ustaw i innych przepisów między państwami członkowskimi w sferze kultury (art. 
128 p. 5 TWE) czy oświaty i kształcenia zawodowego (art. 126 p. 4) – sferach należących 
tradycyjnie do kompetencji państwowych. Zasada subsydiarności, będąca jednym z fundamentów 
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Wspólnoty przyznaje prymat państw członkowskich w sprawach, które lepiej realizowane są na 
poziomie państw członkowskich [4, s. 110–112].  

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na przemiany szkolnictwa wyższego 
jest, związana z procesami globalizacyjnymi transgraniczność. Wolność wszelkich przepływów: 
towarów, usług, kapitału oraz osób, a wraz z nimi – poglądów, informacji oraz wzorów zachowań 
rozlewa się na wszystkie obszary życia społecznego. Transgraniczność współczesnej Europy 
wymusiła transgraniczność uniwersytetu, który z instytucji narodowej przekształca się we 
współzawodniczącą na poziomie europejskim i światowym instytucję międzynarodową, 
zatrudniającą zagranicznych wykładowców i kształcącą studentów obcokrajowców [5, s. 30].  

Mamy, więc do czynienia z przenikaniem elementów międzynarodowych i 
międzykulturowych do procesu kształcenia, do prowadzenia badań naukowych oraz świadczenia 
usług edukacyjnych przez instytucje kształcenia wyższego. 

Międzynarodowy wymiar edukacji wyższej przejawia się w wielu różnorodnych 
płaszczyznach: globalnym przepływie uczniów/studentów, dywersyfikacji programów  nauczania 
funkcjonujących  ponad  granicami i opartych na nowych technologiach programach edukacyjnych, 
dwu- i wielostronnych umowach między uniwersytetami czy komercyjnym eksporcie usług 
edukacyjnych – oferowaniu płatnych kursów, programów studiów wyższych dedykowanych 
studentom zagranicznym. 

Uczelnie wyższe włączyły się aktywnie w proces umiędzynarodowienia, m.in. 
przygotowanie absolwentów do uczestnictwa w środowisku międzynarodowymi 
międzykulturowym, utrzymanie własnej konkurencyjności, osiągnięcie międzynarodowych 
standardów, podniesienie rangi badań naukowych, eksportowanie usług i projektów edukacyjnych 
czy wreszcie osiąganie zysku z działalności oświatowej. 

Proces uwspólniania – ujednolicania, obecny od początku ustanowienia Wspólnot 
Europejskich w sferze gospodarczej, musiał przeniknąć do przestrzeni oświatowej państw 
członkowskich UE i znaleźć swoje odbicie w aktach prawnych. 

Ewolucja stanowiska Wspólnot (dzisiejszej UE) wobec miejsca edukacji w systemie 
prawnym Wspólnoty i powolne odchodzenie od koncepcji oświaty jako domeny wyłącznie 
narodowej nabrały tempa w 1986 r. wraz z przyjęciem Jednolitego Aktu Europejskieg – traktatu 
urealniającego idee zjednoczonej Europy. Dokument ten był przełomowy dla integracji europejskiej 
i znacząco rozszerzając współpracę państw członkowskich w dziedzinach pozagospodarczych, 
m.in. społecznej, kulturalnej i edukacyjnej. 

Od drugiej połowy lat 80 w procesie umiędzynarodowienia kształcenia wyższego aktywnie 
uczestniczyła Komisja Europejska, która zainicjowała proces przesuwania kompetencji 
decyzyjnych w sferze szkolnictwa wyższego z państw narodowych na ponadnarodowe gremia 
europejskie.  
Przełomowym momentem tworzenia wspólnej przestrzeni edukacyjnej w Europie  było przyjęcie w 
1997 r. tzw. strategii lizbońskiej. Jej celem miało być zbudowanie konkurencyjnej gospodarki 
europejskiej zdolnej do rozwiązywania problemów wewnętrzne. 

S. Jobst wyróżnia trzy fazy rozwoju europejskiej polityki edukacyjnej: 1) fazę początkową 
od 1957 roku do końca lat 60; 2) fazę konsolidacji do połowy lat 80; 3) fazę aktywnej polityki 
edukacyjnej od 1986 roku – momentu uchwalenia Jednolitego Aktu Europejskiego [6, s. 78–79].  

Kluczowe znaczenie w procesie wzmacniania konkurencyjności Europy i przechodzenia do 
gospodarki opartej na wiedzy (knowledge-based economy) przypisano edukacji (przede wszystkim 
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wyższej) oraz rozwojowi badań naukowych. Powszechnie uznano, że badania, innowacje i edukacja 
są sercem gospodarki opartej na wiedzy.  

Konsekwencją promowania w ramach strategii lizbońskiej koncepcji gospodarki opartej na 
wiedzy było ujednolicenie systemów kształcenia wyższego w Europie, które przybrało postać tzw. 
procesu bolońskiego. Stanowi on największą ilościowo (geograficznie) i najdonioślejszą 
jakościowo reformę o światową zaprojektowaną na poziomie europejskim. W celu realizacji 
postanowień Deklaracji Bolońskiej stworzono narzędzia, regulujące organizację kształcenia. Były 
to: studia dwu- i trójstopniowe, punktacja ECTS (European Credit Transfer System), suplementy do 
dyplomów, wspólne standardy zapewniania jakości kształcenia oraz wprowadzenie europejskich i 
krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego [7, s. 35]. Punktowy system zaliczania 
osiągnięć uczniów (ECTS – European Credit Transfer and Acumulation System)  został 
opracowany w drugiej połowie lat 80 i powszechnie zastosowany w państwach członkowskich UE, 
jako sposób oceny postępów studenta w zdobywaniu wiedzy. 

Proces boloński miał ogromne znaczenie dla pełnego urzeczywistnienia swobody przepływu 
osób, a w szczególności dla ujednolicenia europejskiego rynku pracy. Warunkiem koniecznym 
realizacji tej swobody było ustanowienie zasad porównywalności dyplomów i innych świadectw 
zdobytych kwalifikacji oraz wprowadzenie dwustopniowego systemu kształcenia akademickiego na 
obszarze Europy. Powszechna gotowość do poszukiwania zatrudnienia poza swoim krajem 
pochodzenia może pojawić się dopiero, gdy zostaną zastosowane rozwiązania wspierające 
mobilność studentów, np. możliwość spędzenia roku studiów w innym państwie europejskim. 
Ułatwieniu mobilności studentów i pracowników akademickich w Europie służy mający ponad 20 
lat europejski program edukacyjny Erasmus.   

Warto podkreślić, że celem procesu bolońskiego, będącego próbą kontroli procesu 
globalizacji edukacji wyższej, jest ujednolicenie, przebiegające zawsze przy jednoczesnym 
poszanowaniu różnorodności kulturowej, językowej oraz oświatowej UE, a także autonomii  
uniwersytetów europejskich [8, s. 202].   

Podsumowując, ujednolicenie krajowych systemów edukacji (również edukacji wyższej) 
następuje zawsze za zgodą państw członkowskich, a ostateczne decyzje zapadają na poziomie 
międzyrządowym, a nie ponadnarodowym (wspólnotowym).  

Realizacja postanowień przedstawionych w Deklaracji Bolońskiej została określona mianem 
procesu bolońskiego. W założeniu zmiany zachodzące podczas wdrażania w życie deklaracji miały 
doprowadzić do ostatecznego celu, którym było utworzenie do roku 2010 Europejski Obszar 
Szkolnictwa Wyższego (z ang. European Higher Education Area) [10]. Inicjatywa ta, miała na celu 
przede wszystkim ustalenie wspólnego stanowiska państw europejskich dotyczących problemów 
występujących na obszarze większości krajów. Wśród najważniejszych zadań wymieniono 
stworzenie warunków do mobilności obywateli, w tym dostosować system kształcenia do potrzeb 
rynku pracy, podnieść atrakcyjność i poprawić pozycję konkurencyjności systemu szkolnictwa 
wyższego w Europie, tak aby odpowiadała ona wkładowi tego obszaru geograficznego w rozwój 
cywilizacji. 

W Deklaracji Bolońskiej zostały przedstawione postulaty mające przybliżyć do powstania 
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego: przyjęcie systemu czytelnych i porównywalnych 
tytułów zawodowych/stopni, poprzez wdrożenie suplementu do dyplomu; przyjęcie systemu 
opartego zasadniczo na dwóch głównych cyklach kształcenia: studiach I stopnia 
(licencjackich/inżynierskich) i studiach II stopnia (magisterskich); ustanowienie systemu punktów 
zaliczeniowych, takiego jak ECTS – jako odpowiedniego środka promowania jak największej 
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mobilności studentów; promowanie niezbędnego wymiaru europejskiego w szkolnictwie wyższym, 
szczególnie w pracach nad tworzeniem programów nauczania, współpracy między – uczelnianej, 
programach wymiany, zintegrowanych programach studiów oraz szkoleniach i badaniach. 

Proces boloński składał się z kilku etapów. Poza Deklaracją Bolońską należy wymienić 
również inne kroki które miały znaczącą rolę w kształtowaniu EOSW: Deklaracja Praska z 2001 r., 
konferencja w Bergen w 2005 r., Komunikat Londyński z 2007 r., Deklaracja z Budapesztu i 
Wiednia z 2010 r. 

1) Deklaracja Praska podtrzymała stanowisko Deklaracji Bolońskiej o potrzebie 
wprowadzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz uzupełniła ją o: promowanie 
idei longlife learning «uczenie się przez całe życie»; propagowanie atrakcyjności Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą; współdziałanie uczelni i studentów w realizacji 
procesu bolońskiego 

2) Konferencja w Bergen – przedstawiciele delegacji podpisali na spotkaniu komunikat 
«Osiągnięcie celów w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego». W komunikacie znajduje się 
informacja o wystąpieniu znacznego postępu na drodze do realizacji EOSW. Ponadto ministrowie 
zaakcenotwali potrzebę osiągnięcia postępu do 2007 r. w obszarach: 

-wprowadzenia standardów i zaleceń w zakresie zapewnienia jakości kształcenia, 
-sformuowania i wdrożenia ramowych zasad uzyskiwania kwalifikacji na poziomie 

poszczególnych krajów, 
-wydawania i uznawania wspólnych dyplomów w tym na poziomie doktorskim, 
-wdrażanie elastycznych ścieżek kształcenia oraz stworzenia możliwości uznawania efektów 

edukacji w innych formach niż oferowane w ramach zorganizowanego kształcenia na poziomie 
wyższym. 

3) Komunikat Londyński, który nosi nazwę: «W kierunku Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego: Odpowiedź na wyzwania w zglobalizowanym świecie» został 
opublikowany w 2007 r. Tak samo jak na Konferencji w Beren dostrzeżono postępy ale również 
wytyczono kolejne postulaty na następne lata m.in.: 

- promowanie mobilności studentów i personelu, a także opracowanie środków 
ocenymobilności; 

- ocena efektywności strategii krajowych w zakresie wymiaru społecznego szkolnictwa; 
- opracowanie wskaźników i danych służących mierzeniu postępów w zakresie mobilności i 

wymiaru społecznego; 
- badanie sposobów poprawy zatrudnialności związanej z systemem trzech cykli kształcenia 

oraz inicjatywą uczenia się przez całe życie; 
- dalsza ocena postępów dokonanych na rzecz europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i 

opracowanie analizy jakościowej tejże oceny. 
4) Deklaracja z Budapesztu i Wiednia 2010 r. wyznaczała zakończenie przewidzianego 

procesu bolońskiego. Oficjalnie dokonała się inauguracja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 
Wyższego. W deklaracji ministrowie podkreślili szczególny charakter procesu bolońskiego, tj. 
wyjątkowe partnerstwo między władzami państwowymi, uczelniami, studentami i pracownikami 
uczelni oraz instytucjami europejskimi. Proces ten oparty był na zaufaniu ale także na 
poszanowaniu odmiennych kultur. Została złożona deklaracja o dalszym kontynuowaniu i 
wdrażaniu kolejnych postulatów i ciągłej poprawy EOSW. 

Dzięki reformom ostatnich lat polski system szkolnictwa wyższego i nauki w coraz 
większym stopniu staje się aktywnym podmiotem Europejskiego Obszaru Edukacji Wyższej 
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(EHEA) oraz Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Wdrożone zostały także wszystkie 
elementy Procesu Bolońskiego, co otworzyło ofertę polskich uczelni dla cudzoziemców. W tym 
kontekście znaczenie europejskich strategii i programów rozwojowe edukacji na poziomie 
wyższym jako stymulatorów  procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego jest nie do 
przecenienie [9, s. 17]. 

Analizując wzrost współczynnika umiędzynarodowienia kształcenia akademickiego 
wyraźnie widoczna jest tendencja wzrostowa, którą bez wątpliwości należy korelować z wejściem 
Polski do Unii Europejskiej.  

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego staje się elementem głównego nurtu działań 
na szczeblu krajowym i instytucjonalnym, w szczególności w Europie. Mówi się o pełniejszych 
strategiach umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, słowa te jednak nadal są dalekie od 
rzeczywistości. Nawet w Europie występują pod tym względem nierówności: wyzwania pojawiają 
się w Europie  Południowej, a w jeszcze większym  stopniu w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje szereg inicjatyw na rzecz 
umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Należą do nich m.in.:  

1. program «Erasmus+» (wspólnie z Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji FRSE); 
2. dwustronne umowy międzynarodowe i porozumienia międzyrządowe (baza traktatowa 

obejmuje ok. 190 umów), programy stypendialne ukierunkowane  na wsparcie Polonii, a także 
krajów Partnerstwa Wschodniego, w tym szczególnie Ukrainy m.in. «Polski Erasmus dla Ukrainy»; 

3. kampania Ready, Study, Go! Poland, która  popularyzuje możliwość studiowania w 
Polsce;  

4. program «Mobilność Plus», który umożliwia udział w badaniach naukowych w 
renomowanych zagranicznych ośrodkach pod opieką badaczy o międzynarodowym autorytecie, 

5. Studium «Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego» przedstawia przegląd tendencji 
dotyczących umiędzynarodowienia  szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem 
Europy, oraz zawiera analizę pojęcia  umiędzynarodowienia i celów, jakim powinno ono służyć. 

Innym przykłade programów wzmagających przyspieszenie  internacjonalizacji szkolnictwa 
wyższego jest program Horyzont 2020, ukierunkowany na  finansowanie badań naukowych i 
innowacji wynikających z międzynarodowej współpracy organizacji w krajach Unii Europejskiej 
(program z budżetem w wysokości prawie 80 mld euro na lata 2014–2020) (zgodnie z informacjami 
pozyskanymi ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 

Jedną z form umiędzynarodowienia nauki i poszerzania przestrzeni edukacyjnej jest 
możliwość tworzenia filii uczelni zagranicznych w różnych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. Przykładowo w 2007 r. w stolicy Litwy – Wilnie, uruchomiono Wydział 
Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Była to zarówno pierwsza filia uczelni 
zagranicznej w tym kraju, jak też pierwsza polska tego typu placówka poza granicami 
Rzeczpospolitej. Umożliwiła ona podjęcie kształcenia w języku ojczystym młodzieży z polskiej 
mniejszości narodowej, jak też Litwinom zainteresowanym uzyskaniem dyplomu zagranicznej 
uczelni. Studenci posiadają uprawnienia, jak w pozostałych placówkach funkcjonujących w 
republice, a jednocześnie mają możliwość kształcenia się w innym języku niż państwowy, 
korzystania z doświadczenia kadry i metod nauczania, które zostały wypracowane w Polsce. 
Pomimo tego, że otrzymują dyplomy polskiej uczelni, w pełni honorowane są one zarówno na 
Litwie, jak i w Rzeczpospolitej też innych państwach Unii Europejskiej [11, s. 396]. 

Kamieniem milowym w procesie reformy studiów doktoranckich w Europie stały się The 
Salzburg Principles, sformułowane w 2005 roku. To one nadały wspólny kierunek licznym 
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przekształceniom, jakie miały nastąpić od tego momentu w poszczególnych krajach Unii 
Europejskiej. Szczególny nacisk kładzie się w tym przypadku na umiędzynarodowienie studiów 
doktoranckich oraz większą integrację i współpracę między poszczególnymi uczelniami w procesie 
kształcenia doktorantów i prowadzenia przez nich badań naukowych. Pomocne w tym przypadku 
mogą stać się różnego rodzaju projekty unijne. Celem opracowania jest wskazanie możliwości 
umiędzynarodowienia studiów doktoranckich poprzez Erasmus Intensive Programs [12, s. 103-
114]. 

W latach 2013–2014 Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów (International 
Association of Universities) oraz Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Międzynarodowej 
(European Association for International Education) podjęły próbę zbadania wymiaru 
internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Europie. Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Uniwersytetów zbadało łącznie ponad 6800 instytucji szkolnictwa wyższego w 131 krajach na 
całym świecie. Natomiast Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Międzynarodowej przebadało 
ponad 1500 instytucji szkolnictwa wyższego w 33 krajach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 
Wyższego (EOSW). Wyniki badań zostały ukazane między innymi w raporcie Internacjonalizacja 
szkolnictwa wyższego, opracowanym na zlecenie Parlamentu Europejskiego [12].  

Zgodnie z wynikami badań podjętych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Uniwersytetów w Europie, w porównaniu z innymi badanymi regionami, większa liczba instytucji 
szkolnictwa wyższego wskazuje posiadanie polityki/strategii internacjonalizacji swoich jednostek 
naukowych.  

We wspominanym wyżej raporcie Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego, opracowanym 
na zlecenie Parlamentu Europejskiego dokonano ocena i wskazano najważniejszych wyzwań dla 
umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego: 

1. rosnące znaczenie umiędzynarodowienia na wszystkich poziomach (szerszy zakres 
działań, bardziej strategiczne podejście, kształtujące się strategie i ambicje krajowe); 

2. coraz większa liczba strategii międzyinstytucjonalnych na rzecz umiędzynarodowienia 
(lecz także ryzyko homogenizacji, skupienie się tylko na wynikach ilościowych); 

3. pojawiające się wszędzie wyzwania związane z finansowaniem; 
4. tendencja do coraz większej prywatyzacji umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, 

związanej z generowaniem przychodów; 
5. presja konkurencyjna wynikająca z globalizacji, przy coraz większej zbieżności aspiracji, 

jeśli jeszcze nie działań; 
6. wyraźne przejście od (jedynie) współpracy do (nasilonej) konkurencji; 
7. kształtująca się regionalizacja za przykład często podawana jest Europa; 
8. coraz większa liczba uczestników na całym świecie, a zarazem trudności w pogodzeniu 

ilości z jakością; 
9. brak wystarczających danych do przeprowadzenia analizy porównawczej i podejmowania 

decyzji; 
10. pojawienie się nowych obszarów wymagających uwagi, takich jak 

umiędzynarodowienie programów nauczania, kształcenie ponadnarodowe i edukacja cyfrowa. 
Członkostwo Polski w UE, geopolityczne położenie naszego kraju oraz rozwój gospodarki 

opartej na wiedzy to główne czynniki sprzyjające podnoszeniu stopnia umiędzynarodowienia 
polskiego szkolnictwa wyższego. Sukcesy na tym polu to też szansa na dalszy rozwój nauki i 
szkolnictwa wyższego oraz na silniejszą pozycję Polski w Europie i na świecie. Dlatego też 
efektywna polityka państwa wymaga wskazania kierunków działań oraz narzędzi niezbędnych do 
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ich realizacji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało «Program 
umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego». Na  świecie  studia  poza granicami swojego kraju 
odbywa już 4 mln osób. W perspektywie roku 2020 będzie to już 7 mln osób chcących kształcić się 
poza krajem urodzenia. Rynek ten jest szacowany na 100 miliardów dolarów. Najaktywniejszymi 
na nim graczami są USA, Wielka Brytania, Australia. Jednak wciąż pojawiają się nowi liczący się 
uczestnicy, m.in. Francja, Niemcy. Polska ma szansę dołączyć do tego grona ze względu na 
dynamicznie rozwijającą się gospodarkę, bowiem rola europejskiego lidera we wzroście 
gospodarczym przyciąga uwagę świata. 

Podejmując próbę określenia perspektyw rozwoju internacjonalizacji szkolnictwa wyższego] 
w Europie można założyć potencjalnie pozytywny trend i dalszy rozwój. Negatywny wpływ na 
umiędzynarodowienie kształcenia w Europie i mobilność studentów mogą mieć zjawiska takie jak 
kryzys migracyjny i wprowadzenie ograniczeń w swobodzie przepływu osób i kryzys gospodarczy 
– które stanowią wyzwania dla decydentów politycznych i europejskich naukowców. 
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The article is focused on internationalization of higher education as component of European 
integration. The internationalisation of higher education is a top down process which started 
around 1980s with Erasmus and Socrates programmes. The process of creating the common Higher 
Education Area continued with the Bologna declaration and also with Lisbon strategy. 
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Досліджено вікові особливості та причини політичної активності студентської 

молоді українських університетів початку ХХ століття. Вивчено рух студентської та 
учнівської молоді на початку ХХ століття, який був складовою громадсько-політичного 
життя. Окреслено історію молодіжного руху під час революції 1905 – 1907 рр. 
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Революція гідності в Україні черговий раз підтвердила вагомість участі в суспільно-

політичному житті країни саме молоді, зокрема учнівської та студентської, наполегливість та 
цілеспрямованість, якої мають велике значення у розвитку революційних подій. Оскільки 
учнівська молодь найшвидше сприймає нове та неординарне, то будь-яка політична система 
розглядає її, як важливий об’єкт ідеологічного впливу і намагається заручитися її 
підтримкою Отож дуже часто, молодь стає заручником політичної боротьби. 

Рух студентської та учнівської молоді на початку ХХ ст. був складовою громадсько-
політичного життя. Студенти та учні реагували на всі прояви кризової ситуації в країні, 
внаслідок чого закладались різноманітні погляди на нагальні проблеми та шляхи їх 
подолання. 

Проблеми історії вищої освіти в Наддніпрянській Україні, передусім університетської, 
у ХІХ – на початку ХХ ст. досліджували такі відомі науковці, як Д. Багалій, В. Бузескул та 
ін. [2, 3]. 

 Враховуючи вимоги історичної науки значний доробок у висвітлення названої 
проблематики внесли українські (включно діаспорні) вчені, праці яких знайшли поширення 
після проголошення незалежності України (А. Алексюк, Н. Дем’яненко, І. Прудченко, 
С. Сірополко, Е. Степанович та ін.). Однак, попри розмаїття наявної наукової літератури 
проблема вікових особливостей студентської та учнівської молоді в революційному русі на 
початку ХХ ст. залишається недостатньо вивченою, тому метою даної статті є дослідження 
вікових особливостей учнівської та студентської молоді та причини їх політичної активності 
в революційних подіях 1905 – 1907 рр. в Україні. 

Молодь – соціально-демографічна група, виокремлена на основі сукупності вікових 
характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза та етап 
життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов’язаний з нею 
соціальний статус і соціально-психологічні особливості, мають соціально-історичну природу 
і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей. 
Нижня межа молодості встановлена між 14-ма та 16-ма роками, а верхня між 25-ма та 30-ма 
роками і навіть пізніше. 

Необхідно вказувати чіткі вікові рамки, які розкривають поняття «відсоток» або 
«частка» молоді. Статистичні підрахунки фіксують верхню межу, яка становить 21 рік. 
Оскільки цей вік на початку ХХ ст. означав повноліття, ця межа є «зручною», бо 
застосовується в дореволюційних юридичних оглядах, які вели облік «державної 



40                                ISSN 2307-9223                                           Молодіжна політика: проблеми та перспективи 

 
злочинності». Виникає питання чи можна відносити все студентство, значна частина якого 
була старшою двадцяти одного років, до традиційного визначення «учнівська молодь»? 
Наприклад, у звіті міністра народної просвіти за 1905 р. є інформація щодо вікових категорій 
студентів, а саме:  вісімнадцяти – двадцяти років – було 7%, двадцяти – двадцяти одного – 
29%, двадцяти двох – двадцяти трьох – 38%, двадцять чотири – двадцять п’ять – 22%, 
двадцять шість і більше – 4%. Подібна картина була характерною і для жіночих навчальних 
закладів, Переважали слухачі віком від вісімнадцяти до двадцяти чотирьох років [1]. 

В історіографії така класифікація є традиційною, а зарахування всього студентства в 
категорію «учнівська молодь» виправдане. По-перше, студенти на відміну від молодих 
робітників та селян ще не мали професійного досвіду, тому з соціологічної точки зору період 
їх молодості був довшим. По-друге, відповідно до «правил для студентів Імператорських 
Російських університетів» (параграф 1, примітки до нього) від 16 травня 1885 року 
одруженні особи до складу студентів не приймались [10, с. 3]. 

Визначення нижньої межі учнівської молодості вимагає певного коригування. 
Політичні партії враховували специфіку діяльності в різних прошарках юнацтва. 
Випускники гімназій, як правило, досягали вісімнадцяти років. Вікова палітра учнів 
чоловічих гімназій в 1905 р. виглядала наступним чином: сімнадцять років – 4,9%, 
вісімнадцять – 23,2%, дев’ятнадцять – 27,4%, двадцять – 23,2% і більше двадцяти одного 
року – 21,3% [1, с. 5]. 

Беззаперечним доказом активної ролі молоді в революційних подіях 1905 р. є їх 
абсолютна перевага серед учасників збройних виступів і в складі бойових дружин. Основу 
бойових дружин в Катеринославі, Харкові, Миколаєві складала молодь. Статистичні дані це 
також підтверджують. Середній вік дружинників, які звинувачувалися в участі збройного 
виступу становив – 24,2 роки. Зі ста одинадцяти учасників збройного повстання харківських 
робітників, які назвали свій вік, тільки чотири особи були старші за 30 років, а вісімдесят 
п’ять – віком від сімнадцяти до двадцяти трьох років. Двадцять чотири із сорока чотирьох, 
які були засуджені за участь у бойових дружинах склала молодь від шістнадцяти до двадцяти 
одного року [2, с. 23]. В барикадних боях приймали активну участь юнаки. У складі бойових 
дружин були члени організації середніх навчальних закладів – Південно-західної групи в 
Києві, Харківського союзу учнів, соціал-демократичні групи Катеринослава, Одеси [2 с. 79].  

Осередками революційних сил в Києві стали університет та політехнічний інститут, 
де постійно проходили мітинги. Учнівська молодь брала активну участь у скликані 
населення на мітинги. Не випадково поліція затримувала учнів не в навчальних закладах, а 
на заводах, залізничних майстернях та інших місцях [1]. Паралельно частина учнів 
організовувала збори в приміщеннях реальних і технічних училищ.  

В Одесі багато учнів різних учбових закладів знаходились під впливом соціал-
демократичної пропаганди. В університеті формувались бойові дружини і загони 
самооборони для боротьби з чорносотенцями, накопичувалась зброя для повстанців. Бойова 
дружина учнів училища торговельного судноплавства отримала тридцять два револьвери. 
Учнівська молодь Катеринослава побудували барикаду і влаштували на ній політичний 
мітинг [6]. 

Революційно налаштована учнівська молодь зближувалась з армією, пропагувала ідею 
збройного повстання серед солдатів і офіцерів. В листопадовому збройному повстанні 
моряків у Севастополі на чолі з лейтенантом П.П. Шмідтом приймали участь і учні 
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реального училища. Разом з батьком на крейсері був і його п’ятнадцятирічний син Євген, 
який навчався у реальному училищі [1]. 

Діяльність політичних партій серед молоді починалась з розповсюдження брошур, 
закликів, різноманітних листівок. Під час революції процес політичної диференціації мав 
яскраво виражений характер. Проте молоді агітатори одночасно могли розповсюджувати і 
більшовицьку, і есерівську, і меншовицьку літературу. Анархісти Катеринослова в листівці-
некролозі Павло Гольман повідомляли, що в серпні 1906 р. у перестрілці з поліцією загинув 
їх двадцятирічний товариш однопартієць. У ході своє короткої політичної діяльності Павло 
Гольман приймав участь в роботі майже всіх революційних партій і течій: з 15-ти років 
розповсюджував соціал-демократичні листівки, в 18 років вступив до партії есерів, а через 
пів року став анархістом. 

«Протест проти державного ладу» починався з протесту проти деспотичної влади 
батьків. Батьківські комітети і багатьох місцях бойкотувались, тому що всі вони складались 
наполовину з чорносотенців або дуже обережних осіб. У своїх печатних органах учнівська 
молодь критикувала батьківські комітети за скептицизм у відношенні до необхідності 
академічних свобод для учнів і засудження політичної діяльності учнівських організацій.  

В такій ситуації зростало значення підтримки руху учнівської молоді з боку 
політичних партій. Праві партії виступали за те щоб викоренити політичні організації у 
середній школі і активізувати виховання молоді у дусі відданості царю та Батьківщині. 
Октябристи вважали, що будь-яке залучення учнівської молоді у політичну боротьбу є 
нищівним для духовного розвитку молодих сил. Соціал-демократи допускали раннє 
політичне виховання молоді, а меншовики навпаки засуджували.  

Слід відзначити, що такий конфлікт поколінь не носив тотальний характер, тому-що 
молоді люди брали приклад з революціонерів старшого покоління і виховувались у родинах 
з революційними традиціями. Так наприклад, група одеських жінок випустила листівку з 
закликом до матерів підтримувати своїх дітей у боротьбі за світле майбутнє [6]. 

Другою причиною політичної активності молоді були соціальні проблеми. Уряд 
контролював допуск дітей малозабезпечених до гімназій та інших навчальних закладів, 
особливо до вищої школи. Для таких дітей двері університетів були взагалі зачинені.  

Уявлення про соціальній стан дають матеріали таблиці «Народна освіта» за 1892 рік. 
У чоловічих гімназіях та прогімназіях діти дворян та чиновників складали 56,2 %. В 
реальних училищах того ж року діти дворян і чиновників складали 38 % учнів, міщани – 
43%, селяни – 12,7 % з усієї кількості учнів. Відомий циркуляр міністра народної освіти 
Дєлянова від 18 липня 1887 р. (циркуляр про дітей кухарок) забороняв приймати дітей 
малозабезпечених у гімназії та інші середні навчальні заклади [9, с. 15]. 

Однак, поступово відбувалась демократизація соціального складу серед учнівської 
молоді. З початком 1905 р. діти дворян та чиновників складали 43,9% від загальної кількості 
учнів, міщани – 37,2%, селяни – 11,3%. Подібна тенденція спостерігалась і в жіночих 
гімназіях, де у 1905 р. діти дворян складали 31,2%, міщани – 47,5%, а селяни – 13,8% 
учнів [3, с.17]. 

Найбільш масовою та демократичною за своїм складом була навчальна школа, до якої 
входи міські та повітові училища, церковно-приходські школи. Основну масу учнів тут 
представляли діти селян, робітників та службовців. Особливості нижчих професійно-
технічних шкіл та училищ була в тому, що в цих навчальних закладах навчалися діти з 11 – 
15 років, а старших класах учні вже відносились до груп дорослого населення. Так, у 
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трикласному Бахмутовському ремісничому училищі (Катеринославська губернія) у віці від 
16 до 20 років із 117 учнів було 67 осіб, що складало 57%.  

Не дивлячись на певне зростання кількості учбових закладів усіх типів, особливо 
після революції 1905 – 1907 рр. Російська імперія продовжувала залишатись однією з 
найбільш відсталих європейських країн за рівнем освіти. В деяких регіонах імперії населення 
було майже неосвіченим. 

Статистика свідчила, що в імперії тільки три особи зі ста мали можливість навчатись 
у навчальній школі, дві особи з однієї тисячі – у середній, і дві особи із десяти тисяч – у 
вищій школі. Одна середня школа припадала на двісті тридцять тисяч мешканців. У Києві, 
наприклад, у 1905 р. більш, як 33% бажаючих навчатися не могли бути прийняті до школи, 
за відсутності місць [1]. 

Для більшої частини молоді, яка отримала можливість навчатися у середній школі, 
освіта була пов’язана з матеріальними труднощами. Плата за навчання у гімназіях, реальних 
училищах та інших навчальних закладах коливалась від двадцяти до ста карбованців на 
місяць. У технічних училищах, плата за навчання становила від сорока до сімдесяти 
карбованців. В деяких середніх навчальних закладах розмір внесків перевищував рівень 
плати в університетах і коливався від ста до двохсот п’ятдесяти карбованців [1]. Ось чому в 
звітах учбових закладів повідомлялось про відрахування учнів через несплату за навчання. 
Наприклад, з Олександрійського механіко-технічного училища (Катеринославська губернія) 
з п’ятдесяти учнів першого класу було відраховано двадцять п’ять, тобто рівно 50% [1]. 

Побутові умови учнів були також незадовільними. В пансіонатах середніх навчальних 
закладів проживала лише незначна частина учнів. Більша частина учнів була вимушена 
винаймати квартири [8]. 

Сирі приміщення шкіл, голодування, погані житлові умови сприяли високому рівню 
захворюваності учнів. Реакційна система навчання, муштра, виховання в дусі поклоніння 
царю та церкві приводили до нервових зривів серед учнів, які часто закінчувались 
самогубством. Таке явище мало масовий характер. У зв’язку з цим у багатьох навчальних 
закладах були створені комісії з боротьби зі шкільними самогубствами [8]. 

Великий вплив на школу здійснювала церква, намагаючись впливати на свідомість 
учнів не тільки в духовних навчальних закладах, але і у світських. Не випадково кредит на 
розвиток світських шкіл у два рази менший ніж кредит Синоду [9, с. 16]. 

Як у середній, так і у вищий школі панувала казармова дисципліна, встановлювався 
відкритий і таємний нагляд за учнями. У школі та за її межами, заборонялись будь-які 
спроби створення організацій та гуртків, навіть академічного характеру. Не тільки 
інспектори, але і вчителі зобов’язувалися виконувати функції поліцейських служб. Так у 
Маріупольській жіночій гімназії, напередодні 1 травня, гімназисткам без дозволу не 
дозволяли ходити, навіть, у аптеку [1]. 

Жорстоко карали учнів, які брали участь в демонстраціях та за розповсюдження 
революційної літератури. Зокрема, за участь в демонстрації в Києві 5 лютого 1905 р. у дворі 
поліцейської дільниці учні комерційного училища були проведені скрізь стрій козаків, які 
били їх нагайками [1]. 

Політичне обмеження учнівської молоді проявлялось і в забороні отримання освіти 
рідною мовою. В українській школі з 1876 р. законом було заборонено викладання 
українською мовою. Тоді в гімназіях можна було бачити таблички: «В стенах гимназии 
воспрещается воспитанникам говорить на малорусском языке» [1]. 
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Уряд обмежував доступ до освіти дітей та юнаків національних меншин. На практиці 

здійснювався циркуляр 1887 року про обмеження при прийомі у навчальні заклади євреїв в 
межах осілості 10% норми, а поза межами 5% [1]. 

Показово, що у вищих навчальних закладах України навчались представники різних 
національностей. В середині 90-х рр. ХІХ ст. на території України існувало три університети 
– Святого Володимира (Київ), Новоросійський (Одеса), Харківський, а також два вищих 
спеціальних заклади – Харківський технічний і ветеринарний інститути. Після революції 
1905 – 1907 рр. кількість вузів збільшується більше ніж у два рази та досягає дев’ятнадцяти, 
що складає 21,2% від загальної кількості, існуючих в Російській імперії [1]. 

Згідно інформації щорічних звітів вищих навчальних закладів та архівних матеріалів 
помітно, що дві третини учнівської молоді були православними. Їх основу складали росіяни 
та українці, частково білоруси. Чисельною була група учнів римо-католицького 
віросповідання, яка включала поляків, а також осіб прибалтійських народностей. Групу 
«інших» християн складали грузини і молдовани. Учнів іудейського віросповідання було 
доволі багато, особливо в Києві і Одесі, але щорічно їх кількість зменшувалась через 
зменшення відсоткової норми для євреїв при вступі у вузи. Групу вірмено-григоріанського 
віросповіданні складали вірмени. Крім перелічених національностей в учбових закладах 
України навчались болгари, чехи, серби, хорвати, німці, угорці, австрійці. Статус учнівської 
молоді різних національностей був неоднаковим, жорстокого національного пригнічення 
зазнавали саме українські учні. Викладання у всіх учбових закладах України велося 
виключно російською мовою. 

За збереження літератури на «малороссийском наречии» студентів віддавали під 
нагляд поліції [1]. Вимоги студентів-українців Київського, Новоросійського, Харківського 
університетів, всіх викладачів, української та російської інтелігенції про запровадження 
курсів української мови і літератури, історії та географії України, а також викладання 
українською мовою цих дисциплін міністерством народної освіти заборонялось. Але 
найбільшого пригнічення зазнавала учнівська молодь єврейської національності. Її 
зарахування для кожного навчального закладу обмежувалось певним відсотком. Норма для 
Київського і Новоросійського університетів – 10%, для Харківського – 5%.  

Однак уряд на свій розсуд міг зменшувати його, особливо після численних 
студентських виступів, провину за які влада покладала на осіб єврейської національності. 
Крім того на початку ХХ ст. для єврейської молоді було введено ряд обмежень при вступі до 
вузу. Вони мали мати не лише бездоганну поведінку, але й надати свідоцтво про політичну 
благонадійність [3]. 

Місцева влада і адміністрація вузів обмежувала права і свободи студентів. Доказом 
може слугувати факт, коли студентам Київського університету заборонялось залишати місто 
без дозволу керівництва. За це передбачалось покарання карцером. У всіх навчальних 
закладах, крім Новоросійського університету існували іменні вішаки для студентів, за якими 
можна було відслідковувати відвідування занять під час революційних виступів.  

Крім того слід зазначити, що майновий стан студентської молоді був різноманітним. 
Певна частина дворянства, а також середніх та дрібних чиновників, сільських священників, 
молодшого офіцерського складу не мали можливості забезпечити своїх дітей-студентів. 
Більшість студентів потребували їжі, одежі та житла [9, с. 13]. 

Опитування сто двадцяти трьох студентів Київського університету показало, що сто 
три особи знаходяться на межі жебрацтва і не мають постійних доходів. «Плата за навчання 
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разом із потребами на обмундирування, – писала газета «Одеські новини», – є джерелом 
страждань середнього студентства» [8]. 

Стипендії надавались лише обмеженій кількості осіб, при умові їх благонадійності. У 
Харківському університеті у 1900 році із тисячі двісті тридцять одного студента стипендії 
отримували лише сто шістдесят одна особа, із яких тільки п’ятдесят вісім отримували 
державні стипендії, а інші із фондів пожертв [3, с. 15]. У Новоросійському університеті із 
шістсот шістдесяти трьох студентів стипендію отримували дев’яносто три особи [3, с.13]. У 
Київському університеті із дві тисячі триста дев’ятнадцяти студентів стипендію отримували 
лише сто вісімнадцять учнів [8, с. 12-13]. 

Така політика Міністерства освіти обмежувала доступ до навчання і насаджувала 
поліцейські порядки в учбових закладах, змушувала учнівську молодь вести боротьбу за свої 
академічні свободи, а також за демократичні права і цінності. 

Таким чином, в революційних подіях 1905 – 1907 рр. приймала активну участь 
студентська та учнівська молодь віком від десяти до тридцяти п’яти років, про що свідчать 
щорічні звіти Міністерства освіти. Мотиви виступів учнівської молоді відповідали 
причинам, мали місце в масштабах імперії, підйому громадської активності в країні, а також 
тим проблемам, які мали місце в народній освіті. 
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ГРОМАДЯНСЬКА ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ ДРОГОБИЧЧИНИ 
 
Проаналізовано зміст поняття ідентичності, визначено її види та подано їх 

інтерпретацію. Особливу увагу зосереджено на означенні громадянської та національної 
ідентичності. Розглянуто вплив політичної участі на формування колективної 
ідентичності. На основі результатів соціологічного дослідження вибудувано своєрідну 
ієрархію ідентичностей старшокласників Дрогобиччини.   

Ключові слова: ідентичність, громадянська ідентичність, національна ідентичність, 
ієрархія ідентичностей 

 
Цивілізаційний вибір України в бік євроінтеграції демонструє не лише її орієнтацію 

на діючу в провідних країнах модель соціально-економічного розвитку, а визначає її 
політичні переваги, пов’язані зі створенням надійних механізмів політичної стабільності, 
демократії та безпеки. Вочевидь, у євроінтеграційному процесі кожної країни настає момент, 
коли із зовнішньополітичного питання він перетворюється на ряд конкретних і досить 
складних завдань внутрішньої політики. Особливу увагу привертає до себе питання 
формування спільної ідентичності громадян України, зокрема учнівської молоді, у процесі 
завершення державо- і націєтворення.  

Метою даної розвідки є визначення рівня громадянської та національної ідентичності 
в своєрідній ієрархії ідентичностей молоді. У фокусі нашої уваги регіон українсько-
польського пограниччя – Дрогобиччина. 

Теоретична база дослідження включає праці закордонних та вітчизняних науковців, 
які присвячені вивченню сутності й різновидам ідентичності та процесу її формування, 
впливу демократії та громадянського суспільства на ідентифікацію особи. Зокрема, 
багатовимірність поняття ідентичності аналізував німецький соціолог Ю. Габермас, 
американська дослідниця Л. Грiнфелд. Серед українських дослідників питання формування 
ідентичності молоді хочемо виокремити В. Арбєніну, Л. Сокурянську, С. Щудло, 
В. Щербату. Для розкриття особливостей національної ідентичності використовуємо праці 
таких українських дослідників: М. Козловця, М. Степико, О. Удода та ін. Питання 
формування громадянськості в умовах демократії досліджував Б. Барбер. Політичну участь 
як вияв політичної свободи громадянина обґрунтовував В. Климончук.  

Емпіричною базою нашої розвідки є результати міжнародного соціологічного 
дослідження «Молодь на пограниччях Центральної та Східної Європи», до якого автор цієї 
статті теж була залучена. Дане опитування є другим етапом міжнародного соціологічного 
проекту серед учнів шкіл пограничних регіонів країн Центральної та Східної Європи ( 
перший етап реалізований 2013 р. серед молоді українсько-польського пограниччя міст 
Дрогобича та Перемишля). Опитування проводилося у травні-червні 2015 р методом 
анкетування серед учнів випускних класів міських та сільських загальноосвітніх шкіл. За 
основу був взятий інструментарій 2013 року (автор ідеї д-р П. Длугош, Жешувський 
університет, Польща) і доповнений питаннями, які склали наукові зацікавлення нових 
координаторів проекту з Польщі, України та Угорщини. Дослідження було організоване як 
омнібусне. Вибірка формувалася як районована, квотна з врахуванням типу населеного 
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пункту та типу школи. Обсяг вибірки склав: Харків – 428 ос., Дрогобич – 392 ос., Ужгород – 
400 ос., Перемишль – 413 ос., Жешув – 294 ос., Зелена Гура – 336 ос. Координатор 
дослідження, зокрема у Дрогобичі – проф. С. Щудло. У даній статті ми спираємося 
виключно на дрогобицький масив, зокрема основна увага зосереджена на питанні, що 
вимірює ідентичності молоді. 

Теоретичний аналіз різних концептуальних підходів до вивчення питання 
ідентичності демонструє її як рухливу, еластичну, включаючи цілий ансамбль ідентифікацій, 
складову як входження в єдине унікальне тотожне собі ціле. Зокрема, у енциклопедичному 
словнику-довіднику новітньої політичної лексики ідентичність (анг. identity – тотожність) це 
концепт, що виражає переживання або усвідомлення особистістю своєї належності до тієї 
або іншої соціально-особистісної позиції в межах соціальних ролей та їх станів як уявлення 
людиною самої себе унікальною, цілісною, єдиною в часі та ставленні до навколишнього 
світу [7, с. 144]. Значення ідентичності визначають три базисні потреби людини: належність 
до співтовариства, позитивна самооцінка та безпека. На складну і комплексну 
характеристику ідентичності вказує її структура. Серед видів ідентичності виділяють 
особистісну ідентичність як сукупність характеристик, що відрізняють людей один від 
одного та соціальну ідентичність – усвідомлення людиною своєї приналежності до тієї чи 
іншої соціальної групи. У свою чергу різновидом останньої є територіальна ідентичність 
[10]. Оскільки територіальна ідентичність охоплює об’єкти різного масштабу, то можна 
виділяти в ній наступні рівні: 

Національна ідентичність, яка є найвищим рівнем в ієрархії територіальних 
ідентичностей. У побутових уявленнях її, зазвичай, асоціюють з етнічною ідентичністю, але 
окремі джерела, зокрема англомовні, стверджують, що нація – синонім держави. Саме тому, 
на їхню думку, правильніше ототожнювати національну ідентичність з державою [10].  

Регіональна ідентичність – це усвідомлення себе як мешканця певного регіону, своєї 
приналежності до його жителів, почуття психологічної спільності з ними.  

Локальна ідентичність – це ототожнення людиною себе з місцевою спільнотою, 
відчуття причетності до подій, що відбуваються на території безпосереднього проживання 
(село, місто, мікрорайон, район) [9].  

Найбільш неоднозначною та дискусійною у науковому середовищі є інтерпретація 
громадянської та національної ідентичностей.  

У дослідженнях відомого українського соціолога В. Арбєніної знаходимо пояснення, 
що у сучасному науковому дискурсі для позначення «ідентичності» застосовують поняття 
«національна» та «громадянська» ідентичності. Оскільки поняття «громадянин» 
кореспондується не тільки з державним утворенням, а й із соціальною спільнотою 
співгромадян деякі автори, в залежності від контексту, вживають визначення «державно-
територіальна», «державно-громадянська», «національно-громадянська» ідентичності [9, с. 
48]. Дослідниця вказує, що найбільш вживаним й багатозначним є поняття «національна 
ідентичність». Його інтерпретація може бути досить відмінною, оскільки залежить, по-
перше, від того, яке поняття розглядається як родове: «нація» або «національна», по-друге, 
від того, як трактується феномен «нація». Тобто при дослідженні необхідно чітко 
окреслювати термінологічні межі понять із прикметником «національне». Окрім того, 
існування різних моделей нації, одна з яких базується на етнічних, інша – на громадянських 
засадах, додатково збільшує можливості різного тлумачення феномену «національна 
ідентичність». У першому випадку йдеться про націю як етнічний колектив, організований 
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політично у формі держави, у другому – про поліетнічне за своїм складом утворення, 
головними ознаками якого є територія та громадянство. Відповідно до цього, в одному 
випадку тотожними стають етнічна й національна ідентичність, у другому випадку – 
національна та громадянська ідентичності. Однак, якщо ототожнення етнічної та 
національної ідентичності у разі, коли йдеться про сучасну політичну націю, поступово 
долається, ототожнення національної та громадянської ідентичності є глибоко 
поширеним [9, с. 39]. 

Беручи за основу означення громадянської ідентичності як ототожнення себе зі 
спільнотою громадян національно-державного утворення, слід розуміти, що успішність 
держави як політичної організації забезпечується саме відчуттям окремого індивіда 
складовою єдиної спільноти. Поняття «Staatsbürgerschaft», або «громадянство» сьогодні, 
використовується як таке, що вказує на приналежність до певної держави, а також для 
означення статусу, який визначається громадянськими правами [3]. Їх набір формують ті, 
котрі визначаються саме громадянським статусом – це політичні права. Практика їх 
виконання через політичну участь впливає на формування громадянської ідентичності [4, 
с.74]. 

Політичний досвід країн Заходу доводить, що формувати активну громадянську 
позицію можна лише в умовах демократії. Ефективність такої форми організації влади 
передбачає одночасне поєднання автономності особи, з правом на свободу, та усвідомлення 
частиною спільноти рівних собі громадян. Власне, на цьому наголошує один із 
представників теорії партисипативної демократії Б. Барбер. В основу свого вчення він поклав 
ідею громадянства, тобто формування специфічного типу демократичної спільноти, в якій 
окремі індивіди постають як активні учасники спільного для всіх процесу політичної участі, 
що на основі взаємної поваги через переговори досягають консенсусу. Бути громадянином, 
вважає Б. Барбер, означає брати участь у певному усвідомленому способі буття, що 
припускає усвідомлення існування інших осіб і здійснення спільної діяльності разом з ними 
[2, с.259]. Ю. Габермас трактує громадянство як спільність людей, які об’єдналися не лише 
на основі інтересів, а й спільної громадянської культури та виховання, які реалізуються в 
політичних діях через інститути партисипативної демократії [3]. 

Одним із чинників формування громадянської ідентичності є політична участь. Слід 
підкреслити, що поряд із категорією «політична участь» часто використовують такі поняття, 
як «громадянська/політична дія», «суспільно-політична активність», «громадянська 
залученість» [4, с. 72-80] тощо. Серед політологів є поширеною думка, що відчуття 
громадянськості є передумовою утворення сучасної національної форми політичної 
організації, а також – передумовою перетворення населення на громадян. Однак поза 
національною формою організації життя суспільства усе населення не зможе піднестися до 
відчуття громадянства і, відповідно, держава залишатиметься поза демократичними 
процедурами життя. Масштабність і надзвичайна складність поширення 
загальнонаціональної ідентичності на усіх громадян України, що мають одночасно різні 
етнічні, мовно-культурні, релігійні, конфесійні, регіональні тощо ідентичності, не дозволяє 
сподіватись на те, що ця мета може бути досягнута за короткий термін. Події в Україні, 
пов’язані з воєнними діями на сході країни уже четвертий рік чітко це демонструють. У 
такому випадку актуальніше говорити про формування національної ідентичності. Історики 
та етнополітологи розрізняють етнічну та національну. Так, український історик О. Удод 
зазначає, що етнічна ідентичність завжди об’єктивна, навіть якщо вона складна (у випадку 
народження й виховання дітей у міжетнічних шлюбах) і навіть, якщо людина сама того не 
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усвідомлює або її усвідомлення позначене суб’єктивним небажанням належати до певного 
етносу (з певних об’єктивних історичних причин, як-от: переслідування євреїв, депортація 
національних меншин, обмеження пересування поза межею осілості тощо). Вирішальну роль 
у процесі етнічної ідентифікації відіграють об’єктивні чинники – расовий (антропологічний 
тип), культурний (мова), психологічний (менталітет) тощо. На думку О. Удода, національна 
ідентичність, на відміну від етнічної, є категорією динамічною (в історичному та 
соціальному сенсі), оскільки вона завжди перебуває у процесі змін, адаптації й формування 
[8, с. 34]. Розуміння національної ідентичності залежить від розуміння і тлумачення поняття 
«нація», яке теж формувалося історично. Як В. Арбєніна так і О. Удод поділяють думку 
Ю. Габермаса, що поняття: «нація», «національна ідентичність», «національна свідомість», 
їх походження й особливості вживання відображають історію виникнення національної 
держави [3]. Науковці вважають, що політичний проект нації не є повноцінним без 
культурологічної складової. Таку думку В. Арбєніна підтверджує цитатою 
найавторитетнішого фахівця у галузі націй та націоналізму Е. Сміта, «навіть нації, створені 
здебільшого на основі колективних політичних ідентичностей, потребували певної 
культурної основи у вигляді міфів, спогадів, символів і традицій, щоб створити міцнішу 
єдність серед своїх часто різних народів, і цей матеріал часто можна було знайти в 
культурних ресурсах етнічних спільнот [9, с. 39]. Щодо часового виміру появи категорії 
«нація», то дослідники вважають, що саме Французька революція робить «націю» джерелом 
державного суверенітету. За кожною нацією відтоді визнають право на політичне 
самовизначення. Місце етнічного зв’язку займає спільність демократичної волі. Основою 
колективної ідентичності, яка була функціональною для ролі громадянина і виникла в період 
Французької революції, став націоналізм, який було опосередковано історизмом [3].  

Ми поділяємо думку українських науковців, що поняття «національної ідентичності» 
передбачає вияв колективного самоконструювання образу власної нацiональної спiльноти, 
характер якого багато в чому залежить вiд об’єктивних передумов i практики 
функцiонування цієї спiльноти (наприклад, сприятлива економiчна ситуацiя, політична 
нестабiльність, зовнiшнi загрози тощо) [5, с. 232]. 

Отож, акцентуємо увагу на ідентичності, яка полягає в належності до «народу», 
найважливішою ознакою якого є те, що його визнають як «націю». 

Серед джерел формування національної ідентичності українські дослідники 
поділяють думку американської колеги Л. Грiнфелд, яка виокремлює наступні ідентитети 
нації: насамперед, людські переконання – нація існує доти, доки її члени визнають один 
одного як співвітчизників, визнають, що їхні спільні характеристики схожі та прагнуть 
продовжувати співіснування; спільне історичне минуле (причому не лише переможні 
моменти, а й поразки), спільні обов’язки й уявлення про спільне майбутнє; спільні дії 
(рішення, досягнення результатів), тобто дієва ідентичність; постійне проживання в одній 
країні, спільна батьківщина, держава; нарешті, спільні характеристики, що їх об’єднано 
поняттям «національного характеру», спільна культура, спільні політичні принципи 
(демократія, верховенство закону тощо) [1]. Фрагментом формування дієвої ідентичності є 
практика масової участі громадян у політичному житті. Цікаво, що виникнення інтересу до 
політики пов’язано переважно з юнацьким віком, який може стати вирішальним у 
формуванні політичної свідомості, а головне громадянської ідентичності. За дослідженнями 
наших колег, зокрема Я. Комарницького, питання зацікавлення молоді політикою на основі 
описаного вище соціологічного опитування, можна простежити, недостатньо активне 
зацікавлення молоді політикою [6]. Отож, аналізуючи відповіді молоді на питання «Чи 
цікавитеся Ви політикою?» Я. Комарницький показує, що загалом для молоді Дрогобича не 
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властивий великий інтерес до політики: дуже великою мірою цікавляться політикою лише 
2,6% українців. Тих, хто виявив середню міру зацікавленості політикою – 54,1%. Відсоток 
тих, хто зовсім не цікавиться політикою – 8,7% і слабо – 15,6% [6, с. 179].  

Причини не досить активного зацікавлення молоді політичним життям різні, але не 
обов’язково це розцінювати як тривожне явище. Я. Комарницький  показує, що низький 
інтерес до політики характерний і для молодих людей європейських країн, зокрема, поляків 
[6, с. 180]. Припускаємо, що це одна з ознак сучасних розвинутих демократій. 

У контексті аналізу різновидів ідентичності, залежно від пріоритетності кожної з них, 
моделюється своєрідна ієрархія. Опираючись на результати соціологічного опитування, 
спробуємо вибудувати послідовність ідентичностей молоді Дрогобиччини (див. Табл. 1) та 
визначити рівень громадянської та національної ідентичностей. Найсильніший зв’язок 
старшокласники відчувають з сім’єю – 93,9%. У розрізі територіальних ідентичностей 
найбільш важливе значення для переважної більшості молоді Дрогобиччини має відчуття 
себе громадянами своєї країни – 62 %. Наступні позиції займають зв’язок з містом чи селом, 
у якому живеш – 61,0%, та етнічною групою – 48, 7%. Лише один відсоток вирізняє між 
собою ототожнення зі своїм регіоном – 43,3% та своєю областю – 42,3%. Низький рівень 
особистісної значущості для досліджуваних спостерігається за показником ідентифікації 
себе з європейцями – лише 36,2%. 

 
Таблиця 1  

Розподіл відповідей на запитання: «Наскільки сильно Ви відчуваєте зв’язок з 
вказаними спільнотами», (%) 

 
Види ідентичностей % 

Громадянами своєї країни 62,0
Сім’єю 93,9

Містом (селом), в якому живеш 61,0
Своєю областю 42,3
Своїм регіоном 43,3

Європою 36,2
Своєю етнічною групою 48,7

 
Статистичнозначимі відмінності між хлопцями і дівчатами зафіксували щодо 

ідентитетів локального рівня (див. Табл. 2). У хлопців ототожнення з містом чи селом, в 
якому живеш становить 67,2%, а у дівчат – 56,6%. Дівчата більше себе ідентифікують з 
сім’єю – 95,4%, проти 91,8% у хлопців. Натомість значущою для хлопців є громадянська 
ідентичність 65,5%, на противагу 59,3% у дівчат.  

Щодо результатів у розрізі населеного пункту, то модель ієрархії співпадає, але 
відсоток ототожнення себе за всіма ідентитами молоді міста трохи вищий, аніж сільської 
молоді (див. Рис. 1.). У двох типах населеного пункту високий показник прив’язки до сім’ї, з 
незначною перевагою на 0,7% у місті. Міська молодь показує вищий відсоток відчуття себе 
громадянами своєї країни – 64,3, проти 60,1% у селі. Також міські старшокласники більше 
ототожнюють себе з містом, у якому проживають 65,7%, аніж старшокласники зі своїм селом 
– 59,3%.  
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Таблиця 2  

Розподіл відповідей на запитання: «Наскільки сильно Ви відчуваєте зв’язок з 
вказаними спільнотами» в розрізі статі, (%) 

 
Види ідентичностей дівчата хлопці 

Громадянами своєї країни 59,3 65,5 
Сім’єю 95,4 91,8 
Містом (селом), в якому живеш 56,6 67,2 
Своєю областю 41,1 43,9 
Своїм регіоном 38,3 50,3 
Європою 46,9 35,6 
Своєю етнічною групою 46,3 52,0 
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 Рис. 1 Територіальний розподіл відповідей старшокласників на запитання: «Наскільки 
сильно Ви відчуваєте зв’язок з вказаними спільнотами» у розрізі населеного пункту, (%) 

 
 

Отож, залежно від пріоритетності ідентичностей вибудовується своєрідна ієрархія. У 
стабільному суспільстві національна ідентичність повинна займати найвищий рівень. 
Локальна ідентичність проявляється через формування специфічних норм поведінки й 
цінностей жителів міста, села, району тощо. У часи криз разом з національною ідентичністю 
вона може стати опорою для людини у можливості мати визначеність власного становища у 
соціальному просторі й навіть частково компенсувати втрату інших важливих ідентичностей. 

Таким чином, ідентифікація розглядається сучасними науковцями як процес, 
включений в цілісну життєдіяльність суб’єкта, нерозривно пов’язаний з когнітивною, 
емоційною, ціннісно-смисловою та поведінковою сферами особистості, який триває 
впродовж життя. Низький показник зацікавлення молоді політикою молоді демонструє 
зменшення у її свідомості значення держави як учасника процесів формування культурного 
простору, формування соціокультурних механізмів становлення громадянського суспільства. 
Молодь прагне до самоорганізації на принципово новій, а головне відкритій основі. 
Пріоритетною у ієрархії ідентичності є ототожнення себе з сім’єю. Проте серед 
териториальних ідентичностей національно-державна має найбільш важливе значення для 
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переважної більшості молоді. Наступну позицію посідає локальна ідентичність, яка 
випереджає регіональну і, навіть, етнічну ідентичності. Відсоток ототожнення себе з 
європейською спільнотою має найнижчі показники в ієрархії ідентичностей. 
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We analyze the content of the concept identity, define its kinds and give their interpretation. 
Special attention is focused on defining civil and national identity. We consider the influence of 
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РОЛЬ ҐЕНДЕРНО-ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
В УДОСКОНАЛЕННІ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
У статті досліджено ґендерно-правову експертизу як засіб удосконалення 

законодавства України. Проаналізовано нормативно-правову базу проведення ґендерно-
правової експертизи. Підтверджено, що така експертиза покликана попереджати 
дискримінацію за ознакою статі, гарантувати дотримання принципу рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у чинному законодавстві. Окреслено низку проблем, 
пов’язаних із практичним здійсненням ґендерно-правової експертизи.  

Ключові слова: ґендер, ґендерна рівність, ґендерно-правова експертиза, 
дискримінація за ознакою статі, принцип рівних прав та можливостей 

 
Необхідність удосконалення вітчизняного законодавства є об’єктивною потребою, що 

зумовлена низкою соціальних, політичних, економічних і правових чинників. Формування 
правової державності, створення демократичних інститутів публічної влади, утворення та 
функціонування багатопартійної системи, становлення ринкової економіки не уявляються 
можливими без відповідного законодавчого регулювання, що відповідає сучасним завданням 
реформування суспільства і держави. Проблема вдосконалення законодавства України має 
розглядатися, крім внутрішнього, національного аспекту, ще у й зовнішньому, навіть 
зовнішньоінтеграційному, пов’язаному з імплементацією в законодавство України 
міжнародних стандартів і цінностей. У сучасному світі одним із актуальних і принципово 
важливих питань є питання ґендерної рівності та шляхів її досягнення. Втілення ґендерного 
компоненту в законодавстві України йде шляхом відмови від абстрактної «універсальної 
людини» та створення таких законів, які покликані забезпечити рівні можливості та рівні 
права чоловіків і жінок. Однак не всі нормативно-правові акти закріплюють принцип 
рівноправності статей. Щоб убезпечити законодавство від дискримінаційних правових 
документів, потрібний спеціальний механізм, яким є ґендерно-правова експертиза 
законодавчих актів. 

Мета статті полягає у тому, щоб визначити роль ґендерно-правової експертизи в 
удосконаленні законодавства України. 

Ґендерні дослідження в Україні є доволі новим сегментом науки, зокрема юридичної. 
Цим питанням присвячені монографічні праці та наукові публікації, написані у Центрі 
правових досліджень ґендерної політики Інституту держави і права ім. В.М. Корецького 
НАН України, роботи І.П. Андрусяк, Н.В. Аніщук, Т.М. Краснопольської та ін., де питання 
ґендерно-правової експертизи, якщо й розглядалися, то лише у контексті більш загальних 
проблем ґендерної рівноправності. Серед спеціальних досліджень відзначимо видання, 
підготовлене колективом авторів під керівництвом Т.М. Мельник [1],у якому представлені як 
концептуальні засади ґендерної експертизи українського законодавства, так і ґендерний 
аналіз окремих галузей законодавства України: конституційного, соціального, трудового та 
ін. Варта уваги публікація О.Р. Дашковської [2], у якій проведено загальнотеоретичний і 
методологічний аналіз ґендерно-правової експертизи як інструменту забезпечення 
рівноправності статей. Ґендерно-правову експертизу як гарантію нормативного забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в Україні розглядає й О.В. Луньова [3]. 
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Методологічні підходи щодо здійснення ґендерно-правової експертизи національного 
законодавства доволі детально аналізує К.Б. Левченко [4]. Водночас існує необхідність 
окремого дослідження впливу ґендерно-правової експертизи на якісний стан сучасного 
вітчизняного законодавства та окреслення шляхів його подальшого удосконалення. 

Передовсім розглянемо загальне поняття «ґендерна експертиза», зміст якого 
визначають два терміна: «експертиза» і «ґендер». Експертиза – це розгляд, дослідження якої-
небудь справи, якогось питання з метою зробити правильний висновок, дати правильну 
оцінку відповідному явищу [5]. Щодо поняття ґендеру, то в літературі існує кілька підходів 
до його визначення. Ґендер – це складний соціокультурний конструкт, який відображає 
відмінності в ролях, поведінці, ментальних та емоційних характеристиках між чоловічим і 
жіночим. За такого підходу ґендер розуміється як організована модель соціальних відносин 
між жінками і чоловіками, що не тільки характеризує їх спілкування і взаємодію в сім’ї, а і 
визначає соціальні відносини в основних інституціях суспільства [6, с. 12].  

Відповідно ґендерна експертиза за своєю суттю є різновидом соціального аналізу, 
базованого на ґендерній методології, що полягає у визначенні відмінностей у політичному, 
соціально-економічному та культурному статусах ґендерних груп та владно-підлеглих 
відносин між ними, виражених у суспільстві через ґендерні відносини [7, с. 132]. Як твердить 
О.Р. Дашковська, завданням ґендерної експертизи є оцінка законодавства і вироблення 
рекомендацій для органів влади, що беруть участь у правозакріпленні і правозастосуванні, 
тобто формування заходів для забезпечення й поширення політики рівних можливостей 
громадян і їх об’єднань [2, с. 9]. 

Різновидом ґендерної експертизи є ґендерно-правова експертиза, покликана 
передовсім сприяти реалізації конституційної норми щодо забезпечення рівності прав жінок і 
чоловіків (ст. 24 Конституції України [8]). 

Проведення ґендерно-правової експертизи законодавства в Україні регламентує ст. 4 
Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» [9], 
відповідно до якої чинне законодавство та проекти нормативно-правових актів підлягають 
ґендерно-правовій експертизі, основною метою проведення якої є встановлення 
відповідності нормативно-правового акта чи проекту нормативно-правового акта принципу 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Зауважимо, що у вітчизняному 
законодавстві цей принцип чітко не сформульований, але шляхом тлумачення понять у ст. 1 
ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» можна дійти 
висновку, що основною метою проведення ґендерно-правової експертизи нормативно-
правових актів в Україні є дослідження тексту документа на наявність у ньому обмежень чи 
привілеїв, тобто дискримінації, за ознакою статі. Закон вважає дискримінацією за ознакою 
статі дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за 
ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, 
користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків. 

Міжнародні акти у сфері прав людини так само оперують поняттям «дискримінація». 
Наприклад, Конвенція ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок під 
дискримінацією розуміє будь-які розрізнення, виняток або обмеження за ознакою статі, 
спрямовані на ослаблення чи зведення нанівець визнання, користування або реалізацію 
жінками незалежно від їх сімейного стану, на підставі рівноправності чоловіків і жінок, прав 
людини й основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській 
або будь-якій сфері [10]. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 
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дискримінації закріплює: вислів «расова дискримінація» означає будь-яке розрізнення, 
виняток, обмеження чи перевагу, основані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, 
національного чи етнічного походження, метою або наслідком яких є знищення або 
применшення визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав людини та 
основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших 
галузях суспільного життя [11]. 

Вважаємо за доцільне зауважити, що поняття дискримінації, закріплене 
міжнародними документами, є ширшим, ніж визначення вітчизняного законодавця. Оскільки 
Україна є учасницею цих Конвенцій, то постає питання: яке визначення дискримінації – 
міжнародне чи національне – слід брати до уваги під час проведення ґендерно-правової 
експертизи українського законодавства. Відповідь на це питання дає системне тлумачення 
правових норм, що регламентують порядок проведення ґендерно-правової експертизи. 

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 12 квітня 2006 року № 504 «Про 
проведення ґендерно-правової експертизи» зобов’язав проводити цей вид експертизи 
Міністерство юстиції України [13]. З метою забезпечення виконання постанови Кабінету 
Міністрів України наказом Міністерства юстиції України від 12.05.2006 року № 42/5 «Деякі 
питання проведення ґендерно-правової експертизи» [14] був закріплений механізм її 
проведення. Відповідно до наказу, ґендерно-правова експертиза проводиться структурними 
підрозділами центрального апарату Міністерства юстиції, визначеними відповідальними за 
здійснення правової експертизи: 

з 1 червня 2006 року – проектів нормативно-правових актів; 
з 1 січня 2007 року – чинного законодавства.  
Відзначимо, що наказом була затверджена Інструкція з проведення ґендерно-правової 

експертизи (далі – Інструкція), де конкретизовані її завдання: 
1. проведення комплексного дослідження чинного законодавства та проектів 

нормативно-правових актів на відповідність міжнародно-правовим актам з прав людини 
стосовно дотримання принципу забезпечення рівних прав  та можливостей жінок і чоловіків;  

2. підготовка обґрунтованих висновків щодо відповідності принципу забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків чинного законодавства та проектів 
нормативно-правових актів;  

3. запобігання прийняттю нормативно-правових актів, які містять дискримінаційні 
положення за ознакою статі. 

Як справедливо зауважує О.В. Луньова, саме в цій Інструкції абстрактне завдання 
проведення ґендерно-правової експертизи як дослідження відповідності акта законодавства 
принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, перетворюється на 
більш конкретне – проведення комплексного дослідження чинного законодавства та проектів 
нормативно-правових актів на відповідність міжнародно-правовим актам з прав людини [3]. 
Тобто дослідження відповідності акта вітчизняного законодавства принципу забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків здійснюється з урахуванням міжнародно-
правових стандартів. Звідси випливає, що під час проведення ґендерно-правової експертизи 
українського законодавства має враховуватися більш широке тлумачення дискримінації за 
ознакою статі. Це підтверджує Додаток до Інструкції, котрий закріплює форму висновку 
ґендерно-правової експертизи акта законодавства, у п. 1 якого міститься перелік 
міжнародних нормативно-правових актів, обов’язкових для використання під час експертизи, 
серед яких: Загальна декларація прав людини, 1948 р.; Міжнародний пакт про громадські та 
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політичні права, 1966 р.; Статут Організації Об’єднаних Націй, 1945 р.; Декларація про 
ліквідацію дискримінації у відношенні жінок, 1967 р.; Конвенція про боротьбу з торгівлею 
людьми та з експлуатацією проституції третіми особами, 1949 р.; Конвенція про ліквідацію 
усіх форм дискримінації по відношенню до жінок, 1979 р.; Конвенція  про захист прав 
людини і основоположних свобод, 1950 р.; Пекінська декларація, 1995 р. тощо. 

Відповідно до Інструкції, можна виділити ґендерно-правову експертизу чинного 
законодавства і ґендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів. При 
цьому ґендерно-правова експертиза актів законодавства проводиться згідно із щорічним 
планом, що затверджується координатором з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків. Такий план формується на підставі пропозицій, що 
надійшли до Міністерства юстиції (Департаменту соціального, трудового та гуманітарного 
законодавства) упродовж року, що йому передував, від органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 
громадян, та затверджується до 31 грудня. Так, наприклад, наказом Міністерства юстиції 
України від 26 грудня 2016 року № 1827/7 затверджений «План проведення ґендерно-
правової експертизи актів законодавства на 2017 рік» [14]. Згідно з цим наказом, ґендерно-
правовій експертизі підлягають Закони України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «Про судоустрій і статус суддів», «Про охорону праці», «Про 
охорону дитинства» та ін. (усього – 10). Дивно, однак, що у березні та червні передбачається 
дослідження одразу двох нормативно-правових актів, а в січні, липні та серпні ґендерно-
правова експертиза взагалі не проводиться. Варто підтримати пропозицію К. Б. Левченко, що 
при виборі законів Україні, які будуть піддані ґендерно-правовій  експертизі, необхідно 
обирати базові закони, які регулюють діяльність цілих сфер або галузей [4, с. 294].  

Наголосимо, що ґендерно-правова експертиза є доволі складним процесом, що 
охоплює кілька послідовних стадій (етапів). Так, у «Методичних рекомендаціях щодо 
проведення ґендерно-правової експертизи чинного законодавства» виділяються такі етапи: 
•формування ґендерної чутливості експертами, що здійснюють ґендерно-правову експертизу; 
•з’ясування предмета регулювання аналізованого закону та суміжних галузей суспільних 
відносин; •з’ясування мети (спрямованості) закону, передбачених принципових засад 
правового регулювання та детальний аналіз норм законодавчого акта, їх ефективності; 
•формування висновків та пропозицій [15]. 

Як зазначено в Інструкції, у разі встановлення невідповідності нормативно-правового 
акта принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Міністерство 
юстиції готує висновок ґендерно-правової експертизи акта законодавства, який надсилає до 
органу, що прийняв такий нормативно-правовий акт. Копія такого висновку також 
надсилається до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. На нашу думку, такий висновок 
має бути доведений до відома громадськості, принаймні, шляхом його розміщення на 
офіційному сайті Міністерства юстиції України. Крім того, в Інструкції не визначено, чи 
потрібен висновок у разі встановлення відповідності (виділено нами – Н. К.) нормативно-
правового акта принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  

Ще однією прогалиною законодавства є нечітка визначеність подальшої долі 
нормативно-правового акта, що містить дискримінаційні за ознакою статі норми. Вочевидь 
такий акт потребує змін у встановленому законом порядку, інакше ґендерно-правова 
експертиза залишиться лише формальною процедурою. На практиці нерідко виникають і 
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суперечливі ситуації. Наприклад, 2009 року висновок ґендерно-правової експертизи 
Сімейного кодексу України норму ч. 1. ст. 22, яка встановлювала різний шлюбний вік для 
чоловіків і жінок, визнав такою, що містить «позитивну дискримінацію» [16]. І хоч 
Міністерство юстиції не пропонувало її змінити, з 2012 року шлюбний вік для чоловіків та 
жінок встановлений у 18 років [17]. 

Ґендерно-правова експертиза проектів нормативно-правових актів визнається 
складовою частиною правової експертизи, що, своєю чергою, є невід’ємним елементом 
законотворчої діяльності. У цьому разі так само оцінюється відповідність проекту 
положенням міжнародно-правових актів у сфері прав людини в частині забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків. Результати такої експертизи відображаються у 
висновку Міністерства юстиції, де фіксуються й пропозиції щодо можливих шляхів 
доопрацювання проекту. Звідси випливає, що ґендерно-правова експертиза проектів 
нормативно-правових актів має своєю метою недопущення прийняття таких актів, що 
містять дискримінаційні за ознакою статі норми. Її превентивний характер покликаний 
забезпечити відповідність законів та підзаконних актів принципу рівноправності жінок і 
чоловіків.  

Отже, ґендерно-правова експертиза нормативно-правових актів в Україні покликана 
попереджати дискримінацію за ознакою статі, гарантувати дотримання принципу рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків у чинному законодавстві. Інакше кажучи, ґендерно-
правова експертиза є одним із засобів утвердження ґендерної рівності в суспільстві.  

На думку фахівців, ґендерна експертиза виконує такі функції, як пізнавальна, наукова, 
політична, практична, мобілізаційна, інформаційна [1, с. 11–12]. Крім того, ґендерно-правова 
експертиза, на нашу думку, відіграє важливу роль у процесі удосконалення законодавства 
України, забезпечуючи його відповідність міжнародним стандартам у сфері прав людини 
загалом і у сфері захисту від ґендерної дискримінації зокрема. Вона сприяє гармонізації 
вітчизняного законодавства з міжнародним у ґендерному аспекті. Ґендерно-правова 
експертиза допомагає виявити прогалини та недоліки у законодавчому врегулюванні рівних 
прав і можливостей чоловіків жінок та усунути їх. 
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THE ROLE OF GENDER – LEGAL EXPERTISE IN IMPROVING DOMESTIC 

LEGISLATION 
 

The article examines gender-legal expertise as a means of improving Ukrainian legislation. 
The legal and regulatory framework for carrying out gender expertise is analyzed. It is confirmed 
that such expertise is intended to prevent gender discrimination, also to ensure that the principle of 
equal rights and opportunities for women and men in the current legislation is respected. Some 
problems related to the practical implementation of gender expertise are outlined.  
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equal rights and opportunities 



Youth policy: problems and prospects                                                             ISSN 2307-9223                               59 

 
 

Ярослав Комарницький, 
кандидат історичних наук, доцент,  

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  
 

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»  
У ДРОГОБИЧІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 
У статті висвітлюється діяльність Дрогобицької філії товариства «Просвіта» у 

поширенні освіти і збереженні історичної пам’яті дрогобичан, акцентується увага на 
формах і методах просвітницької роботи у міжвоєнний період. З’ясовано особливості 
відзначення ювілеїв товариства у консолідації суспільства і формуванні національної 
свідомості українців. Показано роль і значення товариства в культурно-просвітньому русі й 
реалізації національних прагнень українства.   

Ключові слова: Дрогобич, товариство «Просвіта», міжвоєнний період, 
просвітницька діяльність 

 
Важливу роль у суспільно-політичному житті українців у міжвоєнній Польщі 

відігравало товариство «Просвіта», яке разом з політичними партіями і громадськими 
організаціями було втіленням духовної культури українського народу, джерелом 
утвердження національної свідомості, сприяло формуванню української еліти з 
державницьким мисленням, відстювало права та свободи галичан. Їхній досвід важливий для 
сучасних громадсько-політичних діячів у справі розбудови громадянського суспільства та 
демократії в Україні.  

Упродовж тривалого часу радянська історіографія висвітлювала досліджувану тему 
тенденційно, подавала її через класову призму. Про діяльність «Просвіти», яка діяла у 
Дрогобичі, є деяка інформація в чотиритомному виданні «Дрогобиччина – земля Івана 
Франка», зокрема розвідки І. Скочиляса [1, 2] та ін. Проте ці публікації, як правило, 
ґрунтуються на спогадах очевидців та не мають належної бази. У незалежній Україні тему 
діяльності «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період досліджує значна кількість 
науковців. Серед них виділяється грунтовне дослідження І. Зуляка [3], а також у публікації 
Ж. Ковби [4] та ін. Останнім часом активізувалась дослідницька робота щодо громадського 
руху на регіональному рівні, публікації М. Чепіль [5], Т. Бордуляка [6], О. Швед [7], 
М. Сеньківа [8], М. Шалати [9], М. Галіва [10, 11], І. Чави [12], І. Зуляка [13] та ін.  

Мета публікації – на основі нових архівних матеріалів поглибити дослідження 
культурно-просвітницької діяльності Дрогобицької філії товариства «Просвіти» у 
міжвоєнний період. 

Поразка українських національно-визвольних змагань привела до втрати державності, 
і Дрогобич, як і вся Західна Україна, у міжвоєнний період перебував у складі Польщі. 
Вважаючи окуповані землі неподільною частиною власної держави, польський уряд 
проводив відкритий наступ на українську культуру в краї. Перші удари були спрямовані на 
освіту як одного з важливих чинників повноцінного розвитку нації. Вороже настроєна до 
товариства «Просвіта», польська влада не дозволяла налагодити просвітницьку роботу у краї. 
Офіційною причиною заборони діяльності філій та читалень у 1919 р. була невідповідність 
нормам санітарних вимог. У 1921 р. польська влада знайшла іншу причину – члени-
засновники товариства не давали гарантії в тому, що вони не переслідуватимуть політичної 
мети [14, арк. 82]. 

2 квітня 1923 р. головою товариства «Просвіти» став М. Галущинський, який 
розвинув енергійну діяльність по відновленню довоєнних товариств та організації освітньо-
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виховної роботи на нових західно-європейських зразках. Він вважав, що діяльність 
товариства сприяє розвитку національної самосвідомості українців, а національна держава 
неможлива без розвитку громадянського суспільства та просвітницької ідеї [15, с. 73]. 
Заснована 6 липня 1903 р. Дрогобицька філія «Просвіти» відновила свою діяльність у 1921 
р., проте (з невідомих причин) не проінформувала про це Головний виділ у Львові. Тільки 
5 липня 1922 р. житель Дрогобича Ю. Дроздовський листом повідомив Головний виділ про 
відновлену діяльність товариства. Метою діяльності товариства продовжували залишатися 
просвіта і піднесення культури українського народу у всіх його верствах і напрямках життя. 

З поверненням у 1924 р. до Дрогобича С. Витвицького (1894–1965), ситуація в 
просвітньому русі кардинально змінилося [7, с. 60]. 3 листопада 1924 р. на загальних зборах 
філії «Просвіти» в Дрогобичі було обрано керівний склад: голова – д-р Степан Витвицький, 
адвокат у Дрогобичі (незмінним головою товариства він обирався (за невеликим винятком) 
увесь міжвоєнний період); заступник голови – д-р Іван Блажкевич, адвокат у Дргобичі; 
секретар – Іван Полотнюк, управитель школи у Дрогобичі; касир – д-р Володимир 
Чапельський, лікар у Дрогобичі; бібліотекар – Юліан Дроздовський; члени відділу: Стефан 
Кулиняк та Стефан Артимович – обоє господарі у с. Воля Якубова. Заступники членів 
відділу: Василь Гута, господар у Трускавці; Олекса Кобільник, господар у Ріпчицях; Василь 
Ковальчик, господар у Болехівцях [16, арк. 1]. 

Вже у своєму звіті за 1926 р. Дрогобицька філія «Просвіти» зазначала: «Відновлена у 
1924 р. філія «Просвіти»... повернула до життя 47 читалень… Для допомоги поодиноким 
читальням філія організувала 6 мандрівних бібліотек. У читальнях прочитано 5 701 
книжку» [17, арк. 78].  

Об’єднання зусиль «Просвіти» й «Рідної школи» сприяло активізації програми 
ліквідації неписьменності. Оскільки «неписьменна людина» не має ніякої ні національної, ні 
громадянської свідомості, то освітня праця виступала основою національного життя [18, с. 2]. 
Програма передбачала організацію в читальнях відповідних курсів, забезпечення ними 
слухачів. Розгалуженою мережею курсів, самоосвітніх гуртків – «Просвіта» сприяла 
формуванню в середовищі українців почуття національної гідності, прагнення до освіти й 
самоствердження, використовуючи різноманітні форми освітньої праці. Однією з форм 
ліквідації неписьменності виступали народні та «голосні читання», виклади, дискусійно-
інформаційні зібрання, конкурси, свята книжки, вивчення історії і географії України тощо. 
Такі навчання проводилися і у Дрогобичі. Так, від 21 листопада до 15 лютого 1926 р. 
заходом філії «Просвіти» і при співучасті учительського збору української гімназії, 
відбулися в читальнях на Стрийськім і Лішнянськім передмісті безплатні курси доповняючої 
освіти, лекції з української і всесвітньої історії, української і деяких західно-європейських 
літератур, українського правопису, природи, деяких питань про устрій новітньої держави і 
т.п. [19, с. 4]. 22 січня 1934 р. філія «Просвіти» в Дрогобичі повідомляла Головний виділ, що 
відбулося 4 виклади загальної освіти для членів читалень «Просвіти», на яких кожного разу 
були присутні понад 100 слухачів і триватимуть вони до кінця квітня. Виклади з української 
літератури проводить директор української гімназії Михайло Бараник [20, арк. 84]. Для 
організації навчання дрогобичани, навіть, зверталися до Головного відділу надіслати 
світлини до викладів з української літератури: «Похід Ігоря на половців», «Енеїда», «Захар 
Беркут», «Гайдамаки», «Тарас Бульба» [20, арк. 58]. У 1935 р. відбулися 32 виклади з 
української історії, літератури, географії, гігієни і природничих наук, на яких були присутні 
80 слухачів (найбільша скількість слухачів на однім з викладів була 149). У зв’язку з 
викладами розпочала дрогобицька філія роботу над організацією самоосвітних гуртків по 
читальнях [21, с. 5]. Просвітні курси в Дрогобичі проходили також в січні – лютому 1939 р. 
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(два рази денно) в Народному домі. Учасниками курсів були 23 особи [22, арк. 105–106, 112]. 
Такі курси проводилися часто. Реальним є факт, що члени читалень, навіть малоосвічені, були 
прекрасно обізнаними з українською історією, знали необхідний мінімум тогочасних правових 
документів.  

Дрогобицька філія товариства «Просвіта» поширювала твори українських 
письменників, шкільні підручники, популярні брошури, газети, літературні та наукові 
альманахи, організовувала читальні, хори, гуртки, відзначення свят, ювілеїв тощо. 
Складником філії була студентська секція і футбольна команда «Ватра». Студенти-
просвітяни їздили в села, де читали лекції, створювали і вели хори, аматорські гуртки, 
влаштовували виставки, фестини, спортивні змагання [1, с. 217–218].  

Особливостями відзначення ювілеїв «Просвіти» була активізація освітньої праці 
товариства із залученням якомога більшої кількості членів, що служило важливою 
складовою у формуванні національної свідомості українства. В. Мудрий писав, що 
відзначення ювілею «Просвіти» є святкуванням національного відродження [23, с. 3]. 3 
квітня 1929 р. у Дрогобичі відбулося свято «Просвіти», що незважаючи на складні погодні 
умови, зібрало надзвичайно багато присутніх. Свято розпочалося кантатою С. Людкевича у 
виконанні «Дрогобицького Бояна». Виступ М. Галущинського – голови «Просвіти» був 
переповнений фактами антиукраїнської політики місцевої польської влади. Український 
сенатор водночас виділив основні завдання української спільноти в освітній сфері. Завершив 
урочисту частину свята виступ C. Витвицького, який закликав до консолідації зусиль 
українців Дрогобиччини у відстоюванні їх конституційних прав [7, с. 3]. Повітове свято 
«Просвіти» в Дрогобичі святкували і 7 квітня 1933 р. в залі кінотеатру «Штука», участь у 
якому взяли читальні з повіту [20, арк. 52]. 24 червня 1934 р. відбулося святкування 30-
річного ювілею з дня створення філії «Просвіти» в Дрогобичі [20, арк. 102–104]. Окрім 
ювілейних святкувань «Просвіти», пов’язаних із культурно-просвітньою діяльністю 
товариства, важливе місце у діяльності товариства посідали свята пісні, книжки, матері, 
«Крути», Дня Злуки, Листопадового зриву, Т. Шевченка, І. Франка, С. Петлюри, 
М. Шашкевича та інших українських громадських і культурних діячів. 

У звіті Дрогобицької філії «Просвіти» за 1938 р. йшлося про такі здобутки організації, 
як: організацію канцелярії, поділ філії на 12 районів: Дрогобич, Борислав, Східниця, Підбуж, 
Брониця, Грушів, Рихтичі, Мединичі, Воробкевичі, Довге, Гаї Нижні, Доброгостів, відкриття 
при ній бібліотеки, передплата 31 часопису тощо. Загалом Дрогобицька філія нараховувала 
74, а загальна кількість членів усіх читалень повіту – 7 229 осіб [24, с. 5]. 

Отже, товариство «Просвіти» посідало чільне місце і займало провідну роль у 
культурно-просвітньому житті Дрогобича, виконувало важливе завдання у сфері освіти, 
наповнюючи її змістовною працею для формування національної самосвідомості. Попри 
труднощі, просвітянська робота в місті проводилася у різних формах, що сприяло 
консолідації української нації, було дієвим виховним засобом у роботі з молоддю, у 
збереженні й примноженні історичної пам’яті народу. 

Низка проблем, які нині постають перед українським суспільством, подібні до тих, із 
якими стикались українці ще сторіччя тому: утвердження духовності, становлення 
національної свідомості й громадянського суспільства, розширення сфери використання 
української мови тощо. Товариство «Просвіта» набуло чималого досвіду, який потрібно 
використати на сучасному етапі. Саме це робить аналіз діяльності цієї української організації 
особливо актуальною справою. 
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CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY OF «PROSVITA»  
ASSOCIATION IN DROHOBYCH IN THE INTERWAR PERIOD 

 
The activity of Drohobych affiliate of Prosvita association in the distribution of education 

and preserving the historical memory of Drohobych citizens is highlighted, attention is focused on 
the forms and methods of educational work in the interwar period. The peculiarities of celebrating 
anniversaries of association in the consolidation of society and formation of national consciousness 
of Ukrainians are revealed. The role and significance of association in the cultural-educational 
movement and in realization of the national aspirations of Ukrainians are shown. 
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DLACZEGO NALEŻY UCZYĆ WSPÓŁCZESNĄ MŁODZIEŻ  
OTWARTOŚCI NA INNEGO? 

 
Współcześnie w otoczeniu większości z nas znajdują się ludzie pochodzący z innego kraju, 

mający inny kolor skóry, będący innego wyznania, reprezentujący inną kulturę. Na określenie 
takich osób często używa się słów «Obcy», «Inny» (pisanych często wielką literą dla podkreślenia, 
że mamy na myśli człowieka). Pojęcia te często używane są wymiennie, choć zdaniem części 
badaczy (łącznie z autorką niniejszego tekstu) nie oznaczają tego samego. Słowo «inny» wyraża 
obiektywną różnicę, jest neutralne, nie musi wzbudzać negatywnych skojarzeń. «Obcy» ma 
natomiast bardziej pejoratywne znaczenie, narzuca interpretację, że dana osoba znajduje się poza 
określoną społecznością. To rozróżnienie jest istotne, bowiem traktowanie «Innego» jako «Obcego» 
wiąże się z traktowaniem go jako zagrożenie.  

Do spotkania z «Innym» należy przygotowywać całe społeczeństwa, szczególnie zaś 
młodzież. Warunkiem (jednym z warunków) pewnej otwartości na Innego jest poczucie własnej 
wartości, ugruntowana tożsamość. Jednak migracje, które współcześnie przybierają skalę masową, 
stanowią poważny problem w jej budowaniu.    

Wyzwaniem współczesności jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak «Obcego» uczynić 
«Innym», jak w inności dostrzec wartość, a nie wyłącznie zagrożenie.  

Słowa kluczowe: Inny, Obcy, tożsamość, młodzież 
 
Współcześnie większość ludzi ma coraz częściej kontakt z osobami pochodzącymi z innego 

kraju, mającymi inny kolor skóry, będącymi innego wyznania, reprezentującymi inną kulturę. Na 
określenie takich osób często używa się słów «Obcy», «Inny» (pisanymi często wielką literą dla 
podkreślenia, że mamy na myśli człowieka). W takim rozumieniu słowa ««Inny» używał chociażby 
Ryszard Kapuściński. Podczas wykładów wygłoszonych w grudniu 2004 roku w Institut fur die 
Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu mówił następująco: Inny, Inni można rozumieć na wiele 
sposobówi używać w różnych znaczeniach i kontekstach, na przykład dla rozróżnienia płci, pokoleń, 
narodowości, religii itd. W moim wypadku używam tego określenia, głównie aby odróżnić 
Europejczyków, ludzi Zachodu, białych, od tych, których nazywam Innymi – to znaczy nie-
Europejczyków, niebiałych, świadom, że dla tych ostatnich ci pierwsi są również Innymi [1, s. 9]. W 
podobnym znaczeniu używane bywa słowo «Obcy».  

Słownik języka polskiego podaje następujące wyjaśnienia tych słów: 
obcy I 
1. «nienależący do jakiegoś kręgu osób, spraw, rzeczy» 
2. «należący do innego państwa, właściwy mu» 
3. «nieznany komuś» 
4. «niewłaściwy komuś lub czemuś» 
obcy II  
1. «człowiek nienależący do danego środowiska, rodziny; też: mieszkaniec innego kraju» 
2. «w literaturze science fiction: przybysz z kosmosu lub jakakolwiek forma życia 

obdarzona inteligencją, pochodząca z innej planety» 
inny I  
«nie ten, drugi, dalszy, pozostały, nie taki, różny, zmieniony, nowy» 
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inny II 
«drugi, pozostały człowiek»  [2]. 

Jak widać słownikowo, a także w potocznym dyskursie, słowa te są bliskoznaczne, jednak 
wielu badaczy jest zdania, że różnica między tymi terminami wcale nie jest subtelna (z takim 
podejściem zgadza się także autorka niniejszego tekstu). I tak na przykład wobec osoby, której 
rodzice są obcokrajowcami, ale która urodziła się w Polsce, mówi po polsku, przejęła polskie 
normy kulturowe, nieuzasadnione wydaje się stosowanie terminu «Obcy». Bardziej odpowiednie 
zdaje się być pojęcie «Inny» – jest to osoba odmienna etnicznie, ale zachowująca się swojsko. 
Słowo «inny» wyraża obiektywną różnicę, jest neutralne, nie musi wzbudzać negatywnych 
skojarzeń. «Obcy» ma natomiast bardziej pejoratywne znaczenie, narzuca interpretację, że dana 
osoba znajduje się poza określoną społecznością. To rozróżnienie jest istotne, bowiem traktowanie 
«Innego» jako «Obcego» wiąże się z traktowaniem go jako zagrożenie. A «Inny» wcale nie musi 
być «Obcy», choć może się nim stać i być zagrożeniem dla ogólnego ładu i poczucia 
bezpieczeństwa [3, 4, 5].  

Od najmłodszych lat dziecko spotyka się z opozycją «obcości» i «swojskości». Jest ona 
wręcz niezbędna do określenia własnej tożsamości. Z drugiej strony w naszej kulturze wpajane jest 
przekonanie, że każdy człowiek jest istotą rozumną i wolną, jest osobą i posiada wypływające z jej 
natury niezbywalne prawa (na tym przekonaniu oparta jest współczesna idea powszechnych praw 
człowieka). Każdy człowiek składa się zatem z dwóch nierozerwalnych, oddziałujących na siebie 
części – jedna z nich jest tożsama dla wszystkich ludzi, wynikająca z racji bycia człowiekiem, 
jednostką, indywidualnością, druga zaś jest nosicielem cech rasowych, kultury, wierzeń i przekonań 
[1, s. 10]. Ta druga część jest związana z inkulturacją (czy inaczej akulturacją), czyli trwającym 
całe życie, dynamicznym procesem jednostkowego wchodzenia i wprowadzania w kulturę 
społeczności i społeczeństwa [6, s.328]. Relacja między tymi «elementami» człowieka nie jest 
statyczna, ale zmienia się – w zależności od kontekstu zewnętrznego, oczekiwań otoczenia, 
wymogów chwili bieżącej. I w tym właśnie można upatrywać pewne niebezpieczeństwo. Człowiek 
bowiem musi jakoś funkcjonować w kulturze grupy, w której znalazł się bądź przez urodzenie, bądź 
przez przypadek losowy. Część z funkcjonujących w niej praw akceptuje, część zaś przyjmuje na 
zasadzie «tak trzeba», dostosowując swoje działania do oczekiwań grupy. Człowiek w pojedynkę 
bardzo często jest mądrzejszy, lepszy, bardziej obliczalny. Może się to diametralnie zmienić pod 
wpływem grupy, tłumu, podnieconej masy. Uczestnictwo w grupie może spokojną jednostkę 
przemienić w «diabła». A dzisiejszy bardzo zmienny świat powoduje coraz większe poczucie 
zagubienia, coraz trudniej odróżnić to co pożądane od tego, co zbędne, dobre od szkodliwego. Jest 
to jeden z powodów rosnącej niechęci, czy wręcz agresji w stosunku do «Innego». Ryszard 
Kapuściński pisał: To sytuacja, okoliczności, kontekst decydują, czy w danym momencie w tej samej 
osobie widzimy nieprzyjaciela czy partnera. Bo ten Inny może być i jednym, i drugim, na tym polega 
jego zmienna, nieuchwytna natura, jego sprzeczne zachowania, których motywów sam 
niejednokrotnie nie jest w stanie zrozumieć [1, s. 16].  

Spotkania z «Innym», «Obcym», nie da się raczej uniknąć. Jest to między innymi skutek 
migracji na ogromną skalę, z jaką nigdy wcześniej nie mieliśmy - jako ludzkość – do czynienia. 
Żyjemy w świecie złożoności kulturowej, w którym krzyżuje się wiele kryteriów podziału. Dlatego 
też ułożenie relacji z «Obcym» lub «Innym», nie zatracając przy tym własnego bezpieczeństwa, jest 
moim zdaniem jednym z najistotniejszych wyzwań XXI wieku. To wymaga zaplanowanego 
przygotowania społeczeństwa, a w szczególności młodzieży. 

Od początków ludzkości byli ludzie, którym towarzyszyła ciekawość «Innego». Zawsze byli 
oni jednak w mniejszości – głębsza ciekawość świata nie jest zjawiskiem powszechnym. Zatem 
współcześnie towarzyszące nam zjawisko «mieszania się światów» jest niejako sprzeczne z naturą 
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człowieka. Chęć poznania, zrozumienia, zbliżenia i utworzenia wspólnoty ludzkiej była/jest 
domeną wyłącznie najbardziej wybitnych umysłów pochodzących z kultury europejskiej (już 
Herodot pisał o «Innych» bez pogardy i nienawiści, starając się ich poznać i zrozumieć). Ta cecha, 
specyficzna tylko dla naszej kultury, może wyjaśniać w jakimś stopniu złożoność i dramatyzm 
stosunków z pozostałymi mieszkańcami planety. Jednak zdaniem części badaczy kontakt z 
«Innym» jest niezbędny do lepszego zrozumienia siebie. Pisał o tym już wspomniany przeze mnie 
Herodot w swoim dziele pod tytułem «Dzieje». Widział on potrzebę porównania się z «Innymi», 
zmierzenia, skonfrontowania z nimi. Był przeciwny odgradzaniu się od nich, uważając, że jest to 
cecha ludzi cierpiących na kompleks niższości [1, s. 13]. Można zatem stwierdzić, że warunkiem 
(jednym z warunków) pewnej otwartości na «Innego» jest poczucie własnej wartości, ugruntowana 
tożsamość. Jednak migracje, które współcześnie przybierają skalę masową, stanowią poważny 
problem w jej budowaniu. Coraz więcej jest osób, które mają problem ze zdefiniowaniem własnej 
tożsamości, określeniem swojej kulturowej przynależności. W związku z tym czują się oni 
zagubieni, a to jest wspaniała pożywka dla nacjonalistów i rasistów – wskazują oni na «Innego», 
«Obcego» jako zagrożenie, wroga, przyczynę frustracji i lęków.  

Na drodze spotkania z «Innym» jest wiele trudności, jednak w globalizującym się coraz 
bardziej świecie jest ono, jak już wspomniałam, nieuchronne. Naturalnym pierwszym odruchem dla 
większości ludzi w momencie spotkania z «Innym» jest co najmniej rezerwa, a czasem wręcz 
niechęć czy wrogość (trudno się temu dziwić, patrząc na historię ludzkości). Ale ponieważ to 
spotkanie jest dziś nieuchronne, należy przynajmniej podjąć próbę nauczenia się pokojowego 
współistnienia (kwestia, czy z każdym «Innym», «Obcym» jest to możliwe, jest tematem na osobny 
artykuł). 

Funkcjonowanie w obecnym, wielokulturowym świecie wymaga – jak już wcześniej 
napisałam – silnego i dojrzałego poczucia własnej tożsamości. Każdy naród rozwija i kultywuje 
wartości oraz pamięć o swojej historii, które wyróżniają go spośród innych i stanowią fundament, 
na którym powstaje z jednej strony przeświadczenie o jego odrębności wobec «Innych», «Obcych», 
z drugiej zaś – poczucie przynależności do danej zbiorowości, posiadającej wspólną świadomość i 
doświadczenie historyczne. Jest to określane mianem tożsamości kulturowej, którą zdefiniować 
można w następujący sposób: tożsamość społecznej zbiorowości, ujmowana w kategoriach 
odrębności danej kultury w stosunku do innych kultur. Tożsamość kulturowa jest zjawiskiem 
dynamicznym, jej elastyczność i przetrwanie zależy od równowagi pomiędzy zabiegami o ochronę 
własnej tożsamości a otwartością na wpływy kulturowe innych społeczności [7, s. 117]. Istotnym 
składnikiem tożsamości kulturowej jest dziedzictwo narodowe. Jest ono ważnym elementem życia i 
działalności narodów i społeczności, jak również poszczególnych obywateli. Jest efektem 
wielowiekowego procesu i stanowi dorobek materialny, jak również niematerialny przeszłych 
pokoleń, określając jednocześnie tożsamość współczesnych narodów, które jako wspólnota 
połączona więziami etnicznymi oraz kulturowo-cywilizacyjnymi, charakteryzują się poczuciem 
odrębnej tożsamości i posiadają zdolność do przekazywania jej kolejnym pokoleniom. Tożsamość 
kulturowa każdego społeczeństwa jest wypadkową całości jego spuścizny historycznej.  

Prócz historii ważnym elementem kształtowania się tożsamości kulturowej jest religia. 
Zdaniem R. Ingleharta nawet w społeczeństwach, w których większość obywateli obecnie 
utrzymuje niewielki albo zgoła żaden kontakt z Kościołem, fakt mieszkania w kraju, który został 
historycznie ukształtowany przez protestantyzm albo katolicyzm, wciąż odgrywa bardzo doniosłą 
rolę i wpływa na każdego, kto został wychowany w duchu określonej narodowej kultury [8, s. 162]. 
Autor wyróżnił dwa podstawowe wymiary zróżnicowania kulturowego społeczeństw – 
preferowanie przez społeczeństwo bardziej wartości tradycyjnych lub racjonalno-prawnych oraz 
sprzyjających przetrwaniu lub swobodnej ekspresji. Pierwsza opozycja ilustruje kontrast między 
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społeczeństwami, w których religia odgrywa bardzo istotną rolę, a takimi, gdzie religia znajduje się 
na marginesie życia. Pierwsze z wymienionych typów społeczeństw zdaniem Autora oprócz religii, 
przywiązują wagę do absolutnych norm moralnych, wartości rodzinnych; faworyzują duże rodziny; 
nie uznają rozwodów; są przeciwne aborcji, eutanazji i samobójstwu. Kładą większy nacisk na 
konformizm niż indywidualizm, cenią posłuszeństwo wobec władzy oraz charakteryzują się wysokim 
poziomem dumy narodowej i nacjonalizmu [8, s. 151]. Drugie zaś mają dokładnie odwrotne 
preferencje w każdej z wymienionych kategorii.  

Opozycja druga odzwierciedla według Ingelharta międzypokoleniową zmianę priorytetów, 
przesunięcie ciężaru z ekonomicznego i fizycznego bezpieczeństwa w stronę swobodnej ekspresji, 
subiektywnego szczęścia, jakości życia. Zmiana ta widoczna jest tym bardziej, im społeczeństwo 
jest bogatsze i charakteryzuje te społeczeństwa, które cenią swobodną ekspresję. Społeczeństwa 
przywiązane do wartości nastawionych na przetrwanie cechuje natomiast między innymi niewielkie 
zaufanie w stosunkach międzyludzkich i relatywna nietolerancja wobec «Obcych». To ta pierwsza 
grupa społeczeństw ma – zdaniem autora – większe szanse na wykształcenie stabilnej demokracji, 
gwarantującej bezpieczeństwo w różnych jego wymiarach. Rozwój gospodarczy mający miejsce w 
zaawansowanych społeczeństwach przemysłowych Sprzyja zmianom kulturowym, które działają 
stabilizująco na demokrację. Zwiększa poziom zaufania międzyludzkiego i prowadzi do 
upowszechniania wartości postmaterialistycznych związanych nieodłącznie z indywidualną 
ekspresją i udziałem w podejmowaniu decyzji. Powoduje wzrost zadowolenia społecznego, a co za 
tym idzie daje rządowi mandat do sprawowania władzy, co pomaga zachować instytucje 
demokratyczne w razie kryzysu [8, s.162-163]. 

Największy problem w próbie porozumienia się z «Innym» stanowi język. Posługiwanie się 
różnym językiem powoduje bowiem budowanie odmiennego obrazu świata. Próbując prowadzić 
dialog z «Innym» nie możemy zapominać, że w tym samym momencie widzimy świat odmiennie.  

Kontakty między różnymi kulturami umożliwiają przepływ, wymianę wartości duchowych, 
sposobów myślenia. Dzięki temu powstają nowe interakcje, a nawet więzi kulturowe, które nie 
muszą/ nie powinny zagrażać lokalnym kulturom. Poznawanie obcych wcześniej wartości 
kulturowych innych narodów może sprzyjać integracji społeczeństw, ich wzajemnemu poznaniu, 
zrozumieniu, akceptacji i tolerancji. Ma to wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w jego 
wymiarze międzynarodowym, jak również narodowym. Jednak poczucie zagrożenia utraty 
narodowej tożsamości, która zaczyna się «rozmywać», odbiera poczucie bezpieczeństwa i 
stabilności. Kwestie te stają się coraz bardziej istotne w związku z nasilającą się migracją ludności,  
a także stopniowym otwieraniem granic, zarówno w ramach integracji europejskiej, jak i w 
stosunkach transatlantyckich. Zjawisko to może mieć dwojakie skutki. Z jednej strony różnice 
kulturowe wynikające z różnej etniczności emigrantów mogą prowadzić do wzbogacenia kultury. 
Z drugiej natomiast strony mogą prowadzić do wzajemnego odrzucenia, a w skrajnych przypadkach 
do postaw nacjonalistycznych. W takiej sytuacji państwu grozi wewnętrzna destabilizacja 
społeczna, a problemy współistnienia różnych tożsamości kulturowych stają się sprawą polityczną, 
ponieważ mogą wywoływać zarówno napięcia wewnętrzne, jak i międzynarodowe.  

Jak widać niezbędna do funkcjonowania w warunkach wielokulturowości wydaje się 
tolerancja wobec innych kultur. Problemem staje się pytanie o granice tej tolerancji. Przynoszone 
przez imigrantów nowe, obce wartości, niekiedy stają się bowiem przyczyną ostrych konfliktów w 
społeczeństwach europejskich i mogą wręcz zagrażać tożsamości kulturowej państwa. 
Współcześnie coraz częściej mamy do czynienia z nowym, niespotykanym dotąd na tak dużą skalę 
– tak zwanym hybrydowym typem tożsamości. W opozycji do tego zjawiska narastają żądania 
zaostrzenia polityki migracyjnej. Współczesnego zjawiska masowej migracji nie da się jednak 
moim zdaniem zatrzymać.  
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W przeszłości to «ludzie Zachodu» emigrowali i na podbijanych terytoriach upowszechniali 

swoją cywilizację. Współcześnie ten proces się odwrócił i z pewnością zjawisko to będzie się 
nasilać. Trudno nie zgodzić się z poglądami, iż jeśli będą się w Europie utrzymywać obserwowane 
tendencje demograficzne, zwłaszcza starzenie się społeczeństw, rozszerzać się będzie mobilność 
ludzi. Napływ ludności niezachodniej (w przypadku Europy, szczególnie Europy Zachodniej, jest to 
przede wszystkim ludność muzułmańska) będzie rozmywać cywilizacyjną tożsamość Zachodu. 
Może to powodować istotne zmiany w strukturze etnicznej społeczeństw i sprzyjać powstawaniu 
tzw. problemu etniczności imigrantów oraz wzmagać aktywność społeczno-polityczną i kulturową 
mniejszości etnicznych. Szczególnym zagrożeniem wydają się być coraz liczniejsze społeczności 
islamskie. Możemy w nich obserwować to, że oprócz harmonijnej współegzystencji z lokalnymi 
sąsiadami, coraz powszechniej zaznacza się niechęć do państw gospodarzy, do podporządkowania 
się miejscowym regułom funkcjonowania państwa, stosowanie własnych norm etycznych, w tym 
sprzecznych z upowszechnionym w krajach zachodnich prawem karnym (np. kojarzone 
małżeństwa, okaleczanie kobiet, zabójstwa honorowe), zamykanie się w gettach kulturowych, a 
jednocześnie oczekiwanie pomocy socjalnej od gospodarzy. (Tu pojawia się poważne pytanie, 
sformułowane już wcześniej, czy dialog z «Innym», «Obcym», zawsze jest możliwy). W opinii 
Bassama Tibiego, zdecydowanego przeciwnika «political cerrectness», albo nastąpi europeizacja 
islamu, albo muzułmanie zislamizują Europę za pomocą fundamentalizmu, który wykorzystuje 
głoszoną przez Koran rygorystyczną zasadę ekskluzywności, stosowaną wobec swoich wyznawców 
[9, s. 266]. Przyznać jednak trzeba, że prócz wielu mniej lub bardziej realnych zagrożeń 
związanych z islamem, mamy również do czynienia z ciągłym wzmacnianiem się groźnych 
stereotypów, uprzedzeń, urazów i nieufności dotyczących wyznawców tej religii. 

W rzeczywistości XXI wieku nie da się uniknąć życia obok «Innych», «Obcych». Może to 
prowadzić do sytuacji, gdy nikt nikomu nie ufa, stawiamy coraz więcej murów, dochodzi do wojny 
każdego z każdym. W skrajnych przypadkach «Obcemu» odmawia się nawet takiego samego 
poziomu człowieczeństwa, jak reprezentantom grupy własnej (zjawisko to nazywane jest 
infrahumanizacją) [10, 11]. Takie podejście ma obecnie bardzo wielu zwolenników. Pytanie, czy 
właśnie tego typu działania przyniosą nam upragnione bezpieczeństwo. Być może lepszym 
rozwiązaniem jest podjęcie próby nauczenia się funkcjonowania ze sobą/obok siebie? Taka droga 
wymaga otwartości na «Innych», «Obcych» (ale nie nadmiernego zachwytu obcością). Im więcej 
wiemy o ich indywidualnych właściwościach i doświadczeniach, tym łatwiej traktujemy ich jako 
«stuprocentowych» ludzi. W inności zaczynamy dostrzegać wartość, a nie wyłącznie zagrożenie. 
Dostrzegamy, iż przekonanie, że to, co odległe, jest inne, często bywa złudne. Nie można jednak 
zapominać o własnej tożsamości – zagubienie jej często staje się dramatem.  

Postawy najmocniej kształtowane są i kształtują się w wieku dojrzewania. Bardzo ważne 
jest zatem wspomaganie młodzieży w odkrywaniu własnej tożsamości. Czynić to powinni przede 
wszystkim rodzice i krewni, ale także nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy. Powinni pomóc 
młodym ludziom odnaleźć zasady, które pozwolą im zachować pokój w sobie i w kontaktach z 
«Innymi». Wielką nadzieję w młodych właśnie upatrywał Jan Paweł II, nazywając ich nadzieją 
świata. Wierzył w ich entuzjazm i umiejętności angażowania się w dobrej sprawie. To w nich 
pokładał nadzieje na budowanie pokoju [12]. Eugeniusz Sakowicz natomiast pisał: Postrzeganie 
«innego» nie jako «obcego», lecz jako swojego jest zadaniem, w którym należałoby się 
permanentnie ćwiczyć (…) Człowiek bez tożsamości będzie zawsze postrzegał «innego» jako 
«obcego» [13, s. 22, 24].  

W polskim systemie edukacji treści dotyczące podjętej w artykule problematyki powinny 
mieścić się w dużej mierze w zakresie przedmiotu o nazwie edukacja dla bezpieczeństwa. Jednym z 
podstawowych zadań edukacji dla bezpieczeństwa powinno być zastępowanie postaw przemocy, 
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braku zaufania, podejrzliwości, nietolerancji i nienawiści nową kulturą opartą na tolerancji, 
wzajemnym zrozumieniu, solidarności, konstruktywnej współpracy z tymi, którzy są inni (…) [14, s. 
476]. Być może z niedawnymi «Obcymi», «Innymi» uda się współpracować, podjąć realizację 
wspólnego celu. Nie lada wyzwaniem jest znalezienie sposobu na to, by mądrze i bezlękowo 
przygotować siebie i innych na zmiany, które są nieuniknione, a w fali migracji dostrzegać nie tylko 
zagrożenie [15]. 
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Małgorzata Lipińska-Rzeszutek 
 

WHY SHOULD YOUTH BE TEACH TO BE OPEN TO DLACZEGO NALEŻY 
UCZYĆ MŁODZIEŻ OTWARTOŚCI NA INNEGO, OBCEGO? 

 
In today's world most of us find ourselves surrounded by people who originate from other 

countries, have a different skin colour, are of a different religion, represent a different culture. 
Referring to them, we use the terms «Other» or «Alien» (often with a capital letter, to signify that 
we mean people). These words are often used interchangeably, although to some researchers, 
including this author, they don't carry the same meaning. «Other» describes an objective difference, 
it's a neutral term, free of a negative connotation. «Alien» is more pejorative, it implies that a given 
person is outside of community. Distinction between these terms is important, as treating the 
«Other» as the «Alien» means seeing him/her as a danger. Entire societies need to be educated to 
anticipate contact with the «Other», the youth in particular. A degree of openness toward the 
«Other» is conditioned by a sense of self worth and a strong self identity. This is made difficult by 
human migration, which is currently reaching a massive scale.  

It is therefore one of the main challenges of modern times, to answer the question how to 
turn the «Alien» into the «Other», how to see otherness as an opportunity, not solely as a threat. 

Keywords: Other, Alien, self identity, youth 
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ПРОЦЕС ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ КВІР-СПІЛЬНОТИ В УКРАЇНІ ЯК 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА МОЛОДЬ 

Гендерні ролі – один з видів соціальних ролей, набір очікуваних зразків поведінки (або 
норм) для чоловіків і жінок. Наявні дослідження дозволяють зробити висновок про те, що 
на їх формування та розвиток у людини впливають суспільство і культура, закріплені в них 
уявлення про зміст і специфіку гендерних ролей. А в ході історичного розвитку суспільства 
зміст гендерних ролей піддається змінам. Як приклад служить виникнення самої квір-
спільноти. Різноманіття гендерних ролей в різних культурах і в різні епохи свідчить на 
користь гіпотези про те, що наші гендерні ролі формуються культурою. Хоча, в Україні 
слово «квір» не надто поширене в громадському дискурсі, немає ніяких наукових інститутів, 
що займаються квір-дослідженнями, все ж розвиток є і тут. Об’єктом дослідження стала 
громадська думка з приводу існування та розвитку квір-спільноти та повязаною з цим 
трансформацією гендерних ролей (партикулярно у даній роботі ми досліджували думки 
одеських студентів), предметом – інституціалізація квір-спільноти в українському 
суспільстві, ціллю було вивчення ступені дослідження квір-спільноти, а також сприйняття 
квір-спільноти в суспільстві. Основним методом дослідження автора було 
напівформалізоване інтерв’ю. В інтерв’ю прийняли участь 10 респондентів. Для 
дослідження сформували наступні задачі, а вході вивчення проблеми виникли гіпотези, які 
підтвердилися або спростувалися.  

Ключові слова: «квір», інституціалізація, квір-спільнота, гендерні ролі, ідентичність  
 
Концепції квір-ідентичності виникають в сучасній феміністській теорії у зв’язку з 

переходом до постфемінізму і появою нових практик деконструкції гендеру та «розмивання» 
кордонів традиційних гендерних ідентичностей, що в першу чергу пов’язано з так званим 
феноменом неосексуальності (гомосексуальність, транссексуальність) в сучасній культурі. 
Термін квір-ідентичності («дивна» або «ексцентрична» суб’єктивність) став застосованим 
спочатку з метою опису жіночої гомосексуальної суб’єктивності, а потім для характеристики 
будь-яких форм топології суб’єктивності, які не вкладаються в рамки концепції тендерної 
дихотомії. 

За І. С. Коном, «квір» не має на увазі ніяких конкретних, специфічних рис. Це 
ідентичність, позбавлена суті, яка за визначенням розходиться зі всім нормальним, 
легітимним, панівним. Це поширюється не тільки на ґендер або сексуальність. Будь-яка 
ідентичність потенційно може винаходитися або переформульовуватися її власником. 
«Квірність» (інаковість) виводить назовні і драматизує непослідовності і неузгодженості, які 
вважаються стабільними в відносинах між хромосомною статтю, ґендером і сексуальним 
бажанням. При цьому в центрі уваги, природно, виявляються ті люди, у яких ця 
неузгодженість особливо сильна. Це не тільки геї і лесбіянки, але і гермафродити, 
транссексуали і трансвестити [3, c.100-104]. 

Підриваючи принцип універсальної гетеросексуальності, квір тим самим ставить під 
сумнів навіть такі на перший погляд безперечні терміни, як «чоловік» і «жінка». Квір-теорія 
вважає сексуальні ідентичності функціями соціальних уявлень, репрезентацій. Репрезентації 
передують сексуальним ідентичностям, визначають, ускладнюють і руйнують їх. 

 Актуальність розгляду даної теми полягає в тому, що представників даної спільноти 
існує доволі велика кількість, а процес їх виникнення, становлення і вивчення не надто 
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поширений через розповсюджену в суспільстві критику, яка здебільшого нав’язується 
політичними силами.  

Новизна дослідження. Гендерними дослідження, лесбі-гей та дослідженнями квір-
спільнот займалися багато дослідників, як української, так і світової спільноти, але дуже 
мало уваги приділялося саме відношенню звичайних пересічних громадян до цих самих 
сексуальних меншин. В роботі показана спроба розглянути квір-спільноту очима студентів, 
тобто тієї активної групи суспільства, яка представляє його в доволі великій кількості. В 
роботі розглядається аспект традиціоналізму щодо квір-спільноти. Але окрім цього, увага 
приділяється не тільки самим відповідям респондентів, їх «офіційному» ставленню, а ще й 
емоційний план. За допомогою інтерв’ю була зроблена спроба поспостерігати справжнє 
відношення до даних меншин через їхні емоції.  

Проведення інституційних перетворень не в повній мірі враховує інтереси, які 
склалися в суспільстві, а тому формуються нові системи інститутів, зокрема молоді, які в 
повній мірі реалізують свої функції. Функціональна слабкість формальних інститутів 
створює сприятливі умови для активізації неформальної інституціоналізації, яка підриває і 
обмежує порядок функціонування формальних інститутів. Конституювання соціального 
простору суспільства передбачає інституціоналізацію нових економічних, політичних та 
соціокультурних координат. При цьому інституційна структура соціального простору в такій 
багатовимірній системі координат відіграє особливу роль, якщо під інституціональною 
структурою розуміти інституційне середовище з вираженою структурою взаємодії. Тому 
вивчення деформованих і перетворених видів суспільної свідомості і соціальної практики 
може принести вражаючі і далекосяжні результати» [9, c.3-6]. Соціальні інститути молоді, за 
допомогою яких забезпечується – більшою чи меншою мірою – визначеність, заданість, 
якщо завгодно, каналізованість людського буття, зазнають радикальних трансформацій. І це 
стосується не одного-двох інститутів, але і самих інституціональних підстав життя і 
діяльності суспільства. Очевидно, такого роду трансформації не можуть не надавати 
найглибшого впливу не тільки на умови і обставини, а й на саму суть людського існування. 
«Вивчаючи процеси інституціоналізації, ми будемо краще розуміти, який новий порядок 
закріплюється в нашій країні» [4, c. 369-370]. 

 Беручи до уваги окреслену проблематику питання, об’єктом стала громадська думка 
з приводу існування та розвитку квір-спільноти та пов’язаною з цим трансформацією 
гендерних ролей (партикулярно у даній роботі ми досліджували думки одеських студентів), 
предметом – інституціалізація квір-спільноти в українському суспільстві, метою було 
вивчення ступені дослідження квір-спільноти, а також сприйняття квір-спільноти в 
суспільстві. 

Для дослідження сформували наступні завдання: 
 1. Дізнатися про відношення респондентів до такого явища, як гей-шлюби, а також до 

факту їх легалізації.  
2. З’ясувати, чи мають поняття респонденти про те, що таке квір-спільнота, ЛГБТ-

організація.  
3. Виявити, чи мають досвід спілкування респонденти з представниками 

нетрадиційної сексуальної орієнтації.  
4. Дослідити, чи впливає на спілкування між людьми їх орієнтація.   
 За сучасним тлумачним словником Єфремової, інституціалізація – це правове і 

організаційне закріплення тих чи інших суспільних відносин [8]. Різні форми соціальних 
практик інституціалізуються, стаючи стійкими, надають організуючий вплив на соціальне 
життя. До таких форм можна віднести і інституціалізацію квір-спільнот. 
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Поняття «спільнота» або «комуна» (community) – одне з найбільш популярних в 

західній соціології. Часто вивчення спільнот (community studies) здійснюють в контексті 
міської соціології, але іноді абсолютно самостійно. Д. Хілларі наводить дані про 94 
визначення даного терміну. Об’єднавши ці три пункти, можна спільнотою назвати групу 
людей, об’єднану географічно, що розділяє загальну культуру, цінності, що володіє 
загальними расовими, національними, соціальними ознаками [7]. 

Щодо рамок статі, то такими можуть бути приписані особистості з самого дитинства 
гендерні ролі. Гендерні ролі – один з видів соціальних ролей, набір очікуваних зразків 
поведінки (або норм) для чоловіків і жінок. Наявні дослідження дозволяють зробити 
висновок про те, що на їх формування та розвиток у людини впливають суспільство і 
культура, закріплені в них уявлення про зміст і специфіку гендерних ролей. А в ході 
історичного розвитку суспільства зміст гендерних ролей піддається змінам. Як приклад 
служить виникнення самої квір-спільноти. Різноманіття гендерних ролей в різних культурах 
і в різні епохи свідчить на користь гіпотези про те, що наші гендерні ролі формуються 
культурою. Відповідно до теорії Хофстеде (Hofstede), відмінності в гендерних ролях 
залежать від ступеня гендерної диференціації в культурах або ступеня маскулінності або 
фемінності тієї чи іншої культури. 

Російський ЛГБТ-рух тільки формується, тому він не може виступати тією силою по 
відношенню до ЛГБТК-досліджень, якою став гей-визвольний рух по відношенню до 
лесбігей-досліджень на Заході. Позначаються інші традиції існування пострадянської 
академії. Безумовно, це пов’язано з різними типами політичної культури на Заході і на 
пострадянському просторі. І мова не тільки про відірваність науки від соціальної активності, 
але і про загальний правовий нігілізм, соціальну апатію (не тільки у дослідників, а й у 
студентів) і абсолютно різні механізми функціонування самої російської академії. 

Хоча, на території України слово «квір» не надто поширене в громадському дискурсі, 
немає ніяких наукових інститутів, що займаються квір-дослідженнями, все ж розвиток є і 
тут.  

Першим, хто взагалі почав вивчати проблеми ґендеру, став Харківський Центр 
гендерних досліджень. Центр був утворений на початку 1994 року. У той час це була одна з 
перших жіночих організацій феміністської орієнтації в Україні. Однак сама концепція 
організації почала формуватися кількома роками раніше, коли група молодих жінок-
викладачок харківських вузів організувала міський семінар, на якому обговорювалися такі 
нові в той час теми: теорія фемінізму і феміністські ідеології, проблема ґендеру та ін. 

 Важливою подією в розвитку програми гендерних досліджень в Україні стала Перша 
українська літня школа з гендерних досліджень, яку Центр провів в травні 1997 в Форосі. Ця 
школа називалася: «Жіночі дослідження: феміністська методологія в суспільних науках» і 
була організована в рамках програми літніх університетів Інституту Відкритого Суспільства 
(OSI HESP).  

На новий рівень ця форма роботи Центру вийшла в результаті співпраці з Бюро 
Канадсько-Українського Товариства, який підготував ряд ефективних програм підтримки та 
розвитку неурядових організацій в Україні.  

Провідним напрямком діяльності Центру є також дослідницька робота, яка тісно 
пов’язана з освітньою та інформаційною діяльністю.  

Журнал «Гендерні Дослідження» – єдиний академічний журнал з гендерних 
досліджень в країнах колишнього СРСР, який публікує матеріали вітчизняних і зарубіжних 
досліджень з гендерної тематики, що охоплюють весь спектр соціальних і гуманітарних 
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наук. Видається за підтримки Фонду Дж. Д. і К. Т. Макартуров з 1998-го року. Головний 
редактор журналу – Ірина Жеребкіна [1, c. 63-66]. 

Окрім Харківського Центру гендерних досліджень, з квітня 2008 року 
Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля розпочало свою роботу в Україні, в місті 
Києві. У своїй роботі фонд орієнтується на такі важливі цінності, як екологія, демократія, 
гендерна рівність, сталий розвиток, гуманізм, солідарність і ненасильство та керується 
словами Г. Бьолля: «Втручання є єдиною можливістю залишитись реалістом». До 
пріоритетів роботи Представництва в Україні належать: сприяння демократії та зміцнення 
громадянського суспільства, політична освіта для громадян, раціональне використання 
енергії та захист клімату, статева рівність та гендерна демократія, захист прав людини. Свої 
цілі фонд досягає шляхом проведення публічних дискусій, конференцій, семінарів, круглих 
столів, тренінгів, дебатів тощо, а також через підтримку громадських ініціатив [6]. 

25 жовтня 2012 при підтримці Представництва фонду ім. Г. Бьолля в Україні та 
ГО «Інсайт» відбулася публічна подіумна дискусія: «Квір-сім’ї, квір-політика в Україні та 
Польщі: альтернативи дискримінаційному законодавству та громадської гомофобії», також 
за підтримки цього ж фонду вийшла книга «ЛГБТ-сім’ї в Україні : соціальні практики та 
законодавче регулювання». 

У вересні 2009 року була видана перша на пострадянському просторі квір-антологія 
сучасної світової лесбі-, гей- і бі- літератури «120 сторінок Содому», виходу якої посприяло 
видавництво «Критика». Книга включає в себе твори 30-ти авторів з п’ятнадцяти країн світу. 
Ініціювали та склали антологію троє поетес / поетів з України: Альбіна Позднякова, Ірина 
Шувалова та Олесь Барліг. 

Звичайно, назва книги зі словами «Содом», «гей», «лесбі» не могло не сколихнути 
носіїв консервативного і націоналістично-радикального світогляду України. Націоналісти 
намагалися зірвати презентацію антології і у Львові, і в Києві, перекидаючи столи, 
розриваючи видання та прес-релізи і викрикуючи образи. 

У Львові з 8 березня по 1 квітня 2013 р. ініціативна група активістів та активісток 
проводила акції, спрямовані на подолання гендерних стереотипів. 8 березня кілька 
переодягнених в сукні і спідниці хлопців дарували чоловікам квіти на вулицях міста, тим 
самим виступаючи за гендерну рівність в суспільстві. 

 1 квітня акції пройшли в двох містах: Варшаві і Львові. У центрі Львова на вулицю 
вийшли більше десятка людей, переодягнені згідно стереотипного бачення жінок і чоловіків, 
але тільки навпаки. Дівчата були з вусами і в капелюхах, а хлопці наділи сукні і нафарбували 
губи. «Іноді, тільки надягаючи маску «блазня», можна безпечно виражати свою ідентичність 
в публічному просторі», – відзначили учасники. «Акції, організовані у Львові і в польській 
столиці, намагалися звільнити міський простір для проявів гендерної різноманітності – квір-
образів і квір-ідентичності. Це була спроба нагадати про невід’ємність права кожної людини 
на реалізацію його або її гендерної ідентичності, смаків і поглядів» [2]. 

В Україні квір-культура часто зустрічає опір національно-патріотичних сил, причому 
нерідко цей опір проявляється у формі фізичного насильства. Проте, цей сегмент культури 
продовжує розвиватися. Опір радикальним і консервативним силам загартовує, зміцнює і 
допомагає боротися за свої погляди. 

Розглядаючи квір-дослідження на Україні, можна помітити цікаве явище. Існує 2 
табори дослідників квіру. Одні – представники даної меншини або люди 
позатрадиціоналістських поглядів, які вивчають квір, проводять різні лекції, намагаються 
донести інформацію про дане явище в маси. До них можна віднести вище названих авторів. 
Інша група дослідників критикує першу групу з політичної точки зору і намагається всіма 
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способами показати, що перша не просто займається просвітницькою діяльністю в даному 
плані, а й займається впровадженням гендер-ідеології, яка негативно впливає на суспільство. 
Ось, наприклад, що пише з цього приводу представник ВО «Свобода» Д. Давидовський: 
«Наслідком впровадження гендерної політики може стати катастрофічне зростання 
чисельності гомосексуалістів, зменшення народжуваності та моральна і духовна деградація 
українського народу – з подальшим перетворенням його на бездумне стадо космополітів-
споживачів, які втратили моральні та духовні орієнтири» [5]. 

Основним методом дослідження автора було напівформалізоване інтерв’ю. В 
інтерв’ю  прийняли участь 10 респондентів (5 чоловічої і 5 жіночої статі). Всі респонденти 
представляли собою студентів у віці 18 – 25 років.  

Гіпотезами, які виникли в ході вивчення предмету стали: 
1. Серед респондентів буде переважати позиція нейтрального чи позитивного 

відношення до легалізації квір-шлюбів. 
2. Спілкування між людьми дуже сильно буде залежати від орієнтації 

співрозмовника. 
3. Респонденти доволі позитивно відносяться до квіру протилежної статі, на відміну 

від своєї, до якої у них буде проявлятися лише терпимість.  
 Реакція на саме інтерв’ю та його питання заслуговує окремої уваги. Уже з першого 

питання інтерв’ю було зрозуміло його подальший хід. Респонденти з дивуванням піднімали 
брови, посміхалися, соромилися, питали, навіщо автор задає такі дивні запитання. 
Респонденти, як тільки чули питання про легалізацію гей-шлюбів, реагували доволі 
нестандартно: червоніли, перепитували питання по декілька разів, розгублювались і 
намагались швидко зібратись з думками, але це все одно видавало їх. До того ж, немає якоїсь 
закономірності щодо статі. Так реагували як респонденти жіночої, так і респонденти 
чоловічої статі. Більшість опитаних респондентів були доволі емоційними, а тому їхню 
упередженість з приводу того чи іншого питання було помітно одразу. Окремі, навіть, в 
самому інтерв’ю додавали емоційного забарвлення своїм висловлюванням такою фразою, як: 
«Фу».  

Але в основному хотілось би помітити, що респонденти терпляче і з інтересом 
дослуховували питання, давали на них свої відповіді. Причому відповіді цілком відповідали 
емоціям, що свідчить про справжню щирість респондентів. Деякі респонденти навіть поза 
диктофоном продовжували свій монолог і починали розповідати їх особистий досвід 
спілкування з представниками сексуальних меншин.  

Щодо першого завдання, то можна сказати, що чотири респондента до легалізації гей-
шлюбів відносяться негативно, ще чотири респондента – позитивно і двом респондентам 
байдуже на легалізацію і вони не приділяють  цьому особливої уваги. Це свідчить лише про 
неоднорідність поглядів до такого суперечливого явища, як легалізація гей-шлюбів. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що перша гіпотеза не підтвердилася, 
адже респонденти відносяться до легалізації гей-шлюбів більше чи позитивно, чи негативно, 
а нейтрального відношення менше за інші.  

Відносно другого поставленого завдання: п’ять респондентів, тобто половина нічого 
не знають ні про квір-спільноти, ні про ЛГБТ-організації, а інші п’ять респондентів знають 
лише деякі моменти, презентацію цих груп СМІ, деякі новини із Інтернету чи із спілкування 
з другими людьми. Виходячи з цього можна сказати, що проблема висвітлення квір-спільнот 
існує, дуже мало або зовсім немає достовірних даних з приводу цього явища. Це може бути 
пов’язане або з прихованням фактів задля подальшого контролю над масами з приводу цього 
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питання, або тим, що студенти самі не зацікавлені даним питанням і не мають бажання 
дізнаватися щось нове про дані спільноти, їх організації, погляди, цілі. 

До того ж варто відзначити, що вивчаючи матеріали з теми квір-досліджень або навіть 
самого поняття квір-ідентичностей, автор зіштовхувався з різними даними, різними точками 
зору, деякі з яких не підтверджені, що може не давати пересічній особі сформувати свою 
точку зору з даного питання; також проблемною була неможливість добути важливу 
інформацію через обмежений доступ, адже багато статей потрібно купувати. Даний факт 
лише спростовує явище, чому респондентам важко було відповісти на питання. 

Третє завдання свідчить про те, що чотири респондента не мали досвіду в спілкуванні 
з представниками квір-спільнот, а шість респондентів спілкувалися з цими меншинами. Із 
цих шести респондентів мали різний досвід в спілкуванні з представниками квір. Це була і 
ділова бесіда, і звичайне дружнє спілкування в компанії, і особиста бесіда. Отже, більше 
половини опитаних респондентів мали досвід в спілкуванні з представниками квір-спільнот. 

Щодо четвертого завдання: шість респондентів відзначили, що на їх спілкування з 
людиною ніяким чином не вплине його чи її орієнтація. Вони наголошують, що головне в 
людині не орієнтація, а те, ким є сама особистість, якими характеристиками наділена. А 
чотирьом респондентам орієнтація буде важливим чинником, який вплине на подальше 
спілкування. Надалі до цієї людини вони будуть відноситися з обережністю, недовірою, 
уважністю чи навіть зневагою. 

Тут можна повернутися до нашої другої гіпотези і зробити висновок про те, що вона 
не підтвердилася, адже виявилося, що більше половини респондентів будуть нормально 
спілкуватися з людиною, незалежно від її стат У відповіді на питання з приводу того, чи буде 
відрізнятися відношення до квіру жіночої чи чоловічої статі, то тут думки розійшлися навпіл. 
Звідси випливає той факт, що жінкам більш байдуже, до якої статі належить їх «квір-
співрозмовник», адже якщо вони взагалі вибирають спілкування з ним, то саму стать вони не 
будуть розглядати з особливим скептицизмом. Відносно ж чоловічої частини, то вони 
позитивно будуть відноситися до квірів жіночої статі. Отже, третя наша гіпотеза, відносно 
чоловічої статі, підтвердилася наполовину.   

Перша гіпотеза свідчить про те, що байдужого чи нейтрального ставлення до квір-
спільноти менш за все. Тобто, респонденти не стоять осторонь суспільних явищ, цікавляться 
тим, що відбувається у суспільстві. Єдине, де немає точки дотику, так це сама сторона 
обізнаності студентів з даним явищем. Тобто, вони наче цікавляться і знають про загальні 
риси того чи іншого питання, адже щоб сформувати свою думку про квір-спільноту, треба 
так чи інакше знати, що вона собою представляє, але конкретних знань та слів підтримки чи 
зневаги щодо цього явища було дуже мало.  

Друга та третя гіпотези були сформульовані більше в руслі стереотипного ставлення 
до квір-спільноти, але також не були повністю підтверджені. З них виходить, що 
респондентам жіночої статі більше байдуже, з якою квір-ідентичністю вони спілкуються. 
Тобто, стать для них не відіграє великої ролі. Можна припустити, що для таких респондентів 
цікавіша індивідуальність, а не її бажання тієї чи іншої статі. Не дивлячись на те, що часи 
змінюються, суспільство трансформується, чоловічі погляди в деяких питаннях залишаються 
сталими. Цей висновок прийшов після того, коли довелось спостерігати ставлення чоловічої 
статі до квір-ідентичностей. Якщо вони ще згодні сприймати «ненормальні» відносини жінки 
і жінки, то факт існування чоловічих пар багатьох респондентів не задовольняв. Мабуть, це 
зв’язано зі стереотипною думкою про те, що чоловік повинен бути грубим, владним, 
сильним, тобто маскулінним, але ніяк не фемінним. 
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Olga Lisetska 

 
THE PROCESS OF INSTITUTIONALIZATION OF THE QUEER COMMUNITY IN 

UKRAINE AS A FACTOR OF EUROPEAN INTEGRATION FOR YOUTH 
 

 Gender roles – one of the types of social roles, a set of expected patterns of behavior (or 
norms) for men and women. Available studies suggest that their formation and development in 
humans are influenced by society and culture, and their ideas about the content and specificity of 
gender roles are fixed in them. And in the course of the historical development of society, the 
content of gender roles is subject to change. An example is the emergence of the most popular 
community. The diversity of gender roles in different cultures and at different times suggests the 
benefit of the hypothesis that our gender roles are shaped by culture. Although, on the territory of 
Ukraine, the word «queer» is not very widespread in the public discourse, there are no scientific 
institutes involved in quiry research, yet development exists here. The object of the study was the 
public opinion about the existence and development of the queer community and the associated 
transformation of gender roles (in this article we studied the thoughts of Odessa students in 
particular), the subject was the institutionalization of the queer community in Ukrainian society, the 
goal was to study the degree of research queer society, as well as the perception of queer 
community in society. The author was a semiformalized interview as the main method of studying. 
The interview was attended by 10 respondents. For research, the following problems have been 
formed, and hypotheses have emerged in the entrance to studying the problem, which have been 
confirmed or refuted.  

Keywords: «queer», institutionalization, queer-community, gender roles, identity 
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ПРАЦЯ У ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЯХ МОЛОДІ 

 
У статті  зроблено спробу проаналізувати роль та місце праці в оцінках учнівської 

молоді на матеріалах другого етапу соціологічного проекту «Молодь на пограниччях 
Центральної та Східної Європи», проведеного у 2015 р. науковцями України, Польщі та 
Угорщини. Встановлено, що сьогодні значна частина старшокласників має певний досвід 
професійної діяльності; на думку молоді, праця повинна приносити як моральне, так і 
матеріальне задоволення; більшість українських старшокласників бачить своє професійне 
майбутнє у стабільній роботі з використанням Інтернет-ресурсів. 

Ключові слова: праця, професійна орієнтація, учнівська молодь, життєвий успіх, 
професійне майбутнє 

 
У сучасних умовах ринкової трансформації України та її вступу до глобалізаційного 

економічного простору вагомого значення набуває процес підготовки професійно активних 
працівників, здатних оперативно приймати самостійні професійні рішення, нести 
відповідальність за їх втілення, успішно і ефективно знаходити і реалізовувати себе у 
соціально-економічних умовах, які змінюються, за умови постійного пошуку щодо 
планування, вибору та розвитку своєї професійної кар’єри. Очевидним є факт, що 
визначальним чинником прогресу цивілізованого суспільства та гарантією успішності 
трансформаційних процесів у країні є активна участь у них молодого покоління. 
Сьогоднішній ринок праці гостро потребує підготовки молодих кадрів з відповідним рівнем 
кваліфікації, оскільки саме вони здатні гнучко реагувати на нововведення, генерувати 
принципово нові ідеї, впроваджувати новітні технології, обслуговувати технологічно 
оновлене устаткування, адаптоване до сучасних вимог інноваційного суспільства. 

Трансформацiя економiки України розкриває нові перспективи молодi щодо вiльного 
вибору професії, мiсця проживання, характеру i мiсця застосування працi, ставить перед нею 
проблеми, пов’язанi з опануванням ринкової соцiально-економiчної ситуацiї. Молоді люди 
отримали новi можливостi щодо самореалiзацiї, підвищення свого життєвого рiвня. 
Пристосовуючись до нових умов життя, вони починають займатися бiзнесом, комерцiєю. 
Однак через послаблення державного контролю за працевлаштуванням молодi, скорочення 
робочих мiсць, вiдсутнiсть програм соціального захисту загострилася незахищенiсть молодi 
на ринку працi, з’явилися нові проблеми щодо її працевлаштування, реальним стало 
молодiжне безробiття. 

У зв’язку з цим пріоритетного значення для України набувають наукові дослідження, 
присвячені питанню стратегій професійної самореалізації молоді, ставленню молоді до 
праці, взаємозв’яку праці та життєвого успіху молоді. Вагомий внесок у дослідження цих 
проблем зробили видатні зарубіжні вчені: Д. Ендрюс, Е. Вотс, Д. Кілен, Б. Лоу, які 
розробили інноваційні ідеї включно з обґрунтуванням такого важливого у сучасних умовах 
напряму, як кар’єрне навчання. Проблеми професійної орієнтації молоді, її 
конкурентоспроможності на ринку праці, молодіжне безробіття, трудова міграція молоді 
ґрунтовно досліджені такими провідними вітчизняними науковцями, як Є. Головаха, 
Е. Лібанова, Л. Лісогор, В. Лозовецька, Т. Прохоренко, М. Тименко та інші, професійні 
плани молоді, детерміновані ціннісними орієнтаціями, досліджувала С. Щудло [1]. Однак, 
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попри наявність необхідного теоретико-методологічного базису та понятійного апарату 
досліджуваної проблематики, існує необхідність вивчення стратегій професійної орієнтації 
однієї з наймолодших та вразливих соціально-демографічних груп – учнівської молоді, 
шляхів її забезпечення та напрямів підвищення, що й обумовило вибір теми нашого 
дослідження, визначило його мету та основні завдання. 

Мета нашої статті – аналіз особливостей професійної орієнтації, ролі та місця праці в 
оцінках учнівської молоді. Емпіричною базою дослідження є результати другого етапу 
міжнародного соціологічного проекту «Молодь на пограниччях Центральної та Східної 
Європи», організованого і проведеного у травні-червні 2015 р. колективом науковців 
України, Польщі та Угорщини, у тому числі соціологами Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка (ініціатор та керівник проекту П. Длугош). 
Опитування проводилося серед учнів випускних класів міських та сільських шкіл Дрогобича, 
Харкова, Перемишля, Зеленої Гури та Ніредьгази. За основу був взятий інструментарій 2013 
року (автор ідеї д-р П. Длугош, Жешувський університет, Польща) і доповнений питаннями, 
які склали наукові зацікавлення нових координаторів проекту з Польщі, України та 
Угорщини. Тиражування анкет та обробку інформації, одержаної у Дрогобичі, Ужгороді та 
Ніредьгазі, здійснили соціологи Жешувського університету. Вибірка формувалася як 
районова, квотна з урахуванням типу населеного пункту та типу школи. На кожному з 
погранич було заплановано опитати близько 400 осіб. Координатори дослідження: у Харкові 
– проф. Л. Сокурянська, в Ужгороді – доц. Н. Варга, у Дрогобичі – проф. С. Щудло, у 
Жешуві – д-р. Х. Котарський, Перемишлі – д-р П. Длугош, у Зеленій Гурі – А. Урбаняк, у 
Ніредьгазі – д-р К. Ковач. 

У центрі нашої уваги питання, які стосуються професійної орієнтації 
старшокласників та ролі й місця праці у їхньому житті. Ми використовуємо, виключно, 
емпіричні дані, одержані у Дрогобичі та селах Дрогобицького району (обсяг вибірки склав 
392 респонденти). 

Молодь становить чисельну та неоднорідну вікову соціальну спільноту, яка має свою 
систему норм, цінностей, уявлення про успіх і, навпаки. Особливістю учнівської молоді є 
відсутність власного життєвого досвіду, а також те, що більшість життєвих цілей, планів, 
стратегій знаходиться на стадії формування, тобто вибору професійного та життєвого шляху. 
І допомогти їй у цьому повинна, насамперед, школа. Концепція МОН України «Нова 
українська школа» (2016) робить значний внесок у цьому напрямі, зокрема, у виокремленні 
професійної орієнтації учнів як важливої складової процесу виховання цінностей шкільної 
молоді, виявлення індивідуальних нахилів і здібностей. Однак, відсутність спеціалістів-
профорієнтологів у штатах загальноосвітніх шкіл; недостатня профорієнтаційна підготовка 
педагогічних працівників; низький рівень відповідного матеріально-технічного та 
інформаційно-методичного забезпечення; відсутність послуг діагностування та 
консультування; відсутність чіткої взаємодії різних учасників профорієнтаційного процесу; 
недостатня інтеграція профорієнтації в освітній простір школи, відсутність індивідуального, 
диференційованого підходу свідчать про серйозні проблеми у реалізації професійної 
орієнтації в українських школах [2, с. 15]. 

Поняття професійної орієнтації визначається певним колом суміжних понять, які 
потребують відповідного аналізу. Такими поняттями є: праця, професійна стратегія, 
професійне самовизначення тощо. На думку Е. Гіденса праця є конструктивним елементом 
психологічного стану та щоденної діяльності людей, яка дає відчуття стабільної соціальної 
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ідентичності [3, с. 364]. Український науковець В. Лозовецька вважає, що праця – це 
діяльність спрямована на отримання соціально цінного результату. Цілі праці визначені 
потребами суспільства в цілому, тим, в яких цінностях воно відчуває потребу [4, с. 13]. Ми 
вважали за доцільне вияснити, як українські школярі розуміють поняття «праця», адже у 
сучасному суспільстві цінність праці набула певних змін (див. Табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Відповіді респондентів на запитання: «З якими з наведених тверджень про працю Ви 
погоджуєтесь», % (виберіть одну відповідь) 

 
 Дівчата Хлопці Разом 
Праця – це діяльність, яка насамперед дає 
почуття задоволення 

44,3 29,7 38,1 

Праця – це діяльність насамперед з метою 
отримання грошей, для задоволення різних 
потреб 

29,5 38,8 33,7 

Праця є обов’язком кожної людини 8,9 12,8 9,8
Праця є насамперед для тих, хто хоче працювати 6,1 9,7 7,8
Праця є найважливішою справою у житті 
людини 

12,1 9,0 11,5 

 
Емпіричні дані, наведені у таблиці, ілюструють, що у результаті переходу до 

ринкових відносин статус матеріальних цінностей став дуже важливим чинником при оцінці 
праці – 38,1% вказали, що праця є діяльністю, яка повинна приносити людині почуття 
задоволення, наголошуючи на емоційній складовій цього поняття, однак, не може не 

привертати до себе увагу те, що понад третина учнів  33,7% вказали, що праця – це 
діяльність насамперед з метою отримання грошей, для задоволення різних потреб. Макс 
Вебер вважав, що ставлення до грошей детерміноване тими культурними традиціями та 
цінностями, які панують у суспільстві [5]. У сучасному світі, коли гроші й надалі 
залишаються потужним чинником соціальної стратифікації, матеріальна складова має 
ключове значення при виборі професії чи ставленні до праці. На думку Є. Головахи, сучасна 
молодь, на відміну від попередніх поколінь, значно більшого значення надає способу та 
умовам життя, що пояснюється зростанням рівня добробуту та комфорту. І в майбутньому 
молоді люди прагнуть мати такі ж сприятливі умови життя. З цими мірками вони і підходять 
до вибору майбутньої професії та роботи [6, с. 2]. Щодо аналізу у розрізі статі, то тут є 
вагома відмінність в оцінці праці дівчатами і хлопцями: 44,3% дівчат і 29,7% хлопців 
вважають, що праця, у першу чергу, повинна приносити задоволення і навпаки: 38,8% 
хлопців і 29,5% дівчата вважають, що праця повинна приносити тільки матеріальну користь, 
а це можна пояснити статевими психологічними та психічними особливостями. Те, що праця 
є найважливішою справою у житті та обов’язком кожної людини вказали, відповідно – 12,1% 
і 9,0% учнів. Як бачимо, у сучасному суспільстві цінності, які у недалекому минулому 
займали перші позиції, перемістилися сьогодні на останні. 

Важливою сферою реалізації життєвих стратегій молоді є професійна діяльність, бо 
саме з професією пов’язаний її подальший життєвий шлях. Обрана у даному віці професійна 
стратегія у майбутньому може стати домінуючою, а вже від неї буде залежати подальша доля 
людини і, відповідно, її психологічне здоров’я та рівень задоволеності життям [7, с. 223]. 
Сьогодні система зайнятості в усіх індустріальних країнах, у тому числі й в Україні, зазнала 
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істотних змін. Розширюється сфера розумової праці, натомість, зменшується потреба у 
фізичній праці. Це пояснюється впровадженням інформаційних технологій та 
комп’ютеризації промисловості, що економить людську працю. Яким уявляє своє професійне 
майбутнє учнівська молодь ми намагалися з’ясувати за допомогою питання: «Уявіть собі 
своє професійне майбутнє. Яка з наведених ситуацій найбільше Вам підходить?», можна 
було вибрати тільки одну відповідь (див. Табл. 2). 

Таблиця 2 
Відповіді респондентів на запитання: «Уявіть собі своє професійне майбутнє. Яка 

з наведених ситуацій найбільше Вам підходить?», % 
(виберіть одну відповідь) 

 
 Дівчата Хлопці Разом
Стабільна, надійна робота – щоденна праця, 
декілька годин в однаковий час на робочому 
місця 

36,4 34,6 34,7 

Стабільна, надійна робота, яку можна виконувати 
як на робочому місці, так і вдома (дистанційна з 
використанням Інтернету, комп’ютера чи 
мобільного телефону) 

54,7 48,6 52,1 

Робота вдома, незалежно від тривалості та типу 
договору, укладеного з роботодавцем

2,7 7,8 4,9 

Робота на повний день з можливістю додаткових 
підробітків 

1,5 4,5 2,7 

Робота тільки за договором, тимчасовий контракт 3,8 3,7 3,8
Інша____________________ 0,9 0,8 1,8

 
Як бачимо, половина респондентів (52,1%) своє професійне майбутнє уявляє як 

стабільну, надійну роботу, яку можна виконувати як на робочому місці, так і дистанційно, 
що свідчить про поширення інформаційних технологій у сучасному українському суспільстві 
та бажання молоді пов’язувати з ними свою професійну діяльність або, принаймні, їх 
використовувати у своїй роботі. 

Понад третина школярів (34,7%) переконані, що найкращим професійним майбутнім 
для них буде стабільна, надійна робота – щоденна праця, декілька годин у однаковий час на 
робочому місця. Значно менше приваблює молодь  робота вдома незалежно від тривалості та 
типу договору, укладеного з роботодавцем та робота тільки за договором, на що вказали, 
відповідно: 4,9% і 3,8%, що свідчить про певний страх молодих людей перед жорсткою 
конкуренцією на ринку праці і про, можливо, її небажання прикладати максимум зусиль для 
пошуку іншої роботи, більш престижної і вище оплачуваної. Щодо статей, то дівчата більше 
прагнуть стабільності у праці, ніж хлопці, однак, тільки 2,8% серед них вказали, що хотіли б 
працювати вдома, у той час як 7,6% хлопців вибрали цю позицію. Отже, сьогодні українські 
дівчата прагнуть більш активної професійної діяльності й участі у соціально-економічних 
процесах, ніж у попередні десятиліття, не дивлячись на те, що більшість з них надає перевагу 
гнучкому розпорядку робочого часу, яке можна пояснити розумінням ними свого 

первинного обов’язку  народження та виховання дітей.  
Одним з факторів професійного самовизначення молоді є також певний досвід роботи. 

Цю проблему ми намагалися з’ясувати за допомогою питань про наявність професійного 
досвіду та сфери, в яких доводилося працювати нашим респондентам (Табл. 3 і 4). 
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Таблиця 3 
Відповіді респондентів на запитання: «Чи доводилося Вам коли-небудь 

працювати», % (виберіть усі необхідні відповіді) 
 

 Дівчата Хлопці Разом 
Оплачувана праця (трудовий договір, контракт) 1,9 4,7 3,1 
Повний чи неповний робочий день 5,6 10,0 7,4 
Неофіційна праця, без контракту 32,2 47,1 38,6 
Волонтерство 17,3 11,2 14,6 
Оплачувана практика 0,9 0,6 0,8 
Інший вид праці 2,3 3,5 2,8 
Не працював 49,1 35,9 43,5 

 
Таблиця 4 

Відповіді респондентів на запитання: «Якщо Ви працювали, то у якій сфері це 
було», % (виберіть усі можливі варіанти відповіді) 

 
 Дівчата Хлопці Разом 
Виробництво товарів 3,8 7,6 6,0 
Будівництво 1,5 29,0 15,1 
Реклама (розповсюдження реклами) 19,2 17,6 18,5 
Сфера обслуговування 36,2 18,3 26,8 
Сільське господарство 10,8 16,0 13,2 
Торгівля 23,1 22,1 23,0 
Громадське харчування 3,8 3,1 3,4 
Надання соціальних послуг (догляд за інвалідами, 
хворими, престарілими і т.д.) 

14,6 2,3 8,3 

Інше  16,2 18,3 17,0
 

Емпіричні дана засвідчують, що близько половини учнівської молоді ніколи на 
працювали (43,5%) і значна частина (38,6%) визнали, що працювали неофіційно, без 
контракту. У той час як по контракту, офіційно працювали всього 3,1% школярів. На 
волонтерських засадах, що також не передбачає оплати, працювали 14,6% респондентів. Як 
бачимо, що половина дівчат-школярок ніколи не працювали (49,1%), однак, більшість з них 
займалися волонтерською діяльністю (17,3%). У той час, майже 2/3 хлопців уже мають 
досвід роботи. Щодо сфер професійної діяльності учнів, то тут на перших позиціях є сфера 
обслуговування (26,8%), торгівля (23,0%), реклама (18,5) і будівництво (15,1%). Звичайно, 
що на будівництві були зайняті більше хлопці (29,0%), а у сфері обслуговування – 
дівчата (36,2%).  

Зрозуміло, що конкуренція є однією з складових сучасної ринкової економіки. Ще 
Адам Сміт зазначав, що конкуренція є «невидима рука», яка регулює відповідність 
приватних і загальних інтересів [8]. Безумовно, не маючи жодних професійних навиків, 
молоді люди можуть виконувати тільки ту роботу, яка не вимагає ні високого 
професіоналізму, ні особливих знань та вмінь, а значить рівень їхньої 
конкурентоспроможності на ринку праці є досить низьким. Однак, те, що вони одержали 
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певні знання та професійний і життєвий досвід,дає можливість розширити межі свободи 
вибору професії: чим більше знає молода людина про різноманітні види виробництва, про 
умови праці, про те, де можна навчитися тій чи іншій спеціальності, тим більше свідомим 
буде її вибір. На думку сучасних науковців, дослідників цієї проблеми, забезпечити рівень 
конкурентоспроможності молоді на ринку праці повинна взаємодія відповідних суб’єктів – 
держави, сім’ї та навчального закладу [9, c. 25].  

Ставлення до праці, її ролі у житті молодих людей, а також професійне 
самовизначення молоді нам допомогло з’ясувати питання: «Що, на Ваш погляд, сприяє 
життєвому успіху в сучасному суспільстві?» (виберіть не більше 5-ти варіантів відповіді) 
(див. Табл. 5). 

Таблиця 5 
Відповіді респондентів на запитання: «Що, на Ваш погляд, сприяє життєвому успіху в 

сучасному суспільстві?», %  
(виберіть не більше 5-ти варіантів відповіді) 

 
 Дівчата Хлоп Разом 
Професіоналізм, фахова компетентність 0,5 0 0,3 

Працелюбність, сумлінність 31,5 35,9 33,2 

Організаторські навички 27,4 19,7 24,3 

Діловий хист, підприємливість, готовність до ризику 40,1 43,7 41,0 

Чесність, порядність 41,6 40,8 41,0 

Впливові друзі, знайомі, родичі, наявність зв’язків 21,3 23,2 22,0 

Вміння використовувати будь-які засоби для 

досягнення мети 
38,6 35,9 37,0 

Везіння, щасливий випадок 12,7 25,4 17,9 

Впевненість у своїх силах 50,8 50,0 50,3 

Наявність стартового капіталу, власності 16,8 20,4 18,5 

Освіченість, різносторонні знання 56,9 41,5 50,9 

Високий рівень культури 18,3 12,7 15,6 

Зовнішність 6,6 6,3 6,6 

Вдалий шлюб 12,2 6,3 10,4 

 
Аналіз даних, наведених у таблиці, демонструє, що життєвий успіх людини, на думку 

старшокласників, залежить, у першу чергу, від її особистих якостей: 50,9% вказали на 
освіченість і різносторонні знання, 50,3%  на впевненість у своїх силах, 41,0%  на чесність 
і порядність, така ж кількість – на діловий хист, підприємливість, готовність до ризику, 
37,0%  вміння використовувати будь-які засоби для досягнення мети, 33,2%  
працелюбність і сумлінність, 24,3%  організаторські навички і тільки 0,3% учнів вибрали, 
що запорукою життєвого успіху може бути професіоналізм та фахова компетентність. 
Цікавим є те, що 22,0% респондентів вважають, що наявність впливових друзів, знайомих, 
родичів та відповідних зв’язків може сприяти їхньому життєвому успіху, а ще 17,9%  
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розраховують на щасливий випадок і везіння та 10,4%  на вдалий шлюб. При чому, дівчата 
більше, ніж хлопці орієнтуються на вдалий шлюб, відповідно: 12,2% і 6,3%, а хлопці більше, 
ніж дівчата на везіння та щасливий випадок, відповідно: 25,4% і 12,7%. Швидше за все, з 
часом, під впливом життєвих обставин, їх ставлення до факторів, які визначають життєвий 
успіх людини у суспільстві, зміниться, але сьогодні, особливістю формування професійних 
орієнтацій сучасної молоді є орієнтація на цінності індивідуального успіху й матеріального 
благополуччя як важливі критерії життєвого успіху у суспільстві споживання. У результаті 
переходу до ринкових відносин підвищується статус матеріальних цінностей, які відтіснили 
на задній план такі цінності, як можливості реалізувати свої знання у професійній діяльності, 
зміст праці, високий рівень культури. Важливу роль сьогодні продовжують відігравати 
зв’язки з «потрібними» людьми та вміння пристосуватися. 

Отож, аналізуючи вище означене ми дійшли наступних висновків: половина 
учнівської молоді Дрогобиччини має певний професійний досвід, який може сприяти їй при 
виборі майбутньої професії.  

В оцінці праці у значної частини молоді переважає її матеріальна складова над 
емоційною, що є даниною часу і тим процесам, які сьогодні відбуваються в українській 
економіці та суспільстві. Прагнення молоді до стабільної роботи, сумніви у своїх 
професійних можливостях, у своїй конкурентоздатності на ринку праці, можуть бути 
спричинені провінційністю, віддаленістю даного регіону від центру.  

Усе більше молоді розуміє місце та роль ІТ-технологій у сучасному суспільстві й хоче 
використовувати їх у своїй роботі, що спонукає до одержання відповідних знань.   

Свій життєвий успіх молодь пограниччя, перш за все, пов’язує з такими особистими 
якостями як освіченість, впевненість у собі, діловий хист, а не стартовому капіталу чи 
везінню. Це в свою чергу відповідає ознакам сучасного ринкового суспільства, у якому 
цінується професіоналізм, професійна мобільність та конкурентоздатність.   
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WORKING IN VALUABLE ORIENTATION OF YOUTH 

 
The article attempts to analyze the role and place of work in the estimations of youth on the 

materials of the second stage of the sociological project «Youth at the frontiers of Central and 
Eastern Europe», conducted in 2015 by scientists from Ukraine, Poland and Hungary. It is 
established that today a significant part of high school students have some experience in 
professional activity; in the opinion of young people, work must bring both moral and material 
pleasure; most Ukrainian high school students see their professional future in a stable work using 
Internet resources. 
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ТРУДОВІ СТРАТЕГІЇ ТА АДАПТАЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ  

МОЛОДИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

В роботі представлено аналіз основних тенденцій трудових стратегій і соціальної 
адаптації молодих працівників в умовах динамічно змінних соціальних умов. Розглядаються 
особливості адаптації молодих працівників, як об’єктивного процесу і як поведінкові – 
суб’єктивні, що характеризують міру освоєння молодими працівниками соціально-
економічної реальності і розуміння економічної кон’юктури в суспільстві. 

Ключові слова: трудові стратегії, соціальна адаптація, молоді працівники 
 
Швидкість перетворень у сучасному світі кардинально змінюють всі сторони життя 

українського суспільства. Технологічні прориви приносять не лише нові перспективи, а й 
нові соціальні виклики. В процесі формування якісно нових економічних, політичних, 
соціальних і морально-духовних відносин, здатність адаптуватися до соціально середовища, 
що змінюється, стала життєво важливою для всіх груп населення, зокрема молоді. 

Схожі проблеми й виклики постали перед багатьма країнами світу. Проблематика 
соціальної адаптації тісно пов’язана з проблемою соціальних ресурсів і соціального капіталу. 
Якщо соціальна адаптація є важливим механізмом функціонування і розвитку соціуму, 
самоорганізації його компонентів, то соціальний капітал і соціальні ресурси виступають 
формою самої соціальної адаптації, як індивіда, так і соціальної групи. Процеси соціальної 
адаптації характеризуються динамічністю, складністю та багатоманітністю конкретних 
проявів. Молоді люди, адаптуючись до нових якісних трансформацій, змінюють своє місце в 
соціальній структурі суспільства, соціальний статус в групі. Вона є ефективним механізмом 
подолання негативних явищ, або пристосування до включення в модернізаційні процеси, 
інновації. Під впливом перетворень в суспільстві, адаптація сприяє змінам в свідомості 
молоді в бік індивідуалізації ціннісного ряду, що підтверджують чисельні дослідження 
вчених Інституту соціології НАН України. Для молодих працівників важливі не тільки 
життєві цінності – освіта, задоволення культурних проблем, висока зарплата та кар’єрне 
зростання, але і можливість творити, жити у вільному суспільстві і бути повністю 
незалежним. Як показує практика, центральне місце в адаптаційних процесах належить 
соціально-економічній адаптації, що пов’язана з пристосуванням молодої людини до 
економічних і організаційних змін, ринковим відносинам в виробничих процесах. 

Процес адаптації полегшується або ускладнюється залежно від того, наскільки 
інерційно сформовані в суспільстві внутрішньосистемні відносини, наскільки швидко і легко 
населення може «погодитися» з їх руйнуванням і перейти до формування нових відносин, що 
відповідають новим обставинам [1, с. 74]. 

Дослідження останніх років показують, що сучасна молодь не так старається до руху 
вгору, кар’єрного зростання, як до частої зміни роботи – соціальної мобільності по 
горизонталі, в погоні за високою зарплатою. 

При всій значимості свободи, незалежності молодої людини (нематерільної) – основою 
життєдіяльності є економічні передумови, тобто трудова діяльність при допомозі якої 
реалізується основна функція повсякдення – це життєзабезпечення. Саме це сприяє до 
соціальної адаптації, до змін в суспільстві, до технологічних нововведень у виробництві. 
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Трудова діяльність виступає не тільки джерелом матеріального забезпечення 
життєдіяльності людини, але і засобом задоволення потреб особистості у суспільному 
визнанні, престижі, є способом самовираження. Насамперед, це стосується системотворних 
відносин праці, власності та управління. При цьому особлива роль трудових відносин у її 
забезпеченні зовсім не локалізується у сфері праці. Навпаки, усе більше затягує особистісно 
значущі явища та процеси з інших галузей життєдіяльності [2, с. 23]. 

Навіть, при надвисокому рівні технологічного обладнання ефективність виробництва 
залежить, передусім, від професійної підготовки і від зацікавленості працівників у 
результатах своєї діяльності. З підвищенням суспільного характеру праці на нинішньому 
етапі міжнародного розподілу праці при збереженні завдань відновлення промислових 
циклів і створенні повномасштабних інфраструктур, втім числі і сервісних, стійку динаміку 
може забезпечити виключно акцентування та ресурсне забезпечення економіки знань, 
заснованої на інтелектуальному капіталі суспільства, пріоритеті його розвитку  та 
використання. Ще М. Вебер у «Протестанстській етиці і дух капіталізму» відзначив 
перевагу, що віддається протестантськими сім’ями, утворенню практико-орієнтованих знань, 
вмінь і навичок [3, с. 61-273]. 

Звідси випливає, що варто вдосконалювати не тільки технологічне обладнання 
виробництва, але і суспільні відносини, зокрема трудові, культуру праці та етику праці.  

Відношення до праці, як цінності та засобу досягнення життєвої мети сьогодні 
змінюється під впливом нових стратегій трудової поведінки, що виробляється самостійно, 
молодими працівниками. В основу таких стратегій закладаються принципи свободи, 
незалежності від формальних правил, від різних планів, цифр і зобов’язань. В останні роки 
відбувається скорочення обсягів виробництва, надмірний фіскальний тиск і недоступність, 
або подорожчання кредитних коштів спровокували обвал на ринку праці. І без того численна 
армія безробітних, серед яких до чверті молодь, збільшується щодня. В 2016 році на одне 
вакантне місце було 13 претендентів. 

Спочатку це пов’язували зі зростанням кількості переселенців, які вимушено залишили 
робочі місця на Сході країни, але економічна криза з неменшою силою вдарила і по 
підприємствах інших регіонів. Частина компаній призупинила своє існування, частина 
скоротила персонал, від багатьох кваліфіковані працівники виїхали за кордон у пошуках 
кращих заробітків. Недивно, що набагато зросла кількість бажаючих не просто знайти іншу 
роботу, а знайти її в іншій країні. За даними досліджень багатьох соціологічних центрів за 
кордоном хотіли би працювати до 80% працівників середньої та вищої ланки. При цьому 
половина з них називали як причини напружену політичну ситуацію, бажання забезпечити 
стабільне майбутнє, а також маленьку заробітну платню в Україні. 

Оскільки зв’язок між кар’єрою і добробутом досить слабкий, бажання заробити і 
отримати гарантоване місце роботи у молодих працівників часто бере верх над кар'єрним 
зростанням. Активність самодостатнього прошарку, який складається із молодих людей, 
найбільш кваліфікованих більше націлена на самостійне, незалежне від державної підтримки 
і опіки існування, стримується різними обмеженнями та перепонами, обумовленими 
недосконалими ринковими відносинами, неефективним управлінням і рудиментами 
минулого. Значна частина молодих працівників переходить у неформальний сектор, 
породжуючи нові форми економічної активності. Неформальна зайнятість збільшує ряд тих, 
кого в соціології називають прекаріатом – класом, що складається із різних соціальних груп, 
в яких відсутня гарантія зайнятості пенсійного забезпечення, допомоги по безробіттю, 
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медичного страхування та інше [4, c. 14]. Прийняття пенсійної реформи, націлене на 
обмеження цього класу. Звертає на себе увагу збільшення сектору тіньової зайнятості за 
основним місцем роботи чи навчання. Наприклад, серед магістрів-соціологів та політологів 
Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 1-ого і 2-ого року навчання з 2015 
по 2017 роки всі 100% працюють без офіційного оформлення. Серед студентів 3-4 курсів 
таких до половини. Важливим адаптаційним ресурсом вони розглядають освіту, що виступає 
основою формування активної поведінки і не шкодують грошей на неї. Дві третіх їх 
навчається на контракті. На запитання чи працюють вони на фахом – то 100% відповідають 
що ні, але знання по спеціальності їм допомагають і є вищими ніж вимагає їх трудова 
зайнятість. Тому багато молодих людей свідомо обмежують свої інтереси тільки 
формальною стороною процесу освіти,  тобто отриманням диплому про вищу освіту. 

Дослідницький центр Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна провів 
опитування з якого видно, що тільки 36% українських працівників трудяться за обраною 
спеціальністю, 20% – визнають, що їхня робота пов’язана зі здобутою спеціалізацією, 
принаймні, частково, у той час, як 44 % були вимушені змінити професію. Утім, кожен 
другий працівник, який перекваліфікувався, не шкодує про прийняте рішення. Найчастіше, 
причиною зміни сфери діяльності стають проблеми з пошуком роботи (43%), низька 
зарплата (38%), а також відсутність кар’єрних перспектив (27%). Дещо рідше (в 23% 
випадків) основною причиною зміни сфери діяльності може стати не що інше, як втрата 
інтересу й розчарування у вибраній професії. Бувають випадки, коли працівники 
відмовляються від обраної професії, прагнучи якогось зрушення (8%), або ж зіштовхнувшись 
із професійним вигоранням, апатією та стресами (8 %). Дослідники вважають, що причиною 
зміни роботи може стати й непрестижність отриманої професії – таких, як водій, таксист, 
робочі спеціальності, працівник сфери послуг, а також вчитель [5]. 

До позитивних тенденцій, що характеризують процеси соціальної адаптації, треба 
віднести популярність в молодіжному середовищі здорового способу життя і 
самозбережувальної поведінки. Молодь звертає увагу на кількість білків, жирів і вуглеводів 
у продуктах харчування.  

Комплексний аналіз трудових стратегій та процесів соціальної адаптації молодих 
працівників в соціально-економічній сфері життєдіяльності дає можливість виявити типи і 
групи молодих працівників, їх диференціацію, які по рівню адаптації існують в сучасному 
українському суспільстві. Наші розвідки дозволяють констатувати, що більшість молодих 
працівників пристосовуються до нових умов життєдіяльності, змінюють свої споживацькі 
пріоритети і здобувають нові споживацькі звички. Вчаться краще виживати і орієнтуватися в 
складних економічних ситуаціях, позбавлятися від панічних настроїв. Суперечливі 
соціально-економічні і суспільно-політичні процеси, умови невизначеності сприяли 
формуванню у молодих людей нових життєвих стратегій, підсиленню почуття соціальної 
впевненості і опори на себе, на свої знання, уміння і здібності. Відбуваються суттєві зміни в 
свідомості молоді, в цінностях і орієнтаціях, а також розширяються можливості до реалізації 
своїх здібностей і соціального зростання. 
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LABOR STRATEGIES AND ADAPTATION CHARACTERISTICS OF YOUNG 

WORKERS 
 

The article presents an analysis of the main tendencies of labor strategies and social 
adaptation of young workers in conditions of dynamically changing social conditions. The 
peculiarities of adaptation of young workers as an objective process and as behavioral subjective 
factors characterizing the degree of development of young workers of the socio-economic ukrainian 
reality and understanding of economic conjuncture are considered. 
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ВІРТУАЛЬНА СИМВОЛІКА ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРУ ТА ЇЇ ВПЛИВ  
НА РОЗВИТОК МОЛОДІ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО ТЕАТРУ 

 
Статтю присвячено теоретичним та прикладним взаємозв’язкам театрального 

мистецтва у розумінні сучасного молодіжного простору й віртуальної реальності 
інтернет-простору. Соціологічний аналіз взаємодії театру та інтернет-технологій в 
умовах віртуальної реальності, дослідження інтеракції в підсистемі «театр-віртуальна 
реальність» дозволяє сучасній молоді зробити висновок про подальшу конвергенцію театру 
й віртуальної реальності, виникнення такого нового художнього явища у сучасному 
мистецтві як «віртуальний театр». 

Ключові слова: театр, інтернет-простір, симулякр, віртуальна реальність, 
віртуальний театр, інтеркативний театр  

 
Театр, як соціальне явище, яке переросло у соціальний інститут, є синтетичним видом 

мистецтва. Він поєднує в собі режисуру, творчий задум сценариста, акторське виконання, 
музику, пластику, живопис, декорації, художній стиль тощо. Сучасна молодь більш 
симпатизує театральним виставам у соціальних мережах, аніж класичній виставі. 

Сьогоднішній театр включає широкий спектр технологій – від традиційно театральних 
до електронних, що дозволяють сприймати його, як цифровий перформанс [2]. 

Описуючи сучасний молодіжний театр, ми бачимо електронні засоби, які збагатили 
простір сцени світловими ефектами, ускладнили можливості машинерії, яка змінює пластику 
сцени. З’явилися відео проекції, стали використовуватися комп’ютери. Тобто, Інтернет, як 
глобальна мережа, вплинула на розвиток театру, створивши не тільки нові можливості для 
реклами, а й розширивши параметри зворотного зв’язку глядача з театром. 

Сучасний театральний спектакль включає елементи кіно і телебачення. Це розширює 
вплив театральної дії на людські почуття і залучення глядача до простору вистави. Саме 
театральний простір також видозмінюється, виходячи за рамки традиційної моделі і 
прямуючи назовні: в приміщення занедбаних фабрик, в природні ландшафти, на вокзали і 
міські площі. 

Поки зріють ідеї майбутнього, театри виходять до глядача через Інтернет будь-якими 
доступними способами. Виникає ситуація активної «партиципації», свого роду культури 
взаємодії на основі принципу участі або співучасті глядача в театральному перфомансі. 

Таким чином, розвиток сучасного театру з точки зору нових технологій, його 
присутність в просторі Інтернет характеризують цей соціальний інститут як унікальний засіб 
комунікації, який цілком природно прагне до використання сучасних технологій, що 
дозволяють розширити його аудиторію. 

Процес трансформації театру, як засобу комунікації з глядачем, відбувається постійно. 
Якщо традиційний театр включав драматургію, театральну гру, візуальні мистецтва, музику і 
пластичні жанри, то сьогодні весь потік електронних можливостей проектує театральний 
майданчик на глобальний світ Інтернету.  

Символіка сучасного театру дозволяє стверджувати, що взаємини театру і глядача 
більшої мірою віртуалізуються. Театр ніби зберігає свою класичну символіку, але доповнює 
її сучасними образами: від урбаністичних до віртуальної символіки Інтернету.  
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Розглянемо більш детально технологію віртуальної реальності як феномен 

постмодерної культури і можливості її взаємодії з театральним мистецтвом. 
Як справедливо зауважує П. Браславський, сьогодні віртуальна реальність вже увійшла 

в набір технічних засобів сучасного театру. Можна виділити кілька варіантів використання 
віртуальної реальності в театральних постановках [1]: 

1) проекція сцен віртуальної реальності на екран, який стає «другою сценою» і 
дозволяє збільшити «розмірність уявлення» (важливо підкреслити, що комп’ютерне 
зображення може бути скоординовано з тим, що відбувається на основній сцені); 

2) віртуальні декорації (такий підхід може бути виправданий не тільки естетично, але й 
економічно); 

3) участь у театральній постановці поряд з живими акторами віртуальних героїв, 
аватарів (аватари можуть бути повноцінними діючими особами, а не просто «прикрасою» 
вистави). 

Різні способи і варіанти використання віртуальної реальності в сучасному театрі 
ілюструються прикладами багатьох сучасних театральних постановок. Безперечно те, що 
пасивність глядача – це той самий фактор, з яким найбільш люто бореться театр за 
допомогою досить різних інструментів, з яких Інтернет, мабуть, виявляється найбільш 
перспективним. 

Всередині самого театру також відбуваються зміни, які спрямовані на «відкривання» 
сплячої душі глядача, перетворюючи його на повноцінного гравця, здатного брати участь в 
енергетиці вистави будь-якими способами, прийнятними для сучасного театру. Можна 
стверджувати, що на сьогоднішньому етапі інформаційні технології постіндустріального 
суспільства починають виступати в своїй віртуальній іпостасі. 

Зазначена трансформація в інформаційному образі постмодерної культури вимагає 
передусім детального соціологічного осмислення поняття «віртуальна реальність».  

Беручи до уваги те, що сучасне суспільство є інформаційним, специфічним 
світоглядом якого стає постмодернізм, доречно буде аналізувати категорію «віртуальності», 
використовуючи засоби постмодерністських соціологічних теорій. Розкриттю сутності 
«віртуальної реальності» присвячені теорії симулякрів, що активно розробляються в рамках 
постструктуралістского-постмодерністської парадигми такими її представниками як 
Ж. Бодрійяр та Ж. Делез. 

На основі теорій Бодріяра і Делеза, симулякр можна визначити як знак, що відроджує 
своє власне буття, творить свою реальність, і, власне кажучи, перестає бути знаком за суттю. 
Насправді, симулякр сам є тілом, але віртуальним. Тобто він так само реальний як реальне 
будь-яке тіло, що є референтом, тільки реальний він віртуально. 

Саме тому, симулякр не є знаком, але він сам може бути референтом по відношенню до 
знаку-симулякру наступного порядку, що представляє його. Симулякр починається там, де 
закінчується подібність. Саме там і починається віртуальна реальність, яка є не чим іншим, 
як простором симулякрів [3; 6]. 

Виходячи з цього, віртуальність є феноменом, іманентним самій структурі буття, що 
втілює можливість творчої, генеруючої діяльності. Існує думка, що людина спочатку 
занурюється до віртуальної реальності і переходить з одного віртуального стану до іншого. 
Тобто віртуальна реальність – це те ресурсне середовище, яке вигодувало і виховало 
людину [4]. 

Таким чином, світ інформаційного суспільства перетворюється на тотальну симуляцію, 
на що, власне, вказував Бодрійяр у своїх соціологічних дослідженнях. 
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Так чи інакше, але люди завжди прагнули облаштувати навколишній світ, створюючи 

свої внутрішні світи, які по суті і є віртуальними. Їх віртуальність зумовлена «ідолами» 
людської свідомості, через які пізнання замість відображення реальності має результатом її 
симуляцію, тобто створення картини світу, що має небагато спільного зі світом, який вона 
відображає. У цьому сенсі «проект модерну» є не що інше, як самий глобальний з 
віртуальних проектів, який здійснювався людиною, перед якою тьмяніє будь-яка 
комп’ютерна реальність. 

Завершуючи розгляд загальнотеоретичних аспектів віртуальної реальності, звернемося 
до конкретних проявів цього феномена в соціальному житті. Зміни, що відбулися в 
суспільстві в зв’язку з вступом в епоху постмодерну, вказують на те, що саме в їх контексті 
слід розглядати поширення технологій віртуальної реальності. 

Як відомо, постмодерна культура народжується на стику занепаду модерністських 
ідеалів і бурхливого розвитку цифрових інформаційних технологій, які у процесі свого 
вдосконалення все більшою мірою набувають віртуального характеру, починаючи відбивати, 
а інколи симулювати дійсність. Розглядаючи вплив віртуальної реальності на життя 
суспільства, нашу увагу головним чином буде зосереджено на тих її сторонах, які, так чи 
інакше, пов’язані з інформаційними та електронними технологіями, тобто тим базисом, на 
якому виростає древо постмодерної культури.  

Також, вважаємо за потрібне застерегти, що справжнє дослідження буде будуватися 
виходячи з положення про нейтральність будь-яких технологій по відношенню до людини, в 
тому числі й віртуальної реальності. Тобто, питання про користь чи шкоду даного явища 
буде ставитися в залежності від того як і для досягнення яких цілей воно використовується 
людиною. 

Отже, навіть побіжний огляд можливих напрямів використання віртуально 
побудованої реальності, говорить про те, що цей феномен займає вже досить значний 
соціокультурний простір в постмодерному суспільстві, і що в подальшому його роль буде 
неухильно зростати. 

На підставі проведеного аналізу можна зробити припущення про подальшу 
конвергенцію театру і віртуальної реальності, виникненні такого нового художнього явища 
як «віртуальний театр». На наш погляд, дві тенденції визначають виникнення нових форм 
існування театру: повноцінна інтерактивність і повністю автономні театральні дії.  

Контури віртуального театру майбутнього вже сьогодні можна розгледіти у 
спеціалізованих ігрових віртуальних центрах, де персональність комп’ютерних ігор 
з’єднується з колективним духом театральної дії. 

Саме тому театр і його сучасне наповнення, використання технологій віртуальної 
реальності є предметом соціологічного дослідження в рамках такої частини соціології 
культури, якою є соціологія театру. 

Сучасні театри зацікавлені в тому, щоб впроваджувати на своїх майданчиках 
мультимедіа-технології не тільки для ускладнення простору сцени, але й для створення 
цілого арсеналу засобів з’єднання театру з іншими видами мистецтва. 

Сьогодні ми вже вивчаємо феномен сучасного театру як факту його трансформації від 
традиційного театру до повноцінного цифрового перформансу. Саме заперечення 
театральних традицій стало основним принципом розвитку театру, так само як в мистецтві 
це було заперечення художнього процесу, а в музиці – заперечення звуку. 

Сучасний театр переживає період важливих змін, пов’язаних з розвитком нових 
комунікаційних технологій і глобалізацією інформаційного простору. Як вид мистецтва, 
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театр – один з найбільш древніх і складних. Зараз багато дискусій навколо театру пов’язано 
зі ступенем його можливих трансформацій за допомогою електронних технологій. 

У зв’язку з цим, важливим аспектом вивчення феномена сучасного театру у 
віртуальному просторі є дослідження способів і напрямів циркуляції театральної інформації 
в мережі Інтернет. 

Найбільш крайні точки зору виходять з того, що театральне мистецтво здатне втратити 
свою унікальність і самбутність під впливом віртуалізації і інтернеттехнологізації 
театральних процесів. 

Насправді у кожній новій технологічній формі відображаються потреби суспільства в 
інформації. Кожен новий технічний винахід, що використовується в театральному житті, 
розширює коло глядачів. Накопичення театрального матеріалу в Інтернеті дозволяє отримати 
широку картину сучасного театру від традиційного до експериментального. 

Основна проблема в отриманні інформації про театральні тенденції полягає в системі 
мережевого пошуку. Ще кілька років тому театри покладалися на традиційну рекламу і 
постійного глядача. Сьогодні стало зрозуміло, що без спеціальної роботи щодо залучення 
глядача за допомогою Інтернету, не обійтися. Це важливо, оскільки зростає конкуренція і 
з’являється необхідність «вирощування» свого глядача в надрах глобальних мереж. 

Сьогодні деякі театри розвивають систему віртуального перегляду вистав на своїх 
сайтах. На сайтах багатьох театрів можна знайти не тільки інформацію про репертуар, але 
посилання на відеофайли, розміщені у зручних хостингах на зразок YouTube. Спроба 
забезпечення широкого доступу до театрального життя за допомогою інтернет-трансляцій 
дозволяє користувачеві отримувати інформацію через Інтернет з великого числа камер, 
встановлених в просторі театру і фіксують спектакль, що дозволяє одночасно показувати дію 
вистави з різних ракурсів.  

Деякі театри доповнюють свої сайти віртуальними турами по коридорах своїх театрів, 
пропонують подивитися фрагменти вистав. на деяких сайтах є можливість дивитися 
спектаклі онлайн цілком. Також створюються театральні проекти з можливістю перегляду 
записів вистав в мережі Інтернет. Заплативши певну суму і отримавши спеціальний код, 
можна дивитися спектаклі, не виходячи з дому. Наприклад, деякі театри пропонують онлайн-
перегляди вистав. Сучасні відеозаписи вистав, як правило, не використовують дуже великого 
числа відеокамер для зйомки спектаклю.  

Проте, деякі театри використовують трансляцію у трикамерному режимі з можливістю 
вибору найбільш зручного ракурсу в той чи інший момент спектаклю. Режисер інтернет-
трансляції, який спостерігає багатопотоковим трансляцію у себе на екрані, може 
інтерактивно вибрати ті потоки, які, на його погляд, представлять найкращу картину дії. У 
той же час, інтернет-глядач може через мультиекранний плеєр обирати ту чи іншу проекцію 
для спостереження за театральною дією. У точності, як режисер, який готує виставу для 
відеозапису, будь-який користувач може створити власну версію монтажу спектаклю. 

Технологія інтернет-театру пропонує систему роботи з багатопотоковим мовленням, 
тобто забезпечує для глядачів залучення й інтерактивність. Той результат, який може бути 
створений користувачем на матеріалі багатопотокового мовлення безпосередньо з 
театрального простору до нього на екран комп’ютера, буде відрізнятися від того, який 
створить його колега, який сидить за комп’ютером в своїй квартирі або в офісі і спостерігає 
за тим же мовленням на екрані. 

На відміну від професійного режисера, користувач може ставити перед собою доволі 
різні завдання. Користувач зможе відволікатися, тимчасово залишати трансляцію, 
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повертатися назад і помічати цікаві для себе моменти, фіксувати їх тим способом, який 
здасться йому адекватним. 

Крім того, точки розташування камер в просторі театру можуть не обмежуватися 
тільки однією театральною постановкою, а, наприклад, включати водночас кілька 
майданчиків в одному театрі або навіть бути доповнені точками в фойє або коридорах 
театру. Це може бути важливо в тому випадку, якщо режисер задумає розширити дію 
вистави на кілька майданчиків, де вона буде проходити одночасно, і логічний зв’язок в 
виставі буде здійснюватися за допомогою різних засобів – телеекрану, комп’ютера, 
смартфона або інших пристосувань. При цьому всі потоки будуть записані, і в подальшому 
буде можливо використовувати архівні матеріали для аналізу і постановки творчих завдань. 

Сучасне інтернет обладнання дозволяє не тільки переглядати вистави в кіберпросторі в 
багатокамерній трансляції, але і задуматися про можливості для просунутих користувачів 
створити з цих потоків власну версію вистави зі своїми акцентами і візуальними версіями дії. 
такі проекти спрямовані в майбутнє, але багато театрів уже сьогодні стурбовані тим, щоб 
підготувати для них відповідні майданчики і фахівців. 

Таким чином, театри орієнтують традиційний простір сцени на тих глядачів, які звикли 
«жити» в Інтернеті. Театр, існуючи у віртуальному просторі, збирає від зареєстрованих 
користувачів медіа наповнення для вистав і розміщує свій продукт в Інтернеті. Перед 
початком дії аудиторія зв’язується з героями вистави через ресурси соціальних мереж, на 
яких зберігаються матеріали. Герої вистав оповідають про свій досвід життя в кіберпросторі, 
розкриваючи актуальні проблеми сучасного буття. 

Інтерактивна участь глядача у театральному житті є однією з головних ідей сучасного 
театрального експерименту. Інтернет з його розвиненими засобами збирання, зберігання і 
поширення інформації, здатний бути тим засобом, який створить можливості для глядача 
більш активно брати участь у театральному житті, і, можливо, навіть впливати на нього. 

Сучасні режисери працюють над створенням театральних проектів, в яких було б 
можливо з’єднання фрагментів онлайн-вистав, що граються на майданчиках, віддалених 
один від одного на багато кілометрів. Для цього використовуються технології з’єднання 
декількох відеотрансляцій реальних театральних дій. Такі експерименти популярні також в 
музичному середовищі для організації віртуальних репетицій музикантів з різних країн, які 
таким чином готуються до спільного проведення концертів живої музики. 

Сучасний театр усе частіше намагається налагодити діалог з глядачем. Цьому 
допомагають різноманітні блоги і форуми, які на своїх сайтах розміщують багато театрів 
світу. У зв’язку з цим, останнім часом все частіше використовується термін «віртуальний 
театр». Під ним маються на увазі різні речі. Вікіпедія запевняє, що віртуальний театр, це 
«ігровий двигун, створений для полегшення процесу розробки комп’ютерних ігор в жанрі 
графічного квесту» [8]. 

У сучасній соціології театру все частіше йдеться про таку форму сучасного 
театрального мистецтва як інтерактивний театр. Сьогодні знайомство з усіма театральними 
подіями можливо не тільки у театрі. Завдяки Інтернету можна сформувати цілком ясну 
картину того, що відбувається у світі театральних подій. 

Термін «інтерактивний театр» досить часто згадується в зв’язку з соціальною 
адаптацією різних категорій громадян (дітей, хворих людей, людей похилого віку). 
Використання ж інтерактивності в професійному театрі з одного боку тяжіє до тієї ж мети – 
залучення до театрального життя широкої аудиторії людей. З іншого боку – це спроба 
осучаснення за рахунок використання різних форм фантазії людей у віртуальному світі. 
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Традиційний театр, який залишається цілком звичним для одних категорій громадян 

(для старшого покоління), для інших (молодих людей, які виросли в епоху технологічного 
буму) виявляється застарілим. Молодим людям цікаво не тільки бачити нове, але і 
усвідомити ступінь своєї можливої участі в театральному житті по тим же принципом, за 
яким існують соціальні мережі з їх безмежною свободою і рівноправною участю усіх 
бажаючих. 

Для цього театр повинен пропонувати цікаві технології, що дозволяють не просто 
проводити час, але, залучаючись до гру, удосконалювати свої навички, наприклад, у 
створенні власних версій вистави з великого потоку варіантів його трансляцій у Інтернеті. Як 
правило, таку роботу виконує режисер, який володіє технологіями і досвідом. 

Таким чином, можемо зробити висновок про те, що віртуальність і інтерактивність 
виступають в якості нових форм театрального життя. 

Враховуючи активний розвиток інтернет-комунікацій та використовуваних ними 
технологій, можемо передбачити, що напрями їх можливого втілення у сучасному 
театральному житті полягають у виникненні на стику театру і медіа передових проектів, 
творчих лабораторій, які активно працюють у рамках творчих експериментів. 

Вихід деяких передових театральних ідей в інтернет-простір створює можливість 
формувати нові виразні засоби театральної вистави. Ідеї, які розвиваються таким чином, 
здатні не тільки стимулювати розвиток технологій залучення в загальні театральні проекти 
людей з самих різних частин світу, а й стати креативним середовищем для формування 
нових форм співіснування театру, соціальних мереж і індивідуального людського досвіду. 
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VIRTUAL SYMPTOMS OF THE INTERNET SPACE AND ITS IMPACT ON THE 

DEVELOPMENT OF THE MODERN THEATER 
 

The article is devoted to the research of theoretical and applied interrelations of theatrical 
art and virtual reality of the Internet space. Sociological analysis of the interaction of theater and 
Internet technologies in virtual reality, the study of interaction in the subsystem «theater-virtual 
reality» allows us to conclude that the theater and virtual reality converge further, and the 
emergence of such a new artistic phenomenon in contemporary art as a «virtual theater». 
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СТУДЕНТ ЯК СУБ’ЄКТ ОСВІТНІХ ПРАВОВІДНОСИН 

 
У статті досліджено освітні правові відносини як окремий вид суспільних відносин, 

їх структуру, що охоплює три елементи: суб’єкти, зміст, об’єкт. Установлено, що 
центральним суб’єктом освітніх правовідносин у сфері вищої освіти є студент, для 
набуття правового статусу якого необхідна наявність у особи спеціальної 
правосуб’єктності. Охарактеризовано правовий статус студента як сукупність його прав 
та обов’язків, котрі не можна делегувати іншому суб’єктові.  

Ключові слова: вища освіта, освітні правовідносини, студент, права студента, 
обов’язки студента 

 
«Національна доктрина розвитку освіти» [1] визначає освіту як основу розвитку 

особистості, суспільства, нації та держави, запоруку майбутнього України. Як указано в 
документі, за роки незалежності на основі Конституції України визначено пріоритети 
розвитку освіти, створено відповідну правову базу, здійснюється практичне реформування 
галузі згідно з Державною національною програмою «Освіта» («Україна XXI століття»). 
Однак для повного задоволення потреб особистості, суспільства і держави в освітній сфері 
необхідний її інноваційний розвиток та удосконалення правового регулювання. 
В.П. Андрущенко справедливо наголошує, що формування правого поля освіти – одне з 
найбільш актуальних завдань функціонування, розвитку та реформування цієї галузі в 
трансформаційний період [2, с. 136]. 

Правове регулювання сфери освіти потребує відповідного наукового опрацювання, 
тому цій проблемі присвятила свої праці когорта вітчизняних і зарубіжних учених, серед 
яких В.П. Андрущенко, Н.О. Давидова, Г.О. Дорохова, В.О. Зайчук, Є.В. Красняков, 
В.М. Сирих, В.В. Спаська, Я.О. Тицька, В.І. Шкатулла, Д.А. Ягофаров та ін. Водночас 
глибшого теоретичного осмислення потребує питання про суб’єктів правовідносин в освітній 
сфері. Оскільки тут можуть виникати різноманітні відносини (адміністративні – щодо 
управління освітніми закладами, цивільно-правові, трудові та ін.), вважаємо за доцільне 
виокремити власне освітні правовідносини, які виникають у процесі здобуття вищої освіти, і 
зосередити свою увагу на такому суб’єкті, як студент. 

Мета статті полягає у тому, щоб дослідити специфіку суб’єктного складу освітніх 
правовідносин й охарактеризувати правовий статус студента як учасника цих відносин. 

Передовсім варто підтвердити, що освітні правовідносини є окремим видом правових 
відносин у сфері освіти зі своїм самостійним складом. У загальній теорії права єдине 
тлумачення поняття «правові відносини» відсутнє, а найбільше прихильників серед 
вітчизняних науковців має широкий підхід до розуміння цього поняття. Так, О.Ф. Скакун 
твердить, що правовідносини – це врегульовані нормами права і забезпечувані державою 
вольові суспільні відносини, що виражаються в конкретному зв’язку між суб’єктами – 
правомочними (носіями суб’єктивних прав) і зобов’язаними (носіями обов’язків) [3, с. 384]. 
Аналізуючи це визначення, доходимо висновку, що будь-які правовідносини виникають і 
розвиваються тільки на основі чинних правових норм, котрі об’єднуються в інститути й 
галузі права. Звідси випливає, що правові відносини мають галузевий характер, який 
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визначається поєднанням предмета, мети, методу, способів, типу правового регулювання [3, 
с. 301].  

Питання про виокремлення освітнього права як самостійної галузі права у юридичній 
науці є дискусійним. Окремі дослідники вважають, що на сучасному рівні розвитку права 
можна говорити про існування освітнього законодавства, тобто про систему правових актів, 
які закріплюють норми різних галузей права і регулюють суспільні відносини у сфері 
освітньої діяльності [4, с. 10]. До речі, Класифікатор галузей законодавства України, 
затверджений наказом Міністерства юстиції, галузь, предметом регулювання якої є освіта, 
позначає шифром 220.00.00 [5].  

Як справедливо вказує Н.О. Давидова, «нормативно-правова база, що регулює 
відносини у сфері освіти, вже налічує навіть не сотні, а тисячі актів. Система законів та 
підзаконних нормативно-правових актів є складною та заплутаною, постійно вносяться зміни 
та доповнення до наявних актів, в результаті чого мають місце внутрішні протиріччя (колізії) 
між ними, занадто гіпертрофована та непослідовна система підзаконних актів; простежується 
декларативність норм, що не підкріплена правовими механізмами реалізації; наявні 
прогалини, тобто відсутність правових норм, яких потребує практика. Кількість підзаконних 
нормативно-правових в галузі освіти актів дивує: тільки центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, з 1990 року за час свого 
існування прийняв більше 5734 нормативно-правових актів (з них 4093 наказів) [6, с. 23]. 
Дійсно, освітнє законодавство України є доволі значним за обсягом, але далеко не 
досконалим за якістю, тому воно потребує не лише систематизації, а й концептуального 
оновлення – висловлюються навіть пропозиції щодо прийняття Освітнього кодексу [7, с. 19]. 

Інші науковці обстоюють думку про самостійність освітнього права як галузі права, 
зокрема, Т.Г. Корж-Ікаєва твердить, що концептуальною основою для розуміння освітнього 
права є виділення й спеціальне правове регулювання відносин щодо реалізації права людини 
на освіту [8, с. 452]; низку вагомих аргументів наводить і російський дослідник В.М. Сирих 
[9]. Не заглиблюючись у дискусію, зауважимо, що формування окремої галузі права – процес 
суперечливий і тривалий, однак невпинний, бо поява нових галузей у системі права України 
має об’єктивний характер. На користь творення галузі освітнього права свідчить, зокрема, 
становлення окремого виду суспільних відносин, які не входять до предмета правового 
регулювання інших галузей національної системи права. Тут ми повністю підтримуємо 
дефініцію поняття «освітні правовідносини», запропоновану Я.О. Тицькою, котра вважає, що 
вони є врегульованим нормами освітнього права комунікативним зв’язком, що виникає між 
особою, яка навчається, та/або її законними представниками і педагогічним працівником у 
межах навчального закладу у зв’язку з оволодінням цією особою знаннями, уміннями, 
навичками, компетенціями та іншими нематеріальними духовними благами, перелік яких 
визначено державними стандартами освіти [2, с. 6]. 

Отже, правовий характер відносин у сфері освіти не підлягає сумніву. При цьому 
правове регулювання здійснюється як державою централізовано, так і навчальними 
закладами згідно з принципом їх автономії, а так само міжнародними організаціями від імені 
навчальних закладів різних країн для досягнення спільної мети освіти, наприклад, 
формування єдиного європейського освітнього простору [11].  

При дослідженні структури освітніх правовідносин будемо дотримуватися 
традиційного підходу і розглядатимемо їх як конструкцію, що складається з трьох елементів: 
суб’єкти, зміст, об’єкт [3, с. 390]. Зазвичай суб’єктами правовідносин уважаються їх 
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учасники, один з них виступає уповноваженою особою (носієм права), інший – особою 
зобов’язаною (носієм обов’язку). 

Закон України «Про вищу освіту» (далі – Закон) [12] містить Розділ X «Учасники 
освітнього процесу», у якому виокремлюються такі їх категорії (ст. 52): 1) наукові, науково-
педагогічні та педагогічні працівники; 2) здобувачі вищої освіти та інші особи, які 
навчаються у вищих навчальних закладах; 3) фахівці-практики, які залучаються до 
освітнього процесу на освітньо-професійних програмах; 4) інші працівники вищих 
навчальних закладів. До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.  

Відзначимо, що у цій статті мова йде не про учасників освітніх правовідносин, а про 
учасників освітнього процесу, під яким розуміється інтелектуальна, творча діяльність у сфері 
вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) 
через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, 
засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які 
навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості (ст. 47). На нашу 
думку, «освітній процес» належить, найімовірніше, до понятійного апарату педагогічної 
науки, але організація освітнього процесу потребує правової форми, якою й виступають 
освітні правовідносини.  

Як уявляється, характерною ознакою освітніх правовідносин у сфері вищої освіти є їх 
багатосторонній характер. Так, принаймні три суб’єкти є обов’язковими їх учасниками: 
вищий навчальний заклад, науково-педагогічні та педагогічні працівники, здобувачі вищої 
освіти, кожен із яких наділений комплексом взаємопов’язаних прав і обов’язків. 

Центральним суб’єктом освітніх правовідносин у сфері вищої освіти, на нашу думку, є 
студент – особа, зарахована до вищого навчального закладу з метою здобуття вищої освіти 
ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра (ст. 61 Закону). Можливість і здатність 
особи бути суб’єктом правовідносин позначається поняттям «правосуб’єктність». 
Традиційно прийнято вважати, що правосуб’єктність включає два основних структурних 
елемента: по-перше, це можливість мати права та нести обов’язки (правоздатність); по-друге, 
це здатність до самостійного здійснення прав та обов’язків (дієздатність) [13, с. 247]. 
Розрізняють загальну і спеціальну правосуб’єктність, при цьому загальна означає можливість 
володіти будь-якими з передбачених чинним законодавством прав і обов’язків, а спеціальна 
– це здатність, пов’язана з певними особливостями суб’єкта, визначеними нормативно. 
Відповідно до Конституції України, громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту 
в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі (ст. 53) [14]. 
Дублюючи це положення, Закон «Про вищу освіту» закріплює певні умови здобуття вищої 
освіти. Так, особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра чи бакалавра за умови 
наявності в неї повної загальної середньої освіти, ступінь магістра – за умови наявності в неї 
ступеня бакалавра (ст. 5). Крім того, центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері освіти, детально регламентує умови прийому на навчання до 
вищих навчальних закладів України [15], зокрема, процедуру конкурсного відбору. Звідси 
випливає, що набуття правового статусу студента передбачає наявність у особи спеціальної 
правосуб’єктності. 

Правовий статус студента – це сукупність його прав та обов’язків. Закон «Про вищу 
освіту» закріплює доволі широкий перелік прав осіб, які навчаються у вищих навчальних 
закладах. Окремі з них були передбачені ще Законом України «Про вищу освіту» від 
17.01.2002 № 2984-III [16] (втратив чинність): на вибір форми навчання під час вступу до 
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вищого навчального закладу; на безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; на 
трудову діяльність у позанавчальний час; на додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з 
навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені 
законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням; на безоплатне користування 
бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами 
вищого навчального закладу; на участь у діяльності органів громадського самоврядування 
вищого навчального закладу, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради вищого 
навчального закладу, органів студентського самоврядування та ін.  

Чинний Закон, відповідно до вимог часу, закріпив права студентів на (ст. 62): 
безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням 
технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб 
з особливими освітніми потребами); участь у заходах з освітньої, наукової, науково-
дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за 
кордоном, у встановленому законодавством порядку; навчання одночасно за декількома 
освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання 
тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету; 
академічну мобільність, у тому числі міжнародну; отримання соціальної допомоги у 
випадках, встановлених законодавством; зарахування до страхового стажу відповідно до 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів 
навчання на денній формі навчання у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі, 
клінічній ординатурі, інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових 
внесків; отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; оскарження дій органів управління 
вищого навчального закладу та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних 
працівників; спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 
інфраструктури вищого навчального закладу відповідно до медико-соціальних показань за 
наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я та ін. 

Крім того, особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою 
навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання 
академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку. 

Натомість перелік обов’язків осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, є 
доволі лаконічним (ст. 63 Закону): 

1) дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку 
вищого навчального закладу; 

2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; 

3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми. 
Варто додати, що студенти, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах 

України, мають рівні права й обов’язки незалежно від форми власності цього закладу. Крім 
того, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким 
надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на 
законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. 
Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних 
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(юридичних) осіб. Відповідно правовий статус цих студентів є аналогічним, окрім винятків, 
передбачених законом. 

Важливою характеристикою правового статусу студента є те, що свої права та 
обов’язки особа, яка навчається, не може делегувати іншому суб’єктові, інакше кажучи, 
освітні правові відносини не передбачають інституту представництва. 

Як можна припустити, правам студентів як уповноважених суб’єктів кореспондують 
обов’язки інших учасників освітніх правовідносин – вищого навчального закладу, науково-
педагогічних і педагогічних працівників. Так, вищий навчальний заклад зобов’язаний 
забезпечити безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту студентів, застосовувати 
заходи морального та/або матеріального заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і 
громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення студентів тощо. Але, як 
справедливо зазначає В. В. Спаська, «хоча надання якісної освіти є головним 
функціональним завданням зобов’язаної сторони, вона не є власником цього 
нематеріального блага та не може створити його самостійно, без участі уповноваженої 
сторони, без здійснення нею активних позитивних дій щодо навчання» [17]. Звідси випливає, 
що освітні правові відносини «студент- педагогічний працівник» є інтерактивними, тобто 
передбачають активні позитивні дії обох суб’єктів, й у цьому аспекті вони визнаються 
рівноправними. Активність студента визначається низкою чинників: наявністю власних 
освітніх цілей і завдань, прагненням особистісного розвитку, бажанням опановувати зміст 
навчання, володінням методами самостійного пошуку знань тощо. Зі свого боку, науково-
педагогічні і педагогічні працівники здійснюють навчання та створюють сприятливі для 
продуктивного освітнього процесу умови. Але необхідність організації та контролю якості 
цього процесу зумовлює підпорядкованість одного суб’єкта (студента) іншому 
(педагогічному працівнику). І хоча останнім часом набуває поширення ідея створення у 
вищих навчальних закладах середовища «студентоцентризму» (від «людиноцентризму» – 
основної гуманістичної концепції сьогодення), наразі освітні правові відносини 
характеризуються таким правовим становищем учасників, що передбачає як їх рівність, так і 
їх підпорядкованість.  

Висновки. Нині в Україні відбувається формування окремого виду суспільних відносин, 
які не входять до предмета правового регулювання інших галузей національної системи 
права. Мова йде про освітні правові відносини. Структура їх традиційно охоплює три 
елементи: суб’єкти, зміст, об’єкт. Центральним суб’єктом освітніх правовідносин у сфері 
вищої освіти є студент, для набуття правового статусу якого необхідна наявність у особи 
спеціальної правосуб’єктності. Правовий статус студента – це сукупність його прав та 
обов’язків, котрі особа, що навчається, не може делегувати іншому суб’єктові. Правові 
відносини між студентом і науково-педагогічним/педагогічним працівником є 
інтерактивними, водночас необхідність організації та контролю якості освітнього процесу 
зумовлює підпорядкованість одного суб’єкта (студента) іншому (педагогічному 
працівникові). 
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Alexandra Prots 
 

STUDENT AS A SUBJECT OF EDUCATIONAL RELATIONS 
 

This article examines the educational legal relations as a particular type of social relations, 
and its structure, containing three elements: subjects, content, object. This article proves that the 
student is the central subject of educational legal relations in the field of higher education. 
Obtaining such a legal status requires a special legal capacity. This article defines the legal status 
of the student as a set of rights and responsibilities, that can not be delegated to another person. 

Keywords: higher education, educational legal relations, student, legal capacity 



Youth policy: problems and prospects                                                             ISSN 2307-9223                               101 

 
Анна Савченко, 

старший викладач кафедри, 
Криворізький факультет, 

 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СЕРЕД СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
У статті розглядаються сучасні підходи та різні методи викладання іноземної мови 

для сучасної молоді у вищих навчальних закладах. Особливу увагу зосереджується на 
наступних методах: прямому методі, граматично-перекладному, аудіовізуальному, 
аудіолінгвальному і комунікативному. 

Ключові слова: сучасна молодь, іноземна мова, метод, комунікативні навики, 
спеціальні цілі, методичні матеріали, комунікативна компетенція 

 
Проголошення Україною незалежності та відповідно розширення Європейського 

Союзу призводить до певних змін у сфері освіти. Створення єдиного загальноєвропейського 
простору та взяття курсу на євроінтеграцію підвищують роль викладання іноземної мови 
серед студентів молодіжного віку та вимагають змін у підході до навчання іноземним мовам 
у вищих навчальних закладах.   

На сучасному етапі іноземна мова як засіб спілкування серед молоді виступає 
невід’ємною частиною соціального розвитку та вимагає підвищення мобільності 
студентської молоді, більш ефективного міжнародного спілкування, кращого доступу до 
інформації та глибшого взаєморозуміння. Тому процес змін має забезпечити високий рівень 
комунікативної компетентності як обов’язкового компоненту вищої освіти. Отже, головною 
метою вивчення іноземних мов є розвиток комунікативних здібностей, а саме навчання мові 
як практичному засобу спілкування між фахівцями з різних країн та галузей. 

Мета статті – розглянути особливості викладання іноземної мови серед молоді у 
вищих навчальних закладах в умовах сучасної євроінтеграції. 

Якість викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах повинна бути 
наближеною до європейських стандартів і втілення цієї концепції в практику навчання серед 
сучасної молоді. Концепція має базуватися на принципах системності, міждисциплінарності, 
інтегративності. Необхідно враховувати інтегративний характер як самої мовленнєвої 
взаємодії, так і інших методичних принципів, а саме принципу врахування рекомендацій 
Комітету з питань Ради Європи та програми «Англійська мова для професійного 
спрямування» [1, с. 35]. 

Отже, визначаючи зміст викладання іноземної мови сучасній студентській молоді та 
тему навчального процесу потрібно керуватися специфічними особливостями вищого 
навчального закладу. Тому основну увагу потрібно приділяти навчанню мові відповідної 
спеціальності та враховувати спеціальні професійні цілі молодих фахівців. При такому 
підході до викладання іноземної мови слід враховувати, що викладач виступає організатором 
та координатором навчального процесу, а студентська молодь знаходиться в центрі даного 
процесу. 

Основними принципами викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах є 
комунікативний підхід, спеціальний професійний підхід, автономне навчання та інші [2, с. 
23]. 
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Для викладання іноземної мови студентській молоді у вищих навчальних закладах 

існує багато методів, кожен з яких має свою особливість, спрямованість та практичність. На 
сьогоднішній день найчастіше застосовуються класичні методи. А саме: прямий метод; 
граматико-перекладний метод навчання; аудіовізуальний і аудіолінгвальний методи; 
комунікативний метод. 

При використанні прямого методу в навчанні іноземної мови у вищих навчальних 
закладах викладач приділяє основну увагу вивченню розмовної мови, яку студентська 
молодь використовує в повсякденному житті. Розробники цього методу вважали, що мова-
посередник, тобто мова, якою ведеться викладання, гальмує вивчення іноземної мови серед 
сучасної молоді. Тому, студентів потрібно залучати до вивчення іншої мови безпосередньо 
спілкуючись даною мовою, тобто мовою, яка вивчається. 

Викладач повинен подавати матеріал студентській молоді іноземною мовою, 
включаючи пояснення й нову тему. А також використовувати у навчанні лише англомовну 
літературу. 

Роль викладача у засвоєнні студентами іноземної мови є ключовою. Оскільки 
студентська молодь повторює зразок за викладачем, то його мова має бути чіткою і 
правильною, а вимова має бути ідеальною. Найкращим варіантом для прямого методу 
навчання іноземної мови буде зробити викладачем носія англійської мови [3, с. 147]. 

Класичним методом викладання іноземної мови вважається граматико-перекладний, 
основна мета якого навчити читати і перекладати за допомогою граматичних правил. Та 
недоліками такого методу є те, що лексичній частині приділяється мало уваги. Заучування 
слів відбувається механічно, а читання і переклад виконується в строгій формі. Тому 
сучасній молоді буде складно висловлюватися та співпрацювати у мовному середовищі. 

Суть аудіовізуального та аудіолінгвального методів полягає в передачі мови через 
чіткі структури, а заучування студентською молоддю відбувається за допомогою аудіо і 
відеозаписів. Саме використання даних методів може забезпечити таке навчання, яке не 
тільки передає сукупність знань, а й забезпечує оптимальний особистісний розвиток загалом, 
трансформацію пізнавальної діяльності у професійну і відповідно зміну потреб, мотивів, 
цілей. Особлива увага приділяється застосуванню новітніх технологій, наприклад, 
мультимедійних [4, с. 30]. 

При аудіовізуальному методі навчання іноземній мові молодь засвоює мову шляхом 
перегляду відеороликів, художніх і документальних фільмів англійською мовою. Студенти 
сприймають матеріал за допомогою зорового та слухового рецепторів, в результаті чого в 
них виникають асоціації, які сприяють кращому запам’ятовуванню мови. Метою даних 
методів є оволодіння сучасною молоддю живою, розмовною іноземною мовою [5, с. 411]. 

Слід зауважити, що аудіолінгвальний і аудіовізуальний методи викладання іноземної 
мови підходять тільки в тому випадку, якщо вони використовуються в комплексі з іншими 
програмами навчання [6, с. 109]. 

Визначаючи основні тенденції у викладанні іноземної мови у вищих навчальних 
закладах в умовах сучасної євроінтеграції, дослідники на перше місце виносять реалізацію 
комунікативного методу у навчанні студентської молоді. Комунікативно-орієнтоване 
навчання передбачає формування в сучасної молоді комунікативної компетенції, яка 
вважається сформованою, якщо молодий фахівець використовує іноземну мову, щоб 
самостійно отримувати й розширювати свої знання і досвід [2, с. 25]. 
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Комунікативний метод навчання вимагає залучення до бесіди всіх присутніх в 

аудиторії. Об’єктом цього методу є сама мова, тому така методика в першу чергу вчить 
спілкуватися іноземною мовою. Для кращого запам’ятовування і використання мови 
необхідно залучити всі канали сприйняття. 

Суть цього методу полягає в створенні реальних ситуацій спілкування, в яких 
студентська молодь на практиці застосовує знання з англійської мови. Перевага 
комунікативного методу полягає в тому, що викладач має можливість застосувати різні види 
вправ: рольові ігри, діалоги, симуляція реальної комунікації [7, с. 85]. 

Оскільки сучасна молодь цікавиться своєю майбутньою професією, то на заняттях 
необхідно створювати комунікативну ситуацію, яка б сприяла процесу реального 
спілкування, а тому і мова з самого початку її вивчення використовуватиметься в природних 
ситуаціях спілкування або максимально до них наближених. Принцип комунікативності, 
заснований на твердженні психології про те, що мовленнєва діяльність людини, як і будь-яка 
інша, умотивована та цілеспрямована [8, с. 65]. У наслідок цього на заняттях з іноземної 
мови у студентів збуджують інтерес такі види мовленнєвої діяльності, за допомогою яких 
вирішують інтелектуальні завдання професійного рівня. 

В зв’язку з розвитком та розширенням міжнародних зв’язків саме практичне 
оволодіння студентською молоддю іноземною мовою є запорукою успішної професійної 
діяльності. Тому особливого значення мають усні форми спілкування іноземною мовою і 
важливим завданням є навчання усного мовлення й уміння розуміти співрозмовника. Дані 
вимоги може задовольнити лише комунікативний метод вивчення іноземної мови. 

Більшість викладачів сучасних вузів віддають перевагу комунікативному та 
граматико-перекладному методам, використовуючи їх в комплексі. Прямий метод в вищих 
навчальних закладах застосовується рідко, в зв’язку з відсутністю справжніх носіїв мови 
серед викладачів, а також з низьким рівнем підготовки студентів після школи. 
Аудівізуальний та аудіолінгвальний методи навчання іноземній мові в чистому вигляді не 
використовуються. Застосування різних методів викладання іноземної мови дозволяє 
урізноманітнити загальноосвітню програму і зацікавити сучасну молодь. 

Отже, методика викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах потребує 
вдосконалення системи організації навчання, створення ефективних дидактичних систем, 
нових технологій, форм і методів навчання, які могли б забезпечити інтенсивне оволодіння 
системою знань і на цій основі – суттєве підвищення рівня діяльності сучасної студентської 
молоді. 
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The article reviews the modern approaches and various methods of the teaching of foreign 
language for modern people in higher education establishments. Particular attention is paid to the 
following methods: the direct method, grammar-translation, audio-visual, audiolingual and 
communicative. 
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WYKORZYSTANIE TECHNIK RELAKSACYJNYCH W ODDZIAŁYWANIACH 
RESOCJALIZACYJNYCH, W WARUNKACH MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW 

WYCHOWAWCZYCH 
 

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania technik relaksacyjnych w procesie 
resocjalizacji we wsparciu z biofeedbackiem i neurofedbeekiem, w warunkach młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych. Połączenie technik relaksacyjnych ze wsparciem technologicznym jest 
szczególnie efektywne, co potwierdzają przytaczane w artykule badania naukowe jak też praktyka 
psychologiczna autora artkułu, które wykorzystuje je w pracy z młodzieżą zagrożoną 
niedostosowaniem społecznym i niedostosowaną społecznie.  

Słowa kluczowe: techniki relaksacyjne, biofeedbeck, neurofeedback, młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze  

 
Organizm człowieka wystawiony na działania różnorodnych bodźców zewnętrznych i 

wewnętrznych narażony bywa na liczne przeciążenia, co jest szczególnie charakterystyczne dla 
współczesnego tempa życia. Dążenia człowieka do odczuwania wewnętrznego spokoju, odprężenia, 
pogodzenia się ze światem i sobą jest naturalną reakcją organizmu na niekorzystne, często 
oddziaływujące bodźce. Wśród wielu źródeł napięć naszego organizmu wyróżnia się dwa 
najważniejsze. Należą do nich napięcia fizjologiczne, których źródłem są nasze lęki i niepokoje 
oraz napięcia wywodzące się z niezaspokojonych potrzeb psychicznych [9, s 10-11]. 

Zarówno aparat fizjologiczny jak i psychiczny człowieka w momencie spostrzeżenia 
niebezpieczeństwa podejmuje automatyczną mobilizację całego organizmu w celu odparcia tego 
niebezpieczeństwa. Lęk zdaniem wielu współczesnych badaczy jest rodzajem niecelowej 
mobilizacji, gdyż płynie on głównie z wyobraźni a nie rzeczywistości. Organizm w efekcie 
automatycznie przygotowuje się do zwiększonego wysiłku, któremu towarzyszy np. wzrost 
ciśnienia krwi, częstotliwość uderzeń serca, szybsza przemiana materii, wzrost napięcia mięśni, 
bóle w klatce piersiowej, bóle głowy, osłabienie a nawet omdlenia. Stany mobilizacyjne organizmu 
wywołane własnymi myślami i wyobrażeniami, w przypadku strachu kumulują się prowadząc do 
chronicznego napięcia a w konsekwencji do nadpobudliwości i bezsenności. Stany mobilizacji 
organizmu prowadzą zawsze do napięcia jakiś grup mięśni np. kończyn, trzewi, twarzy itp. i 
towarzyszą im takie objawy jak zwiększona praca serca, mocniejsze ukrwienie rąk i nóg czy 
wyostrzenie percepcji.  

W życiu codziennym stany napięcia objawiają się zarówno jako kompulsywne ruminacyjne 
myślenie np. o własnej pracy, problemach jakie człowiek ma do rozwiązania. Towarzyszy temu np. 
poirytowanie, niecierpliwość, kłopoty związane ze snem, skurcze, tiki twarzy, uczucie znużenia i 
zmęczenia, wzrost ciśnienia krwi, bóle głowy.  

Aby zmniejszyć stany napięcia mięśni i stanów ogólnej mobilizacji organizmu związanych z 
reakcjami agresywności, uczuć wrogości i złości stosujemy w praktyce różne techniki relaksacyjne. 
Stosują je w szeroko pojętej terapii zarówno psychologowie jak też coraz częściej lekarze leczący 
różne choroby somatyczne jak np. migreny, nadciśnienie samoistne i wiele innych [2, s. 196]. 
Techniki te coraz powszechniej wykorzystywane są w wyczynowym sporcie w celu przygotowania 
zawodnika do walki sportowej oraz przyspieszenia regeneracji organizmu. 
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 Zastosowanie treningów relaksacyjnych przeznaczone jest dla ludzi w różnym wieku. Jedni 

z nich dążą do zwiększenia własnego komfortu psychicznego, inni dążą do głębszych przemian 
własnej osobowości i budowania pozytywnego obrazu samego siebie. W wyniku długotrwałych i 
systematycznie stosowanych treningów relaksacyjnych uczymy się lepiej rozumieć siebie, przez co 
zwiększamy akceptację siebie i zaufanie do innych. Nabywamy także dystansu do spraw błahych, 
poprawie ulega funkcjonowanie organizmu jak i jego poszczególnych układów (np. krążenia, 
oddechowego, mięśniowego).  

Pojęcie relaks oznacza odprężenie, rozluźnienie, zahamowanie stanu mobilizacji. Relaksacja 
z kolei oznacza metody uzyskania tego stanu a obydwu wyrażeń (zwłaszcza w języku potocznym) 
używa się zamiennie. W języku psychologii i medycyny wyrażeń «relaks i relaksacja»» używa się 
w kontekście określenia reakcji demobilizacyjnej organizmu. 

Jedną z definicji relaksu podaje S. Grochmal uważając, że jest to «zmniejszenie napięcia 
samopsychiczego w całym ciele a więc i w mięśniach łącznie z trzewiami i który prowadzi do 
odczucia i uświadomienia sobie własnego ciała oraz uwolnienia się od napięć fizycznych i 
konfliktów psychicznych» [4, s. 134]. Z kolei Aleksandrowicz, Cywnar i Szyszko Bohusz 
wskazują, że «relaks» jest dobrowolnym rozluźnieniem określonych mięśni. «Empirycznie – 
zdaniem autorów zostało stwierdzone, że rozluźnienie napięcia mięśniowego daje w konsekwencji 
stan równowagi emocjonalnej i uspokojenie reakcji wegetatywnych» [1, s. 7-8]. 

W takim ujęciu termin «relaks» jest rozumiany jako specyficzny syndrom reakcji 
demobilizacyjnej organizmu, na który składa się zmniejszenie aktywności układu sympatycznego, 
rozluźnienie mięśni, zmniejszenie rytmu pracy serca, przemiany materii i zużycia tlenu. Reakcje 
demobilizacyjne organizmu wyzwalają subiektywne odczucia takie jak np. poczucie odprężenia, 
pogodzenia się ze sobą i otaczającym światem. Reakcje te trwają określony czas i nazywane są w 
psychologii stanem relaksu. Różne metody uzyskiwania stanów relaksu nazywamy relaksacją lub 
treningiem relaksacji.  

Obecnie stosuje się różne rodzaje treningu relaksacyjnego. W Europie do najczęściej 
stosowanych należą: 

- relaksacja stopniowa Jakobsona, 
- trening autogenny Schultza 
- różnorodne odmiany zen, 
- różne odmiany ćwiczeń i medytacji jogi,  
- specjalne ćwiczenia wyobraźni. 

Wszystkie wymienione wyżej metody występują nie tylko w czystej postaci, mogą bowiem 
występować w różnych konfiguracjach i połączeniach. Chodzi tutaj o to by w wyniku tych 
zabiegów uzyskać to co towarzyszy relaksacji, czyli wewnętrznego spokoju czy też dążenie do 
psychicznej regeneracji organizmu. 

Relaksacja Jakobsona polega na uczeniu się relaksacji mięśni prowadzących do nabycia 
nowych nawyków ruchowych a mechanizm tych ćwiczeń podobny jest do uczenia się pływania, 
jazdy na nartach, tańca itp. Nawyki te jako celowe reakcje motoryczne są niejako automatyczne i 
przebiegają bez udziału świadomości. Przy okazji przekształcania umiejętności w nawyk 
podświadomie pozbywamy się napięcia mięśni, podobnie stopniowo przechodzimy w stan 
automatycznej relaksacji. 

Badacze wskazują na liczne korzyści płynące ze stosowania tej metody takich jak: redukcja 
stanów lękowych, dostarczanie przyjemnych doznań, poprawa samopoczucia a tym samym 



Youth policy: problems and prospects                                                             ISSN 2307-9223                               107 

 
pozytywna samoocena, poprawa fizjologicznych wskaźników funkcjonowania narządów różnych 
układów. 

Trening autogenny Schultza należy do metod umożliwiających lepszy wgląd w siebie. 
Człowiek uczy się koncentrować na wrażeniach płynących z własnego ciała. Stosowanie takiego 
treningu daje dobre wyniki i zmniejsza neurotyczną pobudliwość stanów lękowych, pomaga 
przezwyciężyć stany niepewności, przygnębienia, lęku i niepokoju oraz wpływa na kształtowanie 
prawidłowego obrazu siebie. 

Ogromną popularność w psychologii tradycyjnej zdobyły metody medytacji zen i jogi, które 
stosowane są we wszystkich kulturach, od starożytnego Egiptu do współczesnych Eskimosów [9, s. 
57]. W wyniku stosowania tej grupy metod można rozładować stare urazy i stresy a przede 
wszystkim wpływać na rozwój własnej osobowości, akceptując siebie, ucząc zaufania do działania 
sił tkwiących w człowieku. 

Znaczącą rolę w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie odgrywają specjalne 
ćwiczenia wyobraźni. Głównym jego narzędziem jest jasne wyobrażenie siebie podczas własnego 
skutecznego i celowego działania. Badacze tego zagadnienia podają liczne przykłady celowej pracy 
wyobraźni u ludzi, którzy osiągnęli sukces np. w działalności sportowców, polityków, przywódców 
i biznesmenów.  

Szczególnie efektywne jest połączenie technik relaksacyjnych z biologicznym sprzężeniem 
zwrotnym (biofeedback) – techniką terapeutyczną «..w której pacjent otrzymuje elektryczne 
wzmocniony przekaz od wybranych systemów fizjologicznych podlegających (w jakimś stopniu) 
świadomemu oddziaływaniu (np. praca serca i ciśnienie krwi) i uczy się oddziaływać na system 
reakcji» [8, s 750]. Efektywność połączenia obu technik (relaksacji i biofeedback-u) potwierdzają 
badania Nestoriuc, Rief, Martin [8, s196] dotyczącymi bólów głowy. W połączeniu obydwu technik 
wykorzystuje się następujące rodzaje treningów biofeedback opartych o różne modalne reakcji 
emocjonalnych [3]:  

- EMG biofeedback – mierzący napięcie mięsni wykorzystywany jest do nauki relaksacji 
poprzez rozluźniane określonych grup mięśni. Stosowany jest w przepadkach bólów głowy, 
niepokojów oraz bezsenności;  

- SC biofeedback – wykorzystuje elektryczne przewodzenie skóry, które zmienia się w 
zależności od ogólnego pobudzenia współczulnego układu nerwowego. Jest to najbardziej czuły 
marker reakcji emocjonalnych; 

- Biofeedback temperaturowy stosowany m.in. w celu obniżeniu nadciśnienia, napięciowych 
bólów migrenowych a także innych objawów nadaktywności układu współczulnego; 

- Biofeedback oddechowy;  
- HRC biofeedback – dokonujący pomiaru pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca. 

Charakterystycznym zjawiskiem jest w przypadku emocji negatywnych (lęk, irytacja, agresja) 
zmniejszenie zmienności rytmu serca, w przypadku emocji pozytywnych jej zwiększenie; 

Wykorzystując biologiczne sprzężenie zwrotne można także przeprowadzić w oparciu o 
neuroterapię (będącej typem biofeedbacku – neurofeedebackiem) wykorzystującą zapis 
elektroencefalogramu (EEG) w czasie rzeczywistym i przedstawiającą wizualnie aktywności 
mózgu. Neurofeedback wykorzystuje elektrody umocowane na głowie, które mierzą fale mózgowe 
i aktywność mózgu, dając możliwość jego autokontroli. Szczególnie skuteczny jest   trening Alfa – 
Theta w przypadku zaburzeń lękowych, nauki relaksacji czy tez uzależnień [7, s. 361]. Należy do 
jego wykorzystania podchodzić z dużą ostrożnością oraz zapewnić wysoko wykwalifikowaną, 
przygotowaną kadrę, posiadającą kwalifikacje terapeutyczne. Przed zdecydowaniem się na to 
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oddziaływanie należy koniecznie przeprowadzić diagnostykę EEG, trening biofeedback, naukę 
technik relaksacyjnych i dopiero podjęcie terapii Alfa – Theta [7, s. 362]. Warunkiem koniecznym 
jest również diagnostyka psychiatryczna, która wykluczy z jej zastosowania osoby z zaburzeniami 
psychotycznymi.  

Połączenie technik relaksacyjnych z biofeedbeckiem oraz z neurofeedbackiem zwiększa 
efektywność i skuteczność w nauce efektywnej samoregulacji. Jednakże należy w pierwszej 
kolejności korzystać z technik najmniej inwazyjnych i czasochłonnych. Biorąc pod uwagę 
wymagania wobec neurofeebecku a zwłaszcza protokołu Alfa – Theta należy rozpoczynać 
interwencje od technik relaksacyjnych połączonych z biofeedbackiem. 

Czy można korzystać z technik relaksacyjnych i biofeedback w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych? Instytucje te przeznaczone są dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem 
społecznym lub niedostosowanej społecznie, która wymaga zastosowania wobec nich specjalnych 
metod pracy, wychowania i resocjalizacji [5, s. 3]. Przejawami behawioralnymi niedostosowania 
społecznego są m.in. notoryczne kłamstwa, wagary, niewdrożenie do wysiłku poznawczego, 
niszczenie mienia, alkoholizowanie się i zażywanie innych substancji psychoaktywnych, ucieczki z 
domów, kradzieże, niekonwencjonalne zachowania seksualne, rozmaite formy agresji wraz z 
autoagresją, czy też konfliktowość [6, s. 201]. Zachowania te mogą wynikać z wielu głębszych 
zaburzeń np. lękowych, którym często towarzyszą: zaburzenia koncentracji uwagi, wzmożone 
napięcie mięśniowe, mdłości; zespołu stresu pourazowego mogącego objawiać się: nadużywaniem 
alkoholu, środków psychoaktywnych, ciągłym «trzymaniu się na baczności» – byciu w 
nieustannym napięciu i podenerwowaniu, brakiem snu, nadmiernej aktywności.  

Wychodząc z założenia, że nie ma uniwersalnych metod terapeutycznych, korzystnym 
wydaje się łączenie metod konwencjonalnych z metodami uznanymi i zdobywającymi coraz 
większą popularność na świecie, w oparciu o nowoczesną technologię – urządzenia monitorujące i 
przekazujące informacje zwrotne. Pozwalają one aktywnie zaangażować się w proces 
kontrolowania własnych procesów fizjologicznych a tym samym poprawiać dobrostan psychiczny. 

Najczęstsze problemy z którymi młodzież trafia do wszelkich ośrodków resocjalizacyjnych 
dotyczą m.in. problemów związanych z umiejętnością pogodzenia sięze sobą i otaczającym 
światem, uzyskaniem równowagi emocjonalnej, pozbycia się starych urazów i stresów, 
samoakceptacji, zaufania do innych, poprawy relacji z innymi. Efektywne przeciwdziałanie tym 
uwarunkowaniom wpływającym na funkcjonowanie psychospołeczne młodych ludzi (m.in. poprzez 
wykorzystanie opisanych powyżej metod i technik terapeutycznych) może zwiększyć 
prawdopodobieństwo ich funkcjonowania w życiu dorosłym, w sposób prawidłowy, zgodny z 
oczekiwaniami społecznymi.  
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Andrew Sedek 
 

THE USE OF RELAXATION TECHNIQUES IN SOCIAL REHABILITATION, IN 
CONDITIONS OF YOUTH EDUCATIONAL CENTERS 

 
The article presents the possibilities of using relaxation techniques in the process of 

resocialization, supported with biofeedback and neurofeedback, in conditions of youth educational 
centers. The combination of relaxation techniques and technological support is particularly 
effective, as confirmed by the scientific research mentioned in the article, as well as the 
psychological practice of the author of the article, who uses it in work with youth at risk of social 
maladjustment and socially maladjusted.  

Keywords: relaxation techniques, biofeedback, neurofeedback, youth educational centers. 
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SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE W POLSCE ALTERNATYWĄ NA BEZROBOCIE 

MŁODYCH ABSOLWENTÓW STUDIÓW 
 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przybliżenie działalności spółdzielni socjalnych w 
Polsce w kwestii odbudowania i podtrzymania przez nie umiejętności uczestniczenia w życiu 
społeczności lokalnej, a przede wszystkim pełnienia ról społecznych w miejscu pracy przez 
młodych, bezrobotnych absolwentów studiów. Wskazane zostaną czynniki warunkujące 
poszukiwania miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych. Materiał źródłowy stanowią źródła 
archiwalne, statystyki, teksty kultury z networku, sieci.  

Słowa kluczowe: absolwenci studiów, bezrobotni, spółdzielnie specjalne, wykluczenie 
społeczne 

 
Wstęp 
Sytuacja gospodarczo-społeczna okresów przede wszystkim powojennych, pokryzysowych 

wpływała i wpływa na rozrost bezrobocia. Zjawisko to niewątpliwie ogarnia swym zasięgiem 
przede wszystkim osoby niewykwalifikowane, z niskim stażem (bądź bez stażu), bez 
doświadczenia zawodowego, w pierwszej kolejności kobiety, młodych. Potwierdzają ten fakt 
statystyki, opracowania z lat 20. i 30. ubiegłego wieku [1, s. 71 i nast.] oraz początku XXI w. [2].  

W okresach nasilającego się, długotrwałego bezrobocia szuka się możliwości zapewniania 
środków do życia, opieki społecznej, alternatywnego zatrudnienia dla ludzi pozbawionych miejsc 
pracy. W Polsce w zróżnicowany sposób starano się uporać ze zjawiskiem bezrobocia. Już w 1919 
r. powołano do życia publiczne służby zatrudnienia [3], które działały do 1939 r. Po okresie II 
wojny światowej zaczęły funkcjonować biura pośrednictwa pracy, które w 1989 r. zostały 
przekształcone w wojewódzkie i rejonowe biura pracy. Od 1993 r. na terenach III RP utworzono w 
miejsce biur pracy urzędy pracy, które z kolei od 1999 r. stały się organami administracji 
samorządowej [4]. Od 2004 r. po wejściu do Unii Europejskiej publiczne służby zatrudnienia stały 
się członkiem sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES [5]. 

W praktyce starano się i stara się docierać z ofertami pracy do bezrobotnych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, co znalazło przykładowo odzwierciedlenie w systematycznym 
przekazywaniu zestawień miejsc pracy w poszczególnych miastach (województwach) – np. przez 
wojewódzkie komunikaty clearingowe [6], przez Centralną Bazę Ofert Pracy (online) [7], przez 
urzędy pracy i ich strony internetowe [8]. Te wybrane działania miały i mają ułatwić znalezienie 
pracy bezrobotnym specjalistom, jak również młodym bezrobotnym absolwentom studiów. Dla 
tych osób prowadzi się w urzędach pracy kursy doskonalące, przekwalifikujące (zob. działania 
Centrum Aktywizacji Zawodowej – poradnictwo zawodowe [9]). Bezrobotnym do 30. roku życia 
proponuje się bony szkoleniowe, które stanowią «gwarancję skierowania bezrobotnego na 
wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z 
podjęciem szkolenia» [10]. Zgodnie z założeniami wprowadzającymi bony szkoleniowe ma być 
przeprowadzona aktywizacja ludzi młodych poprzez podjęcie przez nich zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub działalności gospodarczej [10].  

Odmienną formą działalności na rzecz osób zagrożonych bezrobociem, wychodzącą 
naprzeciw pracy zarobkowej, zatrudnieniu, stały się spółdzielnie socjalne, które zostały 
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wprowadzone prawnie jako forma promocji zatrudnienia i instytucji na rynku pracy w 2006 r. w 
Polsce [11].   

  
Alternatywy dla bezrobotnych młodych 
W okresie ponad stu lat na terenie Polski ewaluowały zasady zatrudniania ludzi młodych, a 

nade wszystko zabezpieczania im pracy w okresach wzrostu współczynnika bezrobocia (przede 
wszystkim w okresach wielkich kryzysów i latach po nich następujących). Wśród zróżnicowanych 
form pomocowych można wymienić dawniejsze – listy wolnych etatów, stanowisk pracy [3, 6], jak 
i współczesne – własna działalność [12], organizacje non-profit, zakłady aktywności zawodowej dla 
osób niepełnosprawnych, spółdzielnie socjalne [13]. 

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie przybliżenie działalności spółdzielni socjalnych w 
Polsce w kontekście odbudowania i podtrzymania przez nie umiejętności uczestniczenia w życiu 
społeczności lokalnej, a przede wszystkim pełnienia ról społecznych w miejscu pracy przez 
młodych, bezrobotnych absolwentów studiów. Materiał źródłowy będą stanowiły źródła archiwalne 
(z państwowych archiwów), statystyki, teksty kultury [14, s. 43-44] z networku, sieci [15, s. 235].  

 
Istota spółdzielni socjalnych 
Spółdzielnie socjalne funkcjonujące współcześnie w Polsce prawnie opierają swe działania na 

Ustawie z dn. 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze [16] (tekst ujednolicony; opracowano na 
podstawie Dz.U. z 2017 r. poz. 1560, 1596). Działają one zgodnie z zaleceniami Komisji 
Europejskiej. Spełniając obowiązek zatrudniania «co najmniej 50% osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym» [17], tworzą «miejsca pracy w obrębie wspólnoty samorządowej, a 
pieniądze pracowników pozostają w gminie powiększając lokalny dobrobyt» [17]. Usytuowanie 
ich, tym samym, w obszarze trzeciego sektora [18], czyli tam, gdzie niewidoczna staje się granica 
pomiędzy działalnością dla zysku a non-profit czy też non for profit [19, s. 411-424], pozwala na 
otwarcie się na poszukujących pracy.  

W misję tychże spółdzielni wpisuje się najczęściej aktywizację zawodową grup 
marginalizowanych na rynku pracy (np. młodych absolwentów studiów), podnoszenie 
zróżnicowanego poziomu przygotowania zawodowego (np. kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia zawodowego) oraz świadomość idei ekonomii społecznej [20, s. 29]. Na stronach 
internetowych, wybranych spółdzielni socjalnych obok celów wynikających z prawa spółdzielczego 
pojawiają się cele zogniskowane na potrzeby środowiska lokalnego, z uwzględnieniem różnego 
typu odbiorców, jak i potencjalnych pracowników. Plany działań organizacji (misji organizacji) 
mogły obejmować : obejmowały następujące, wybrane obszary: 

1. Wprowadzanie nowego profilu działalności: edukacyjnej, kulturalnej, społecznej (np. 
Kawiarnio-Księgarnia «Spółdzielnia», w której  jednym ze strategicznych punktów jest 
«aktywizacja osób społecznie i zawodowo defaworyzowanych, działalność edukacyjna, 
upowszechniająca zarówno ideę ekonomii społecznej, jak i walki z ubóstwem, wykluczeniem 
społecznym, stworzenie przestrzeni do dyskusji, podejmowania tematów ważnych, choć 
niekoniecznie łatwych i akceptowanych» [21]; Spółdzielnia Socjalna «Ruchomości», w której «tu 
nie ma szefów, jest współpraca, samopomoc i dążenie do sprawiedliwości społecznej. Inicjatywa 
rozwija się w kontrze do neoliberalnych projektów zorientowanych na eksploatację pracowników i 
zysk pracodawców» [22]); 

2. Wyjście naprzeciw potrzebom lokalnego środowiska (np. Spółdzielnia «Muzykomania», 
która jest miejscem spotkań, nagrań i prób dla wszystkich miłośników muzyki w Łodzi [23], 
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Spółdzielnia Socjalna ReAkcja, która «powstała z  inicjatywy mieszkańców Będzina i Dąbrowy 
Górniczej w ramach projektu «Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego»« 
[24]; Spółdzielnia Socjalna «Wyspa Przygód» [25]); 

3. Unifikację istniejących stowarzyszeń, itp. (np. Spółdzielnia Socjalna «Korzenie», która 
działa na rzecz m.in. zawodowej reintegracji jej członków, która dąży do odbudowania i 
podtrzymania «zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy» [26]). 

Obecnie na terenie Polski odnotować można spółdzielnie socjalne, które w obrębie swej 
działalności zajmują się przede wszystkim: biznesem i ekonomią, budownictwem, domem i 
ogrodem, edukacją, gastronomią, Internetem i komputerami, meblami, motoryzacją, produkcją i 
przemysłem, rekreacją i turystyką, zdrowiem i urodą [27]. W nich absolwenci różnych kierunków 
studiów, a nawet sami studenci mogą, bez zdobytego stażu zawodowego, znaleźć pracę, co 
potwierdza zestawienie w tabeli nr 1. Ci absolwenci, którzy znaleźli zatrudnienie w wyżej 
wskazanych socjalnych spółdzielniach, reprezentują ukończone przede wszystkim kierunki studiów 
pedagogicznych, historycznych. 

Tabela 1 
Przykłady absolwentów studiów / studentów zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych 

 
Absolwent studiów / student Spółdzielnia socjalna 

Absolwent pedagogiki, specjalność 
wczesnoszkolna i przedszkolna, 
pedagogika rodziny z poradnictwem 
pedagogicznym, w trakcie studiów – 
pedagogika specjalna 

Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa, Puławy 
Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa 

Absolwent fizjoterapii Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa, Puławy 
Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa 

Absolwent nauki o rodzinie i pedagogiki Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa, Puławy 
Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa 

Absolwent pedagogiki przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej, logopedii z emisją 
głosu 

Spółdzielnia Socjalna «Edu-Pasja», 
Opoczno 

Student kończący studia na zarządzaniu Kacze Bagno Spółdzielnia Socjalna, 
Kurzętnik 

Absolwent pedagogiki Spółdzielnia Socjalna «Wyspa Przygód», 
Mielec 

Źródło: strony internetowe spółdzielni socjalnych 
 
Istnienie w polskiej ofercie studiów kierunków w zakresie ekonomii społecznej, zarządzania 

organizacjami pozarządowymi, pracy socjalnej wpływa na rozwój kompetencji absolwentów w 
zakresie przygotowania się do pracy w różnych instytucjach społecznych i organizacjach non-profit, 
co pozwala im zaistnieć w trzecim sektorze (zob. tabela nr 2). Poznając nowoczesne formy 
zatrudniania studenci (późniejsi absolwenci studiów), jak i systemów pracy, stają się otwarci na 
pracę w spółdzielniach socjalnych, niekiedy współtworząc je. 
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Tabela 2  

Przykłady kierunków studiów przygotowujących do pracy w trzecim sektorze 
 

Kierunek studiów Typ studiów Uczelnia 
ekonomia społeczna studia pierwszego stopnia, 3-

letnie 
Uniwersytet 
Pedagogiczny 

ekonomia społeczna studia podyplomowe Uniwersytet 
Zielonogórski 

zarządzanie oświatą i 
organizacjami 
pozarządowymi 

studia 3-letnie Uniwersytet 
Pedagogiczny  

zarządzanie organizacjami 
pozarządowymi 

studia drugiego stopnia Wyższa Szkoła Bankowa 
w Chorzowie 

zarządzanie organizacjami 
pozarządowymi 

studia podyplomowe Uniwersytet 
Ekonomiczny w 
Katowicach 

praca socjalna studia pierwszego stopnia, 3-
letnie 

Uniwersytet 
Pedagogiczny 

praca socjalna studia pierwszego stopnia, 3-
letnia 

Uniwersytet Wrocławski 

Źródło: strony internetowe polskich uczelni.  
 
Powodem, dla którego ludzie młodzi – absolwenci studiów, nie tylko wchodzą w skład 

istniejących spółdzielni socjalnych, ale również je zakładają i zatrudniają bezrobotnych młodych, są 
wyraźne trudności na rynku pracy, co potwierdza przykład Justyny S. z Mielca [28]. Umiejętność 
znalezienia pracy, będąc młodą matką wychowującą dziecko, czy też osobą niepełnosprawną, 
wymaga pewnych umiejętności (nabytych m.in. w toku odbywanych studiów) a nade wszystko 
pewności siebie i zaufania w pomoc instytucji wspierających przebranżowienie się, czy też 
wspierających rozwój spółdzielni socjalnych poprzez dofinansowanie przez Fundusz Pracy, czy 
PFRON, czy też Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
 

Kultura pracy w spółdzielniach socjalnych 
Absolwenci studiów podejmujący pracę w istniejących spółdzielniach socjalnych mogą 

liczyć na demokratyczne zasady współpracy z pracownikami i członkami spółdzielni socjalnych 
[29]. Ideą, jaka przyświeca działalności takich spółdzielni, jest współpraca i zaufanie. Takie 
założenie wynika z faktu, że spółdzielnia socjalna dla tworzących ją osób stanowi wspólne dobro, 
wspólny zakład pracy, drugi dom [30, s. 6].  

W takim miejscu absolwenci mogą nauczyć się tego, że ważne jest prowadzenie działań 
mających na celu odbudowywanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu 
społeczności lokalnej, itp. Nadto z racji specyfiki spółdzielni zauważą, że nie tylko oni jako młodzi 
absolwenci studiów stanowią grupę zagrożoną wykluczeniem z miejsc pracy, ale również dostrzegą 
problem starszych, niepełnosprawnych, itp. na rynku pracy.  

Wspólne działania pracowników i członków spółdzielni socjalnych na rzecz reintegracji 
zawodowej, czy też ukonkretnionych działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji (np. 
poprzez kursy zawodowe), wsparcie psychologiczne, czy bytowe, jedynie potwierdzają istotę takich 
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organizacji i ich funkcjonowania dla ludzi i z ludźmi. W przeciwieństwie do pracy w instytucjach 
państwowych, czy korporacjach, w których dominuje zhierarchizowany model pracy, w 
spółdzielniach tego typu współpracownicy są sobie potrzebni nawzajem, jako grupa zyskują 
zdolność zarobkowania i działania na rynku [30, s. 6].     

 
Zakończenie 
Obecnie absolwenci uczelni wyższych w Polsce nadal mają problemy ze znalezieniem dla 

siebie zatrudnienia. Z opublikowanego raportu Instytutu Badań Edukacji wynika, że stopa 
bezrobocia wśród absolwentów nie przekracza 13 procent [31]. Największe trudności w znalezieniu 
zatrudnieniu zgodnym z kwalifikacjami mają humaniści, którzy w konsekwencji poszukują pracy 
niezwiązanej z ich wykształceniem. W tej sytuacji alternatywą dla młodych absolwentów studiów 
stają się również spółdzielnie socjalne, które mogą stanowić dla nich miejsce zatrudnienia na czas 
studiów lub/i po ich ukończeniu. 
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SOCIAL COOPERATIVES IN POLAND AS AN ALTERNATIVE TO YOUNG 
GRADUATES’ UNEMPLOYMENT 

 
The subject of this article is to give an overview of Polish social cooperatives’ activity, the 

aim of which is to restore and maintain unemployed young graduates’ skills of participating in the 
life of local community and, above all, their ability to fulfil social roles in a workplace. In the 
article factors that determine seeking for jobs in social cooperatives will be highlighted. The source 
materials are archives, statistics and network cultural texts.  
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KONDYCJA EMOCJONALNA POLSKICH GIMNAZJALISTÓW 
 U PROGU REFORMY EDUKACJI1 

 
Głównym celem badania jest zdiagnozowanie wybranych wymiarów kondycji psychicznej i 

emocjonalnej gimnazjalistów. Podstawą empiryczną stosowaną w analizach są wyniki badania 
przeprowadzonego w 2017 r. wśród 491 uczniów szkół średnich w zachodniej Polsce. Autorzy 
próbują określić stopień, w jakim młodzi ludzie doświadczają objawów depresji, jak młodzi ludzie 
radzą sobie ze stresem i codziennymi problemami oraz szukają pomocy. Przyjęto założenie, że 
problemy psychiczne zdiagnozowane w okresie dojrzewania mogą przekształcić się w poważne 
problemy z funkcjonowaniem w dorosłym świecie. Wynika to ze sposobu definiowania choroby jako 
warunku, który utrudnia realizację ról społecznych (zgodnie z teorią zdrowia i choroby Talcotta 
Parsonsa). 

Słowa kluczowe: zdrowie psychiczne, młodzież, depresja, stres, radzenie sobie z codziennymi 
problemami, socjologia zdrowia i medycyny 

 
 
Wprowadzenie 
Zdrowie społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży, to jedna z fundamentalnych 

wartości w strategii rozwojowej większości państw świata. W programie Health 2020 Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO), określając swoje główne cele dla Europy, wskazuje na promocję 
zdrowia i zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Rozważania podjęte w niniejszym opracowaniu 
oparte są na założeniach przyjętych przez Talcotta Parsonsa (1964, por. w: Domaradzki 2013) 
odnośnie socjologicznego definiowania zdrowia i choroby. Zgodnie z tą definicją zdrowie jest 
traktowane jako warunek sine qua non sprawnego i efektywnego uczestnictwa jednostki w życiu 
społecznym oraz jej zdolności do wykonywania cenionych zadań. Zaburzenia zdrowia traktowane 
są jednocześnie jako «szkodliwe dysfunkcje». Zdrowie przekłada się na możliwość wypełniania ról 
społecznych przypisanych jednostce. Brak zdrowia natomiast znacznie ogranicza funkcjonowanie 
jednostek w społeczeństwie. Znaczącą rolę odgrywa także kwestia zdrowia psychicznego i 
definiowanej pośrednio w ten sposób kondycji emocjonalnej (Adalf, Pagila 2001). Pojęcie zdrowia 
psychicznego nie jest jednoznacznie definiowane (Dąbrowski 1985; Dąbrowski 1979). Potocznie 
rozumiane jest jako brak chorób i zaburzeń psychicznych, ale może oznaczać także choćby stan 
równowagi psychicznej, zdolność do wykonywania ról społecznych, zdolności adaptacyjne, czy 
umiejętność sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Nie da się każdego z tych ujęć w pełni 
wykorzystać w analizach stanu psychicznego społeczeństw. W niniejszym opracowaniu kondycja 

                                                 
 
1 Część empiryczna artykułu odnosi się do badań prowadzonych wśród polskich gimnazjalistów w maju 2017 r. 
Gimnazja wprowadzono do polskich szkół na mocy reformy oświatowej z 1999 r. był to etap trzyletniego kształcenia 
po 6.letniej szkole podstawowej (Dziennik Ustaw nr 12, Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r.) Reforma oświatowa z 2017 r. 
likwiduje ten etap kształcenia, wydłużając okres edukacji w szkole podstawowej z sześciu do ośmiu lat. (Dziennik 
Ustaw 11 stycznia 2017 r., Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe). Z dniem 1 września 2017 r. gimnazja 
zaczęto wygaszać, co oznacza, że do 2019 roku ostatni uczniowie gimnazjum zakończą ten etap kształcenia. 
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psychiczna definiowana jest w kategoriach autoocennych oraz internalizacyjnych. Problemy 
internalizacyjne obejmują problemy wewnętrzne, emocjonalne, głównie zaburzenia depresyjne, ale 
także poczucie swojej wartości, przeżywany stres i inne podobne problemy. Jest to kategoria 
opozycyjna w stosunku do problemów eksternalizacyjnych, które stanowią przede wszystkim 
zachowania ryzykowne np. związane z agresją, przemocą, wyraźnym łamaniem norm życia 
społecznego, zachowaniami przestępczymi czy nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Z 
punktu widzenia młodzieży zdrowie (szczególnie psychiczne) jest kapitałem pozwalającym na 
realizowanie intelektualnego i emocjonalnego potencjału człowieka oraz znalezienie i odgrywanie 
swoich ról w życiu społecznym, w rodzinie, szkole i w pracy. 

Zdrowie psychiczne ma ogromne znaczenie zarówno w perspektywie jednostkowej, jak i 
całych społeczeństw. Według WHO depresja jest klasyfikowana na wysokim, czwartym miejscu 
wśród problemów zdrowotnych na świecie.  Cierpi na nią około 10% społeczeństwa bez względu 
na wiek, płeć czy inne uwarunkowania społeczne. Pomimo wielu złożonych prób określenia istoty 
depresji wciąż jest ona chorobą wielowymiarową. Podstawową kategorią, do której odwołują się 
definicje depresji są zaburzenia nastroju. Analizując elementy związane ze zdrowiem psychicznym 
dzieci i młodzieży pojawia się więc pytanie – czy występujące symptomy związane z obniżeniem 
nastroju są efektem zwykłego smutku związanego z doświadczaniem sukcesów i porażek, czy 
pozwalają mówić o występowaniu depresji. Jednakże, jak wskazują liczne opracowania 
«epidemiologiczna ocena depresyjności wśród młodzieży sprawia trudności wynikające z braku 
jednoznacznych kryteriów diagnostycznych» (Trempała 2017, s. 267). Popularnym określeniem w 
stosunku do przejawów depresji wśród młodzieży jest pojęcie masek depresyjnych. Wśród nich 
podkreśla się maski somatyczne, fobie szkolne, niechęć do aktywności czy zachowania 
prowokacyjne.  

W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż u nastolatków występuje zmienność emocjonalna 
(której podłożem są głownie zmiany hormonalne). Jak wskazują badacze «Przeżywane przez 
młodzież silne stany emocjonalne dotyczą zarówno emocji pozytywnych jak i negatywnych, 
których w świetle dotychczasowych wyników badań jest znacznie więcej» (Trempała 2017, s. 266). 
Ponadto istotnym wydaje się fakt, iż obok znaczenia zmian o charakterze biologicznym 
(gospodarka hormonalna), na kondycję emocjonalną nastolatków mają także wpływ zmiany w 
obrazie samego siebie, samoocena, mała popularność wśród rówieśników (co współcześnie jest o 
wiele bardziej istotne ze względu na funkcjonowanie w dwóch światach: realnym i w świecie 
portali społecznościowych – przy czym oba te światy są wzajemnie zależne), niepowodzenia szkole 
czy problemy w środowisku rodzinnym.  

Głównym celem opracowania jest dokonanie diagnozy kondycji psychicznej i 
emocjonalnej młodzieży gimnazjalnej.  

Nasza uwaga poświęcona jest gimnazjalistom. Okres dojrzewania uważany jest za czas 
dobrego zdrowia, ale problemy nierozwiązane na tym etapie życia mogą generować poważne 
konsekwencje w dorosłości i przekładać się na parametry stanu zdrowia społeczeństwa w 
przyszłości (Liberska 1993; Wojciechowska 2003). Przyjmujemy także założenie, że okres 
przejścia, jakim jest szkoła gimnazjalna przekłada się na niezbyt dobre oceny własnego 
samopoczucia młodzieży, szczególnie w tych aspektach, które związane są z kondycją psychiczną, 
czy emocjonalną. Jest to bowiem moment trudny,  

Umiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami i odnajdywania się w sytuacjach trudnych, 
ma bardziej znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie, niż zdolności umysłowe i iloraz 



118                                ISSN 2307-9223                                           Молодіжна політика: проблеми та перспективи 

 
inteligencji. Stąd koncentracja naszej uwagi na mechanizmach radzenia sobie ze stresem i 
emocjami. 

Kilka uwag metodologicznych 
Mając na uwadze, że większość zaburzeń w zakresie zdrowia psychicznego jest efektem 

procesów związanych z dorastaniem populację w badaniu stanowi młodzież gimnazjalna drugich 
klas. Decyzja o wyborze osób w wieku 14-15 lat podyktowana została także specyfiką kształcenia 
na poziomie gimnazjalnym – są to osoby w tzw. momencie środka – nie dotyczy ich sytuacja 
przejścia, związana ze zmianą szkoły. Ponadto są to osoby, które nie mają większych problemów z 
wypełnieniem ankiety. 

Próba do badania miała charakter celowy – wybrano kilka szkół z województwa lubuskiego i 
kilka z Wielkopolski, tak aby móc uchwycić zróżnicowanie wynikające z lokalizacji szkoły – inne 
województwo, a ponadto – duże miasto/miasto powiatowe/wieś co może stanowić istotną zmienną 
dla prowadzonych analiz. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w marcu 2017 roku w lubuskich i wielkopolskich 
szkołach gimnazjalnych za zgodą dyrekcji tych szkół. Badania audytoryjne przeprowadzono z 
zachowaniem wszelkich procedur zapewniających anonimowość odpowiedzi uczniów, całych klas i 
szkół. W badaniu udział wzięło 491 uczniów drugich klas gimnazjów. 

Samoocena stanu zdrowia 
Za podstawowy wskaźnik zdrowia subiektywnego uznaje się samoocenę zdrowia. Samoocena 

zdrowia (SRH – Self-rated Health) jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem w badaniach 
populacyjnych stanu zdrowia ludności w różnym wieku. Zakłada się, że daje on ogólny obraz 
postrzegania różnych aspektów zdrowia fizycznego i psychospołecznego, zgodnie z jego definicją 
według Światowej Organizacji Zdrowia. Na potrzeby badania sformułowano założenie, że 
gimnazjalna młodzież dużo lepiej ocenia swoje zdrowie niż osoby dorosłe, a sygnalizowanie 
problemów zdrowotnych już w drugiej dekadzie życia prognozuje gorsze funkcjonowanie w 
późniejszych latach, większą podatność na choroby i przedwczesną umieralność.  

Wyniki badania pozwalają mówić o tym, że badani gimnazjaliści oceniają swoje zdrowie 
dobrze i bardzo dobrze (78,3%). Jedynie 2,3% uczniów ocenia natomiast swoje zdrowie jako złe 
lub bardzo złe.  

 

 
Wykres 1. Samoocena stanu zdrowia badanych gimnazjalistów 

 Płeć może być traktowana jako czynnik różnicujący samoocenę stanu zdrowia. Chłopcy 
oceniają swoje zdrowie jako bardzo dobre w 41,1%, podczas gdy bardzo dobrze ocenia swoje 
zdrowie jedynie 26,6% dziewcząt. 
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Tabela 1 
Samoocena stanu zdrowia a płeć gimnazjalistów 

 
  Płeć 

dziewczyna chłopiec 
bardzo źle 1,5% 0% 

raczej źle 2,2% 0,5% 

tak sobie 26,2% 11,2% 

raczej dobrze 43,4% 47,2% 

bardzo dobrze 26,6% 41,1% 

Samopoczucie gimnazjalistów 

Zaburzenia nastroju i gorsze samopoczucie są traktowane w Unii Europejskiej jako 
podstawowe wskaźniki zaburzeń zdrowia psychicznego. W badaniu 8,2% gimnazjalistów ocenia 
swoje samopoczucie w ciągu ostatniego miesiąca jako złe lub bardzo złe, podczas gdy 64,2% osób 
ocenia je jako dobre i bardzo dobre. 

 

 
Wykres 2. Ocena samopoczucia gimnazjalistów 

W swoich deklaracjach dziewczęta częściej niż chłopcy podkreślają gorsze samopoczucie. 
Można próbować to tłumaczyć konsekwencjami biologicznymi procesu dorastania oraz większym 
poziomem emocjonalnego reagowania na rzeczywistość wśród dziewcząt. 

Tabela 2 
Płeć a samopoczucie gimnazjalistów 

 
Samopoczucie Płeć 

dziewczyna chłopiec 
bardzo źle 2,6% 0,9% 

raczej źle 9,7% 2,3% 

tak sobie 29,5% 24,9% 

raczej dobrze 41,8% 46,9% 

bardzo dobrze 16,4% 24,9% 
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Symptomy depresji 

Depresja jest to stan cechujący się głównie pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i 
aktywności oraz zainteresowań. Depresja jest diagnozowana na podstawie objawów o odmiennym 
charakterze i różnym nasileniu, ale również sama liczba tych objawów również może być 
zróżnicowana. Powszechność zaburzeń depresyjnych, dotyczy częściej adolescentów niż dzieci, 
które nie wkroczyły w wiek dorastania. W przeciągu ostatnich kilku lat poziom zachorowalności 
dzieci i młodzieży na depresję wzrasta, a wiek pojawienia się pierwszego epizodu depresyjnego 
obniża się. W wieku 18 lat aż 20% osób przeszło przynajmniej jeden epizod depresyjny. Polskie 
analizy, gdzie depresję definiowano jako zespół objawów, wskazują, że w okresie dzieciństwa 
objawy depresji występują częściej u chłopców, a od wieku pokwitania – u dziewcząt (Kołodziejek 
2008). 

Wykorzystując nieco zmodyfikowaną skalę ISC-D można uznać, że wśród badanych 
gimnazjalistów problem objawów depresyjnych charakteryzuje ok. 15% osób.  

 

 
 

Wykres 3. Symptomy depresji deklarowane przez gimnazjalistów (%) 

Na wykresie przedstawiono wskazania dla odpowiedzi uznanych za symptomy depresji (czyli wskazania «bardzo 
rzadko» i «wcale» dostępne na skali odpowiedzi) 

 
Wśród wskazywanych objawów uznawane za depresyjne w badaniu częściej niż inne 

wskazywano problemy ze snem, problemy z koncentracją oraz brak poczucia bycia rozpieranym 
przez energię.  

W każdym przypadku, co najmniej dwukrotnie częściej występowanie objawów 
depresyjnych deklarowały dziewczęta, co potwierdza tendencje diagnozowane w badaniach na 
innych populacjach. 
 

Tabela 3 

Płeć a deklarowane syndromy depresji (%) 

 Płeć 

dziewczyna chłopiec 
Rozpiera Cię energia 4,8 7,1 

Jesteś radosny(a) 1,9 2,8 
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Jesteś smutny(a) 22,1 7,2 

Masz problemy z koncentracją 23,1 12,3 

Masz problemy ze snem 23,8 12,6 

Odczuwasz chęć płaczu 20,8 1 

Czujesz się samotny(a) 14,1 4,2 

Czujesz, że ważne dla Ciebie sprawy wymykają Ci się spod 
kontroli 

19 11 

 
Radzenie sobie z problemami 

Wiek dorastania jest okresem trudnym zarówno dla młodzieży jak i ich rodziców. Dorastanie 
to ostatni etap w procesie intensywnego rozwoju człowieka, kumulujący w sobie wielość trosk i 
problemów dani codziennego, w tym problemów relacji z najbliższym otoczeniem. Jednym z 
czynników mogących oddziaływać na kondycję emocjonalną gimnazjalistów są właśnie ich relacje 
z otoczeniem i umiejętność radzenia sobie z problemami na tym polu. Przyczyny stresu i silnego 
zdenerwowania powinny być rozpatrywane w odniesieniu do obszarów życia, w których młodzież 
najczęściej funkcjonuje. Życie gimnazjalistów odbywa się głównie w rodzinie, szkole i w czasie 
wolnym, realizowanym samotnie lub w towarzystwie rówieśników. Stąd w badaniu uwzględniono 
trzy rodzaje problemów – z rówieśnikami, problemy szkolne i domowe.  

Badani gimnazjaliści przyznają w większości, że z każdym z tych problemów są w stanie 
sobie poradzić sami. Najniższy odsetek wskazań dotyczył jednak problemów domowych. 

 
 

 
Wykres 4. Odpowiedź na pytanie «czy potrafisz sobie sam poradzić z następującymi 

problemami?» (%) 
 

Gimnazjaliści zapytani o to, do kogo zgłosiliby się po pomoc przy tych problemach 
wskazują odpowiednio: 

 w sytuacji problemów rówieśniczych – rodzeństwo, rodziców i koleżeństwo 
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Do rodziców częściej po pomoc zwróciłyby się dziewczęta (43% : 31%), do koleżeństwa 

chłopcy (24% : 16%) 

 w sytuacji problemów szkolnych – do rodziców, personelu szkolnego (nauczyciel, 
psycholog, pedagog) oraz koleżeństwa 

Dziewczęta zwróciłyby się o pomoc częściej do koleżeństwa i przedstawicieli szkoły. 
Chłopcy częściej deklarują brak takich problemów 

 w sytuacji problemów w domu gimnazjaliści pomocy szukaliby u rodziców, rodzeństwa i 
psychologa. 
 

 
 

Badani mieli możliwość wskazania 3 odpowiedzi, na wykresie są one przedstawione zbiorczo 

Wykres 5. Podmioty, do których zgłosiliby się po pomoc badani gimnazjaliści (%) 

Wskazania ilustrują nieznaczne różnice z strategiach radzenia sobie z problemami 
podejmowanych przez przedstawicieli obydwu płci. Dziewczęta częściej deklarują sięganie po 
pomoc najbliższego otoczenia – rodziców, rodzeństwa oraz koleżeństwa. Chłopcy częściej 
wskazują na podmioty instytucjonalne związane ze szkołą. Chłopcy częściej także przyznają się do 
niesięgania po pomoc w razie problemów.  

 
Tabela 4 

Płeć a podmioty, do których gimnazjaliści zwróciliby się o pomoc (%) 
  Płeć 

dziewczyna chłopiec 

do rodziców 22,2 21,6 

do nauczyciela, pedagoga, psychologa szkolnego 13,7 14,5 

do kolegów i koleżanek 16,9 14,4 
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do rodzeństwa 11,2 9,5 

do lekarza 4,1 5,6 
do specjalisty psychologa 8,1 7,5 

do nikogo, starałbym się poradzić sobie sam(a) 11,8 9,2 

do kogoś innego, kogo...? 3,5 2,7 

nie mam takich problemów 8,5 15,1 

 
Radzenie sobie ze stresem 

Radzenie sobie ze stresem jest ważną umiejętnością, pozwalającą redukować poziom 
zdenerwowania. Biologiczna reakcja na stres poprzez rozładowanie w drodze agresji lub wycofania 
się (co bywa charakterystyczne dla nastolatków) nie jest rozwiązaniem dobrym i pożądanym 
społecznie (Cohen, Kamarck, Mermelstein 1983). Z tego względu jednym z elementów badania jest 
diagnoza mechanizmów radzenia sobie ze stresem, czyli ustalenie jakie młodzież gimnazjalna 
stosuje sposoby radzenia sobie z nim.  

Odporność na stres jest istotną determinantą kreowania aktywności społecznej w przyszłości, 
gdyż jest jednym z wyznaczników poczucia bezpieczeństwa. Spośród wielu możliwości radzenia 
sobie w sytuacji silnego zdenerwowania badani gimnazjaliści najczęściej wskazują aktywności 
realizowane w kręgu rówieśniczym i koleżeńskim – spotykają się ze znajomymi, aby zagłuszyć 
problem; spotykają się ze znajomymi, aby o tych problemach porozmawiać oraz zajmują się swoim 
hobby. 

 

 
*badani mieli możliwość wskazania 5 odpowiedzi, na wykresie są one przedstawione zbiorczo 

  
Wykres 6. Mechanizmy radzenia sobie ze stresem (%) 
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Tabela 5  

Płeć a mechanizmy radzenia sobie ze stresem przez gimnazjalistów 
 

 Płeć 

dziewczyna Chłopiec 

Spotykam się z przyjaciółmi, żeby nie myśleć o 
problemach 

43,3 44,1 

Rozmawiam z przyjaciółmi o tych problemach 53,4 30,3 
Sięgam po słodycze 31,7 14,2 
Zażywam leki na uspokojenie 4,5 3,3 
Uprawiam sport 31,0 41,7 
Jem więcej niż zwykle 18,7 11,8 
Ograniczam jedzenie 11,2 5,2 
Sięgam po używki 6,0 5,7 
Angażuję się w swoje hobby 41,4 46,0 
Staram się ustalić przyczynę problemu i ją samodzielnie 
usunąć 

31,7 35,5 

Sięgam po pomoc specjalisty 3,4 3,3 
Spędzam więcej czasu przed komputerem, internetem 22,0 35,5 
Robię coś innego. Co...? 24,6 14,7 
W ogóle nie radzę sobie w takich sytuacjach 7,1 1,9 
Nie przeżywam sytuacji stresowych 1,5 12,8 

 

Cele życiowe – czyli co może frustrować nastolatka w przypadku niepowodzenia? 

Każdy człowiek w poszczególnych etapach życia, w mniejszym lub większym stopniu, myśli 
o swojej przyszłości i tworzy scenariusze na określony czas. Cel odnosi się do czasu przyszłego, 
jest antycypowanym, potencjalnym stanem. Może stać się stanem realnym na skutek działań, które 
podejmuje jednostka, jeśli chce taki stan osiągnąć. Etap dorastania jest początkiem procesu 
tworzenia planów życiowych i orientuje działania młodych ludzi na osiągnięcie założonych celów. 
Brak ich realizacji może stać się źródłem frustracji i niepokoju.  

Młodość jest okresem, w którym krystalizują się kierunki i cele życiowe. Wśród wielu 
wskazanych celów, do osiągnięcia których mogą dążyć nastolatkowie – gimnazjaliści biorący 
udział w badaniu najczęściej wskazywali najczęściej rozwijanie własnych zainteresowań, 
akceptację rodziców oraz akceptację rówieśników. 
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*Badani mogli wskazać 3 odpowiedzi, wykres ilustruje wskazania zbiorcze 

Wykres 7. Cele życiowe gimnazjalistów (%) 

Wskazania najważniejszych celów na tym etapie życia jest zróżnicowane ze względu na płeć 
gimnazjalistów. Chłopcy częściej deklarują chęć uzyskania akceptacji rówieśników, chęć 
rozwijania własnych zainteresowań oraz dobrą zabawę. Dziewczęta natomiast częściej dbają o 
sukcesy w nauce i zgrabną sylwetkę.  
 

Tabela 6  

Płeć a cele życiowe gimnazjalistów (%) 

  Płeć 

dziewczyna chłopiec 

Akceptacja rodziców 35,8 43,9 

Akceptacja rówieśników 47,0 46,3 

Sukcesy w nauce 38,1 33,6 

Rozwijanie swoich talentów/zainteresowań 44,0 54,7 

Modny wygląd 9,7 5,1 

Zgrabna figura 21,6 7,9 

Powodzenie u chłopaków/dziewczyn 13,8 15,0 

Dobra zabawa 29,1 32,2 

Posiadanie modnych gadżetów 3,0 2,8 

Zdrowie i dobra kondycja 32,8 36,0 

Inne, jakie? 3,7 3,7 
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Podsumowanie 
Okres dojrzewania jest w życiu młodego człowieka czasem znaczących, jakościowych 

zmian, także w relacjach z najbliższym otoczeniem. Czas dorastania, to czas kiedy nastolatek 
doświadcza wielu nowych sytuacji związanych m.in. z dojrzewaniem biologicznego, 
podejmowaniem odpowiedzialnych decyzji, dostrzeganiem różnych problemów, ogólną utratą 
dotychczasowej beztroski, brakiem zaspokojenia pewnych potrzeb czy sprzeciwem wobec jakichś 
reguł. Jest to czas trudny, generujący sytuacje trudne. Zdaniem M. Tyszkowej o sytuacji trudnej 
można mówić wtedy, kiedy układ stosunków między człowiekiem a otoczeniem charakteryzuje się 
brakiem równowagi pomiędzy zadaniami a aktywnością i warunkami życia oraz właściwościami 
osoby. Wydaje się jednak, iż okres adolescencji definiowany jest przez sytuacje trudne. To 
wzmożony czas dojrzewania biologicznego, psychicznego, społecznego, w okresie dojrzewania 
zaczyna krystalizować się tożsamość jednostki. Ta gwałtowność wielu procesów może jednak, przy 
sprzyjających temu okolicznościach, spowodować dominację emocji negatywnych. Jak wskazują 
badacze (Trempała 2017) o ile potrzeba samotności jest definicyjną potrzebą nastolatka, o tyle 
poczucie osamotnienia może prowadzić do problemów przystosowawczych, trudności w szkole, 
zachowań ryzykownych a nawet autodestrukcyjnych. 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają sformułować wniosek, że pomimo dobrej 
oceny własnego zdrowia i samopoczucia przez nastolatków, przejawiają oni wiele objawów 
okołodepresyjnych i próbują sami rozwiązywać swoje problemy zamiast skorzystać z pomocy 
specjalistów. Ponadto wyniki te potwierdzają tendencje obecne w projektach ogólnopolskich – w 
znacznie większym stopniu problemy emocjonalne dotyczą dziewcząt. Wyniki prezentowanego 
badania powinny być traktowane jako głos w dyskusji, lub sygnał w ocenie kondycji psychicznej tej 
kategorii wiekowej, która podlegała badaniu. Z całą pewnością nie wyczerpują one szerokiego 
spektrum możliwości badania nastolatków i nie uprawniają do uogólnień. 

Konsekwencją pogorszenia się kondycji psychicznej nastolatków mogą być problemy w 
szkole, zachowania niebezpieczne i dewiacyjne oraz podejmowanie decyzji, które mogą zaważyć 
na dalszym życiu. Ostatecznym, tragicznym następstwem może być także ucieczka z domu lub 
samobójstwo. Dlatego warto prowadzić badania, monitorować na bieżąco samoocenę własnej 
kondycji młodych ludzi, tak aby w jak najbardziej optymalny sposób realizować działania 
profilaktyczne.  
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The main goal of the study is to diagnose selected dimensions of mental health of junior high 
school students. The empirical base used in the analyses is the results of an auditing study 
conducted in 2017 among 491 junior high school students in western Poland. The authors attempt 
to ascertain the extent to which young people experience symptoms of depression, how do young 
people cope with stress and everyday problems and where they seek help. It is important to assume 
that mental problems diagnosed during adolescence can transform into serious problems with 
functioning in an adult world. This is due to the way the disease is defined as a condition that 
hinders the achievement of social roles (according to Talcott Parsons' theory of health and 
disease). 

Keywords: mental health, youth, depression, stress, cope with everyday problems, sociology 
of health and medicine 



128                                ISSN 2307-9223                                           Молодіжна політика: проблеми та перспективи 

 
Валентина Чепак, 

доктор соціологічних наук, професор, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
УПРАВЛІННЯ РЕФОРМАМИ ОСВІТИ ЧИ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ 

ОСВІТОЮ ЧИ… 
 

В статті виокремлюються та аналізуються особливості управлінської діяльності в 
періоди реформування освіти, яка повинна здійснюватись на основі партнерства між 
управлінською та виконавською підсистемами. Зазначається, що між управлінням і 
реформуванням системи освіти завжди наявні досить складні взаємодії і взаємовпливи. 
Незважаючи на тип реформування, його тривалість, поширеність особлива увага 
відводиться управлінським процесам від ефективності яких значною мірою залежить успіх 
реформ. 

Ключові слова: управління освітою, реформи освіти, види реформ, функції управління 
освітою. 

 
Освіта (як соціальний інститут, процес, результат) є найважливішим чинником 

формування ціннісних орієнтацій, зростання адаптивного та інноваційного потенціалу членів 
суспільства, від чого залежить характер і спрямованість соціальних змін. Сучасний стан 
освіти характеризується як процес парадигмальної трансформації. Освітні парадигми, які 
визначаються суспільно організованою формою задоволення потреби в освіті, 
характеризують відносини освіти із суспільством і диференціюються на основі соціальної 
цінності освіти. Традиційна модель освіти базувалася на інтегративній функції, модернізація 
(передусім через реформування) робить наголос на соціально-структуруючій і соціально-
мобілізаційній ролі освіти, що сприяє її автономності, зміні соціальних функцій.  

Успішна реалізація реформ не можлива без докорінного реформування системи 
управління освітою, бо саме освітня вертикаль у її нинішньому вигляді є головним гальмом 
на шляху розвитку вітчизняної освіти. 

Метою даної статті є спроба розглянути та проаналізувати сутність процесів 
реформування та управління освітою, а також показати особливості їх взаємодії 

В історії соціологічної думки процеси управління на загальнотеоретичному рівні 
розглядались М. Вебером [1], Е. Дюркгеймом [3], Р. Мертоном [6], Т. Парсонсом [9, 10], 
А. Туреном [14]. 

Початок досліджень пов’язаний із концепцією «соціальних систем» – Ч. Барнард [16], 
Г. Саймон [23], А. Етціоні [21]. Висновки, сформульовані представниками цієї концепції, 
мають здебільше загальнотеоретичний характер. 

У сучасній зарубіжній і вітчизняній соціології можна відзначити праці Л. Болмена та 
Т. Діла [20], Р. Бернбаума [17], B. Хоя і С. Міскела [22],  О. Грудзинського [2], О. Скідіна 
[12], М. Туленкова [13] та ін., де аналізують різні аспекти управління освітою. Втім, наявні 
наукові розробки не вичерпують проблемних аспектів управлінської діяльності в сфері 
освіти, оскільки кожна нова реформа вимагає і нових підходів до її проведення, а відтак, і 
сучасного управління. 

Реформа освіти – це такий напрямок діяльності, який спрямований на перетворення 
всієї системи освіти і виховання або основних її структурних елементів. Маються на увазі 
перш за все такі перетворення, які носять глобальний чи загальнодержавний характер. Отже, 
реформи освіти зачіпають всі основні структурні компоненти шкільної і вузівської системи, 
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включаючи педагогічну технологію і прийняту методологію теоретичних досліджень. 
Іншими словами – це спроба досягти одночасно педагогічних, соціально-політичних, 
економічних і культурно-ідеологічних цілей за допомогою свідомо і цілеспрямовано 
здійснюваних дій в системі освіти. 

Процес реформування включає низку допоміжних теоретичних і оперативно-
практичних дій: загальну оцінку стану системи освіти в даний момент, можливостей 
суб’єктів реформування здійснити в ній необхідні перетворення. Оцінки можуть бути 
орієнтованими на стратегічні, оперативно-тактичні чи поточні зміни. 

Перші – спрямовані на виявлення того, наскільки може реформа впливати на процес 
соціального розвитку в цілому чи окремих його частин. Другі – покликані співвіднести 
задумані перетворення з очікуваними результатами, потенційними можливостями чи 
вірогідною міццю інструментів, механізмів і суб’єктів реформування. Треті – мають намір 
виявити взаємозв’язок задуму і результату на конкретному етапі процесу здійснення реформ. 
Крім цього, потрібно розрізняти попередні, супутні та підсумкові оцінки, так само, як і 
заплановані і реальні результати. Це означає, що реформатор вимушений вивчити стан справ, 
що передують реформі, знати й бути в змозі оцінювати її стан в кожний момент, досить 
точно передбачити очікувані наслідки. 

Стосовно управління освітою, то доцільно, на нашу думку, розглянути два його 
можливих аспекти: управління з метою підвищення внутрішньої, і управління з метою 
підвищення зовнішньої ефективності освіти. В першому випадку мова йде про те, щоб 
покращити рентабельність грошових інвестицій в навчання і виховання. Це означає, що 
система освіти повинна охопити своїм впливом якомога більшу кількість членів даного 
суспільства і утримувати їх під цим впливом якнайдовше. Відсів, низький рівень успішності 
вважаються симптомами неблагополуччя. 

Крім організації навчально-виховного процесу, що включає до свого складу 
організацію учнів, студентів, вчительсько-викладацького корпусу, управління освітою 
передбачає його програмування (педагогічну переробку культури, перетворення культури в 
знання, досвід й ціннісні орієнтації). З цього боку, управління освітою забезпечує 
організацію процесів переробки, збереження і передачі інформації, яка адаптована до 
психофізіологічних та вікових особливостей тих індивідів, які її отримують. До того ж, 
управління освітою у внутрішньому розумінні – це розробка сукупності прийомів і впливів 
на мотиви і потреби вчителів, викладачів, студентів, учнів, функціонерів, власне 
адміністрації. 

Другий аспект управління має на меті впорядкування, координацію, регулювання 
відносин системи освіти з іншими соціальними інститутами. Це те, що, мабуть, можна 
назвати політикою освіти чи політичним аспектом управління освітою. Мова йде, зокрема, 
про те, щоб досить безболісно узгодити спрямування освітніх та інших суспільних структур: 
економіки, держави, побуту, культури, права тощо. З одного боку, пристосуватись до потреб 
і вимог цих інстанцій, з іншого – здійснити на них посильний педагогічний вплив.  

Між плануванням, управлінням і реформуванням системи освіти наявні досить 
складні взаємодії і взаємовпливи. Їх можна класифікувати таким чином: вони можуть бути 
взаємно нейтральними, підсилювати чи послаблювати один одного. Багато в чому це 
визначається характером суспільного функціонування системи освіти і відповідних структур 
та способу управління. Так, в тих країнах, де школа і ВНЗ не є державними закладами, де 
вони мають академічні або інші форми суверенітету, управління здійснюється громадою чи 
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регіонально, реформа повинна починатись знизу, як громадська ініціатива, або ж може 
здійснюватись виключно на добровільній чи контрактній основі. Колективно-громадський 
характер функціонування освіти при цьому вдало доповнюється громадсько-
самоуправлінською організацією освіти. відбувається взаємне посилення управління, 
організації і регулювання. Найбільш типовими прикладами такого поєднання є США, Канада 
і Англія. Але освіта може бути громадсько-регіональною, а управління нею – державно-
централістським (наприклад, Франція). В такому випадку імпульс регулювання 
спрямовується як від низу до верху, так і навпаки. Відповідно, реформування і управління 
посилюють одне одного при умові, що вектори співпадуть, і послаблюють, коли будуть 
протидіяти один одному.  

В третьому випадку, коли система освіти і система управління мають суто державну 
організацію, ініціатива реформування буде виходити від державних структур і 
спрямовуватись зверху донизу. Реформа починається з оформлення законодавчих чи 
інструктивно-наказних вимог. Оскільки вона стає змістом діяльності управлінських 
структур, то її здійснення може відбуватись зовнішньо динамічно, особливо на початковій 
фазі. Та поступово ця динаміка згасає, набуваючи все більш формального і процедурно-
бюрократичного вигляду. Прикладом можуть бути реформи освіти в колишньому СРСР 
(особливо остання, 1984), які так і залишились практично нереалізованими. 

Отже, однією із сторін ефективності процесу реформування повинні з самого початку 
стати перетворення в організації і управлінні освітою, як один із можливих шляхів  усунення 
негативних явищ в цій системі. Існують, звичайно, й інші чинники і передумови успішного 
здійснення реформ, але всі вони безпосередньо чи опосередковано пов’язані з управлінням, 
його структурою, функціями. Вибір певної тактики управління буде залежати від багатьох 
факторів реформування, тому зупинимось на них більш докладно. 

Реформа повинна проводитись у найбільш сприятливих для неї умовах, 
супроводжуватися деталізованою і конкретизованою системою заохочення. Поставлені перед 
реформою цілі повинні бути чіткими, зрозумілими, досяжними і перевіреними. Надзвичайно 
важливою при цьому є система контролю і оцінки результатів, а також статус, престиж і 
популярність ініціаторів реформи, їх практичні можливості, наукове обґрунтування, вміла 
пропаганда і популяризація серед населення. Неабияке значення має і вибір загальної ідейно-
психологічної тональності, в обрамленні якої відбувається засвоєння ідей реформи у 
суспільній свідомості. 

Процес реформування системи освіти потребує визначення загальних передумов і 
чинників, що сприяють чи перешкоджають здісненню реформ, урахуванні їх при 
проектуванні і впровадженні педагогічних інновацій. Розумне обчислення ресурсів і 
потенційних можливостей суб’єкта реформування складає одне з центральних завдань. Під 
цим розуміються матеріальні ресурси, наявність і рівень кадрів, технічне і технологічне 
забезпечення. Одну з найважливіших ролей у процесі реформування відіграє відношення 
суспільства до нього. Так, освітні реформи 80-х років ХХ ст. в США показали, що лише 
частковими заходами обмежуватись не можна, необхідне докорінне реформування освіти і 
залучення до цієї справи суспільства в цілому, окремих громад та кожної сім’ї. 

Успіх реформ також, на нашу думку, значним чином визначається попередньо 
теоретичною розробкою того кола проблем, які в подальшому залучаються в процес 
перетворень. Їх можна класифікувати таким чином: 1) дисциплінарні – спрямовані на 
теоретичний аналіз і оцінку педагогічних явищ. Вони ставлять за мету отримання нових 
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знань, їх теоретичне накопичення; 2) проектно-планувальні – спрямовані на створення 
освітніх проектів і складання стратегічних планів дії переважно політичного чи 
ідеологічного призначення; 3) оперативно-інструментальні, безпосередньо спрямовані на 
зміни змісту, форм, методів чи засобів освітнього процесу. Завершуються вони складанням 
проектів, що претендують на практичне здійснення. Можна виділити такі різновиди цих 
проектів: 1) спрямовані на отримання (придбання) нових знань; 2) на зміну змісту, засобів і 
методів навчання і виховання; 3) спрямовані на трансформацію цілей освіти; 4) на 
впровадження нових ціннісних орієнтацій і моделей поведінки освітніх груп; 5) на зміну 
(перетворення) способів управління освітніми організаціями. 

Розглядаючи питання про напрями реформування, потрібно враховувати вид 
реформи, що планується здійснити або вже здійснюється в даному суспільстві. Розрізняють 
глобальні і локальні реформи. Не зважаючи на те, що чіткі кількісні критерії тут ввести 
надзвичайно складно, відмінності між ними суттєві. В різні періоди часу, як правило, 
спостерігається тяжіння до того чи іншого виду реформи. Наприклад, в 60-ті роки ХХ ст., – 
час бурхливого освітнього «вибуху», вираженим було прагнення до глобальних реформ, які 
інтенсивно збільшувалися завдяки широкому обігу просвітницьких міфів, а також фінансовій 
підтримці урядових і комерційних організацій. Саме тоді в США з’явилась ціла низка 
педагогічних лабораторій; в Англії і Уельсі, вперше в їх історії, були зроблені спроби 
державного регулювання освіти; в Парижі був створений під егідою ЮНЕСКО інститут 
планування освіти. Внаслідок цього кількість студентів у світі у 1960-75 роках зросла з 12 до 
34 мільйонів осіб [4]. 

Серед широко представлених тоді різних проектів освітніх систем переважала 
американська («центристська») модель: від педагогічного відкриття і органу планування, 
який бере це відкриття на своє озброєння, до розробки і впровадження. Схема руху процесу 
реформування в цьому випадку спрямована центробіжно: дослідження – впровадження – 
планування – розробка – впровадження. 

Та, все ж, потрібно визнати, що такий широкомасштабний підхід до педагогічних 
інновацій не призвів до суттєвих змін в системі освіти. Ініціативи швидко згасли із-за стійкої 
інерції існуючої системи освіти і традиційного запобіжного консерватизму педагогічного 
персоналу. Однією з причин цього, можливо, була відсутність ідейно-педагогічного 
залучення вчительського корпусу до змісту і смислу задуманих перетворень, а також 
недостатня готовність самої системи освіти до сприйняття таких радикальних змін. 

Останнім часом спостерігається загальна, хоча і не дуже виражена тенденція, до 
поширення нововведень в освіті за допомогою локальних ініціатив. Серед них найбільш 
популярними вважаються так звані «пробні» проекти: на відносно невеликій кількості 
експериментальних об’єктів (навчальні заклади, окремі освітні групи) повністю 
відпрацьовується ідея і технологія нововведення, які потім поширюються у великих 
масштабах за допомогою організаційних і управлінських структур. Пробні проекти 
активізують творчу пошукову ініціативу, наближену до експериментальної перевірки 
висунутих ідей, попередню розрахункову і практичну перевірку ефективності. Прикладом 
таких пробних проектів в українському суспільстві ще в 90-х роках ХХ ст. став перехід до 
багатоступеневої системи підготовки фахівців у внз. Перш ніж запровадити її повсюдно, в 
ряді інститутів ця технологія декілька років відпрацьовувалась експериментально. Таким же 
шляхом відбувається зараз практична реалізація концепції Нової української школи в межах 
проекту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової 
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освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої 
освіти» [8].   

На жаль, локальні проекти взагалі, а пробні особливо, мають явно виражені недоліки: 
їх надзвичайно складно відтворити в інших умовах; вони несуть відбитки своїх авторів 
(можливо, це одна з причин того, що, наприклад, методичні нововведення багатьох 
вітчизняних педагогів не знайшли і не знаходять широкого застосування); відображають і 
виражають у своїй структурі особливі ситуації; досить часто при поширенні вони отримують 
настільки значну трансформацію, що починають докорінно відрізнятись від попереднього 
задуму. 

Крім локалізації реформування знову ж доцільно говорити і про глобальні 
перетворення в освіті. Наразі рівень їх глобальності дещо інший – він виходить далеко за 
межі окремого суспільства і спрямований на формування єдиного освітнього простору 
(європейського чи світового). Тому доречно в нашій класифікації говорити і про третій 
різновид реформ – глобалізаційні. Такою назвою будемо позначати ті зміни в освіті, які 
виходять за межі окремого суспільства і зачіпають інтереси основних суб’єктів освіти в 
різних країнах або, навіть, в межах світового співтовариства. Подібне реформування 
викликане не лише необхідністю подолання освітнього консерватизму щодо темпів 
суспільного розвитку, але і політичними та економічними трансформаціями на фоні 
глобалізаційних викликів і ризиків. Особливістю таких змін є потреба забезпечення 
партнерства в освіті на основі загальних принципів, підходів, методів до її функціонування, а 
результатом має стати інтегральна система освіти, побудована на засадах взаєморозуміння, 
взаємосприйняття, взаємообміну. Прикладом глобалізаційної реформи є, звісно ж, 
Болонський процес, як спроба структурного реформування національних систем вищої 
освіти країн Європи, зміни освітніх програм і подібних інституційних перетворень у вищих 
навчальних закладах.  

Для досягнення цієї мети було запропоновано прийняти зручні та зрозумілі градації 
дипломів, ступенів і кваліфікацій; увести в своїй основі двоступеневу структуру вищої 
освіти; ввести взаємовизнаний на європейському просторі вчений ступінь доктора філософії; 
використати єдину систему кредитних одиниць; увести уніфіковані і взаємно визнані на 
європейському просторі додатки до диплома; напрацьовувати, підтримувати і розвивати 
європейські стандарти якості із застосуванням порівняльних критеріїв, механізмів і методів 
їх оцінки; усунути наявні перепони для розширення мобільності студентів, викладачів, 
дослідників і управлінців вищої школи.  

Основні ідеї глобального реформування освітніх моделей можна сформулювати таким 
чином: 

- освіта не лише як інструмент локальної (за місцем і часом) соціальної політики, 
скільки засіб соціального розвитку і розв’язання соціальнозначимих проблем; 

- школа не лише як механізм відтворення, а і як механізм розвитку суспільства; 
- основна увага не на процесі навчання (передачі знань), а на процесі тренінгу 

інтелектуальних функцій; 
- розширення переліку типів знань і реорганізація навчального матеріалу навколо 

діяльності, а не навколо предмету [11]. 
Звісно, такий тип реформ має і свої недоліки та обмеження. Перш за все, це масштаби 

проведення реформ, які вимагають чіткої узгодженості і координації дій. Зрозуміло, що 
досягти їх нелегко, оскільки кожна країна-учасниця має власну національну систему освіти, і 
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попри глобалізаційні процеси хоче зберегти якнайповніше свої надбання. Крім того, 
фінансові ресурси, які відображають стан економічного, та і загалом суспільного розвитку. 
Третій недолік – довготривалість реформування, виходячи із комплексності мети, а значить 
ризик незавершеності із-за змін в різних соціальних системах. Звісно, це значною мірою 
пояснює складнощі впровадження болонської системи реформування освіти практично в 
кожній європейській країні. 

Отже, тактика управління освітою в період змін пов’язана передусім з типом 
реформи, а також врахуванням попереднього досвіду в цьому процесі, рівня суспільного 
розвитку, наявних та потенційних ресурсів. За умов демократизації суспільства, коли процес 
управління стає децентралізованим, проведення реформ і полегшується, і ускладнюється 
одночасно. Полегшення пов’язане з тим, що освітнім організаціям надається право 
самоуправлятись, а значить сприяти змінам не лише в окремому сегменті освіти, але і в освіті 
загалом через побудову державно-громадської системи управління освітою. Ускладнення 
викликається додатковою відповідальністю управлінців за розробку і прийняття рішень 
щодо нововведень, до якої далеко не всі готові, а часто і не зацікавлені. Тому певний елемент 
примусу зверху залишається дієвим способом для забезпечення успіху реформування. 

Та чи інша форма управління залежить також і від того, який рівень освітньої 
структури реформується: організаційний чи інституційний. 

Оскільки соціальні організації – це ієрархічні цільові системи, то головними 
завданнями управління є підвищення раціональності їх дій, вироблення таких норм і правил, 
які б найкращим чином сприяли досягненню поставленої мети. У процесі реформування 
особливу роль для соціальних організацій починає відігравати планування, прийняття рішень 
та контроль за їх виконанням, соціально-психологічна взаємодія. Освітні організації – це 
особливі структури, бо навчання є специфічним різновидом розумової праці, що значно 
відрізняється від такої в інших організаціях, тому всі відповідні управлінські функції повинні 
реалізовуватись через призму цих особливостей. Зокрема, врахування того, що індивіди, які 
здійснюють свою діяльність у більшості освітніх організацій, є не просто персоналом цієї 
організації, який зорієнтований управлінськими структурами на виконання завдань, а 
групою, що виконує соціально-значимі функції, реалізація яких вимагає вельми специфічних 
ресурсів. Ще одна важлива риса управлінської діяльності у сфері освіти – об’єктивно 
зумовлена самою природою соціалізаційних процесів часова віддаленість результатів 
управлінських рішень від моменту їх ухвалення. Від жодної, навіть найдоречнішої 
управлінської акції, від жодної ефективної реорганізації чи безперечно позитивного 
реформування не варто очікувати негайного позитивного результату. 

На рівні соціального інституту значна увага приділяється його взаємодії із соціальним 
середовищем, яким виступає суспільство. Основою такої взаємодії є реалізація головної 
функції соціального інституту – задоволення конкретних соціальних потреб. Ступінь 
реалізації цієї функції значною мірою визначається наявністю чи відсутністю необхідних 
ресурсів. Управління ж соціальним інститутом покликане виявити ці соціальні потреби і 
сприяти їх задоволенню. Це можливо здійснити за допомогою вироблення певної стратегії 
управління. Та при цьому варто мати на увазі, що розвиток і диференціація форм суспільної 
діяльності йде синхронно з розвитком регламентуючих її інститутів.  

Інституційна структурованість освіти чималою мірою зумовлена ще й тим, що вона 
виконує низку фундаментальних соціальних функцій, серед яких першою чергою слід 
виокремити функцію соціалізації. В межах освітніх взаємодій здійснюється не лише процес 
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передачі індивідам певного обсягу знань, але і інтерналізація ними різноманітних 
соціокультурних елементів (соціальних норм, цінностей, ціннісних орієнтацій, установок і т. 
ін.), зразків поведінки і способів діяльності, необхідних для успішного функціонування 
індивідів у даному суспільстві. «Соціальна функція освіти полягає у підготовці індивіда до 
тієї ролі, яку він надалі буде відігравати у суспільстві, а саме ця функція полягає у тому, щоб 
сформувати його характер, намагаючись наблизити його до соціального так, щоб бажання 
індивіда співпадали з вимогами його соціальної ролі»[15; с. 52]. Від характеру соціалізації 
залежить і ступінь інтеграції індивідів у соціальне середовище і позитивна значимість 
інституту освіти в цьому процесі безсумнівна, оскільки вона перевірена століттями 
соціальної практики. 

Оскільки управління покликане виявляти соціальні потреби і сприяти їх задоволенню, 
особливого значення в умовах реформування набуває процес забезпечення гнучкості 
реагування і мобілізації зусиль щодо адаптації до невизначеностей зовнішнього середовища. 
Отже, в основу методології сучасного управління освітою повинен бути закладений принцип 
активної взаємодії із зовнішнім середовищем, впливу на нього і пристосування до реалізації 
висунутих цілей. Крім того, «особливість такого менеджменту, який інколи називають 
«академічним капіталізмом», полягає у створенні структур, орієнтованих на споживача. Ці 
структури забезпечують надання різних – за змістом, формою, тривалістю, результатом – 
освітніх послуг»[5; с. 38].  

Отже, сучасний етап реформування освіти змінює не лише її внутрішню 
конфігурацію, а й переструктуровує освітній простір в напрямі його розвитку як єдиної 
системи. На цьому шляху змін особлива увага відводиться управлінським процесам від 

ефективності яких значною мірою залежить успіх реформ. 
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The article highlights and analyzes the peculiarities of management activity during the 
periods of education reform, which should be carried out on the basis of partnership between the 
management and the executive subsystems. It is noted that between management and reforming the 
education system there are always quite complex interactions and mutual influence. Regardless of 
the type of reform, its duration, prevalence, particular attention is paid to managerial processes, 
the effectiveness of which largely depends on the success of reforms 
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Як засвідчують результати, найвищі показники характерні для молоді Львова, далі – 

школярів сіл. Зауважимо, що в обласному центрі більшою є частка дівчат  серед тих, які 

потерпіли від фізичного чи психічного насилля, а у селах – хлопці. Загалом впродовж 

останнього року 7,4% школярів вказали на насилля щодо них на території школи або 

поблизу неї, з яких 8,3% дівчата та 6,7% – хлопці. 

У наступному запитанні ми ставили за мету з’ясувати, чи школярі самі вдавалися  до 

фізичного чи психічного насилля: «Як часто ти брав/ла участь у фізичному або 

психологічному насиллі щодо інших учнів у межах або біля школи з вересня минулого року до 

сьогодні?» (Рис.3). 

 

 

 

Рис.3 Частка школярів, які вдавалися до насилля на території школи 

 або поблизу неї впродовж останнього року (%) 

 

Зважаючи на анонімний характер опитування та забезпечення конфіденційності 

інформації (учні самостійно упаковували та заклеювали заповнені ними анкети у конверти), 

ми отримали досить відверті відповіді на запитання про вчинення насилля на території 

школи. Загалом відмінностей в розрізі типів населених пунктів ми не зафіксували. Більш 

видимі відмінності між хлопцями та дівчатами у аналізованих типах населених пунктів. 

Частка відповідей дівчат зростає зі зростання розмірів населеного пункту і є найвищою у 

Львові – 4,6 %. У той час, частка відповідей на це питання хлопців у Львові є меншою, 

порівняно з Дрогобичем та селами. Загалом на половину більшою є частка відповідей 

хлопців, аніж дівчат – відповідно, 4,1% та 6,8%. Одержані показники вказують на досить 

високий рівень насилля в шкільних колективах  

Наступне питання нашої анкети стосувалося участі школярів у бійках на території 

школи або біля неї впродовж останнього року (Таблиця 1). 
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Таблиця 1 

Участь у бійках на території школи або поблизу неї впродовж останнього року (%) 

 

  Впродовж останнього року  

 Кіль-

кість 

респон-

дентів 

Жодного 

разу 

1 раз 2чи 3 

рази 

4 чи 5 

разів 

6 або 

більше 

разів 

Часті бійки 

4 і більше 

разів 

 

Львів 

Дівчата 610 82,6 8,5 6,1 1,1 1,6 2,8 

Хлопці 614 54,9 17,9 18,7 3,3 5,2 8,5 

Разом 1224 68,7 13,2 12,4 2,2 3,4 5,6 

Дрогобич 

Дівчата 144 83,3 11,1 4,9 0 0,7 0,7 

Хлопці 158 50,9 22,0 20,8 3,1 3,1 6,3 

Разом 302 66,3 16,8 13,2 1,7 2,0 3,6 

Села 

Дівчата 117 78,6 12,8 8,6 0 0 0 

Хлопці 125 38,6 21,3 28,3 5,5 6,3 11,8 

Разом 242 57,8 17,2 18,9 2,9 3,3 6,1 

Разом 

Дівчата 870 82,2 9,5 6,2 0,8 1,3 2,1 

Хлопці 894 51,9 19,1 20,4 3,6 5,0 8,6 

Разом 1764 66,8 14,4 13,4 2,2 3,2 5,4 

 

У таблиці подана частота участі школярів у бійках впродовж останнього року, залежно 

від статі та типу населеного пункту. Ми виділили з-поміж усіх відповідей частку тих, хто 

брав участь у бійках чотири та більше разів, що характеризує високу інтенсивність бійок і 

розглядається нами як «часті бійки». 

Одержані результати засвідчують найвищий показник серед хлопців сільських шкіл 

(11,8%). Щодо відповідей дівчат, то найвищими є показники у Львові (2,8%). Загалом бійки у 

школі не є рідкісним явищем - впродовж останнього року їх учасниками були 5,4% опитаних 

нами школярів, з яких 8,6% хлопці, 2,1% - дівчата. 

Показником екстернальних порушень є протиправна поведінка школярів. Для 

виявлення протиправної поведінки, школярам було поставлене питання, в якому ми 

намагалися виявити такі її прояви: дрібна крадіжка, навмисне пошкодження чиєїсь власності 

або когось, торгівля наркотиками, втеча з дому, використання без дозволу автомобіля, 

списування.  

Результати про  обсяги прояву протиправної поведінки представлені у таблиці 2. Як 

свідчать дані, досить високими є показники , які характеризують дрібні крадіжки (22,0%) та 

навмисне ушкодження когось (21,1%). Щодо заволодіння речами, які не належали опитаним 

школярам, то це виявилось більш характерним для дівчат (22,6%), ушкодження – для хлопців 

(25,2%). 

Вважаємо за необхідне окремо розглянути такий вид протиправної поведінки, як 

«Списування на уроках, самостійних, контрольних роботах і т.п.». Зважаючи на показники 

(загалом 86,7%), ця поведінка, як для хлопців, так і для дівчат, у школах є нормою і багатьма 

школярами не розглядається як щось протизаконне. Зважаючи на надзвичайно високі 
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EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW 
PATRIOTYCZNYCH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 
Prezentowany artykuł stanowi próbę ukazania znaczenia edukacji dla bezpieczeństwa w 

kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży szkolnej. Promowanie postaw patriotycznych w 
procesie kształcenia i wychowania sprzyja rozwojowi więzi społecznych i umacnianiu tożsamości 
narodowej oraz ochronie przyjętych przez państwo wartości narodowych. Przyczynia się to do 
rozwoju i stabilności państwa oraz wzmacnia jego pozycję w stosunkach międzynarodowych. 
Kształcenie i wychowanie w placówkach oświatowych i wychowawczych powinno służyć 
zrównoważonemu rozwojowi młodego człowieka sprzyjając tym samym budowaniu kapitału 
społecznego istotnego dla bezpieczeństwa państwa. 

Edukacja dla bezpieczeństwa kształtując prawidłowe postawy prospołeczne przygotowuje 
młodzież do odpowiedzialnego postępowania w życiu dorosłym. Przyczynia się do upowszechniania 
idei, wartości, wiedzy i umiejętności bezpośrednio istotnych dla zachowania zewnętrznego i 
wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. 

Słowa kluczowe: edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie, postawa społeczna, patriotyzm, 
młodzież szkolna 
 

Wprowadzenie 
Edukacja dla bezpieczeństwa obejmuje działalność służącą zdobywaniu przez obywateli 

wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Realizowana jest przez 
szkolnictwo powszechne i wyższe, centralne i lokalne instytucje państwowe oraz stowarzyszenia i 
organizacje pozarządowe. Priorytetowe znaczenie ma podnoszenie świadomości społecznej w 
kwestii rozumienia zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz kształtowanie kompetencji pozwalających w 
sposób celowy i racjonalny reagować na pojawiające się zagrożenia. 

Jednym ze sposobów kształtowania środowiska bezpieczeństwa personalnego i 
strukturalnego jest proces edukacji i wychowania, który poprzez świadome i planowe działanie ma 
na celu wpływanie na postawy, system wartości oraz wiadomości i umiejętności konieczne do 
zapobiegania skutkom zagrożeń, ich niwelowania i usuwania. Rozważaniom na temat 
przygotowania społeczeństwa do zapobiegania zagrożeniom muszą towarzyszyć refleksje na temat 
współczesnych jego uwarunkowań. Nowe rodzaje zagrożeń, dynamika współczesnego świata, a w 
związku z tym konieczność spojrzenia perspektywicznego stanowią punkt wyjścia do 
zdefiniowania, czym powinno być skuteczne przygotowanie społeczeństwa do zapobiegania i 
radzenia sobie z zagrożeniami. Zmienność dalszego i bliższego otoczenia wymaga przygotowania 
poszczególnych podmiotów życia społecznego po to, by zapewnić bezpieczeństwo w wymiarze 
personalnym i strukturalnym. Jest to możliwe dzięki edukacji dla bezpieczeństwa, która ma na celu 
dobro jednostki i jej kreatywność, samorealizację, szeroko rozumianą odpowiedzialność, a także 
przygotowanie się do zachowań w obliczu zagrożeń. Bezpieczeństwo jest wartością, jak podkreśla 
Jerzy Kunikowski, konieczną do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania każdego człowieka. 
Dzięki bezpieczeństwu możliwy jest rozwój i postęp społeczny [1, s. 3]. 

Edukacja dla bezpieczeństwa, według J. Kunikowskiego, związana jest ściśle z 
długotrwałym procesem oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych na społeczeństwo i 
młodzież [2, s. 28]. Terminologię tę poprzedzały zagadnienia i związane z nimi tematy dotyczące 
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edukacji obronnej, kształcenia obronnego i przysposobienia obronnego, które edukacja dla 
bezpieczeństwa zastąpiła ze względu na bardziej rozszerzony zakres pojęciowy i treściowy. 
Założeniem przy wprowadzeniu terminu edukacja dla bezpieczeństwa była myśl, iż pojęcie 
bezpieczeństwo jest zakresowo szersze od przyjmowanego i stosowanego określenia obronność, 
które odnosi się do sfery militarnej i obronnej kraju.  Bezpieczeństwo natomiast mając szersze 
znaczenie odnosi się do stanu braku zagrożeń i pewności człowieka w wielu sferach, a także 
zdolności przeciwdziałania zagrożeniom, nie tylko militarnym, ale również politycznym, 
ekonomicznym, psychospołecznym, przemysłowym, cywilizacyjnym i ekologicznym [2, s. 28]. 

Edukacja w ujęciu leksykalnym, z języka łacińskiego educatio – wychowanie, to ogół 
procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży 
stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych. Znaczenie 
terminu edukacja nie było jednoznaczne, albowiem kojarzone było z wykształceniem lub z 
wychowaniem. Obecnie pojęcie edukacji definiuje się w szerokim ujęciu jako ogół procesów 
oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie i wychowanie oraz szeroko pojmowaną 
oświatę [3, s. 93]. Pojęcie edukacja oznacza zatem ogół procesów oświatowo-wychowawczych 
obejmujących nauczanie, kształcenie, wychowanie, samokształcenie, samowychowanie oraz inne 
oddziaływania oświatowe [1, s. 28-29]. 

Kształcenie, jak podkreśla Wincenty Okoń, to jedno z najmniej jasnych pojęć 
pedagogicznych. Największą trudność stanowi ustalenie związku między kształceniem a 
wychowaniem, co związane jest z pojęciem człowieka jako niepodzielnej całości, bądź jako tworu 
złożonego z różnych części. Starogrecki ideał człowieka pięknego i dzielnego (kalos i k’agathós) 
był wyrazem stanowiska, że człowiek jest niepodzielną całością [3, s. 199]. Można przyjąć, że 
kształcenie to system działań zmierzających do tego, aby uczącej się jednostce lub zbiorowi 
jednostek umożliwić poznanie świata jako środowiska naturalnego oraz poznanie świata jaki 
zawdzięczamy kulturze, włącznie z nauką, sztuką i techniką. System działań edukacyjnych 
zmierzać ma również do przygotowania człowieka do zmieniania świata poprzez rozwinięcie 
kwalifikacji fizycznych i umysłowych, zdolności i uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań oraz 
potrzeb i umiejętności związanych z samokształceniem. Umożliwić ma również ukształtowanie 
indywidualnej osobowości przez rozwinięcie postaw twórczych oraz osobistego stosunku do 
wartości moralnych, społecznych, poznawczych, artystycznych i religijnych. Tak rozumiane 
kształcenie obejmuje całą strukturę duchową człowieka, całość jego osobowości, a zatem sferę 
intelektualną, emocjonalną oraz sferę działania praktycznego [3, s. 200]. 

Według W. Okonia pojęcie wychowanie to świadomie organizowana działalność społeczna 
oparta na stosunku wychowawczym między wychowankiem, a wychowawcą, której celem jest 
wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka polegających na poznaniu 
rzeczywistości i umiejętności oddziaływania na nią, kształtowaniu stosunku człowieka do świata i 
ludzi, jego przekonań i postaw, wartości i celu życia [3, s. 462]. Proces wychowawczy 
uwarunkowany jest wieloma czynnikami i związany jest ze zrozumieniem przez jednostkę 
określonych norm społecznych, moralnych oraz nadania tym normom znaczenia osobistego [3, s. 
462]. Procesy związane z wychowaniem i wyniki wychowania kształtują się pod wpływem: 

- świadomego i celowego oddziaływania osób i instytucji odpowiedzialnych za wychowanie, 
przede wszystkim rodziców i środowiska rodzinnego, nauczycieli, szkoły, organizacji społecznych, 
kulturalnych i religijnych; 

- systemu wychowawczego równoległego, zwłaszcza odpowiednio zorganizowanej działalności 
środków masowego oddziaływania; 
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- wysiłków jednostki nad kształtowaniem własnej osobowości [3, s. 463]. 

Wychowanie jako proces oddziaływania bezpośredniego i pośredniego jest to dynamiczny, 
złożony układ wzajemnie od siebie zależnych procesów nadawania i wywierania wpływu, 
zachodzących między jednostkami o zróżnicowanych, specyficznych rolach, w których jedna jest 
dojrzałym wychowawcą, a druga mniej dojrzałym od niego wychowankiem, w celu realizowania 
świadomie założonego projektu osobowości wychowanka [4, s.216]. 

Wychowanie, według J. Kunikowskiego, jest świadomie i celowo organizowaną 
działalnością społeczną zmierzającą do wywołania pozytywnych zmian w osobowości człowieka. 
Obejmuje całokształt wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój człowieka i przygotowujących 
do życie w społeczeństwie. Działalność ta służyć ma przygotowaniu młodych ludzi do umiejętności 
samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach jednostkowych i społecznych [2, s. 100-
101].Wychowanie dla bezpieczeństwa to intencjonalne wpływanie na dążenie do trwania, 
przetrwania i rozwoju oraz zwiększanie szansy na doskonalenie życia indywidualnego i 
społecznego, dzięki naturalnej aktywności wojennej i pokojowej modelowanej uniwersalnymi 
wartościami: prawdą, dobrem, pięknem i sprawiedliwością, wiarą, nadzieją i miłością. Wychowanie 
dla bezpieczeństwa jest sposobieniem ludzi do walki w czasie wojny i pracy w czasie pokoju, aby 
doskonalić i stabilizować życie człowieka [2, s. 101]. Z zagadnieniem wychowania dla 
bezpieczeństwa powiązane jest zatem w sposób istotny pojęcie wychowania obronnego, które 
oznacza system działalności szkoły, instytucji paramilitarnych oraz samych wychowanków, którego 
celem jest przygotowanie młodzieży szkolnej i akademickiej do obrony własnego kraju oraz do 
zapewnienia jej odpowiedniego rozwoju fizycznego i moralnego. Wychowanie obronne sprowadza 
się do kształtowania systemu wartości oraz wyposażenia młodego pokolenia w odpowiednie 
wiadomości, umiejętności i sprawności oraz inne środki niezbędne do obrony własnego kraju w 
przypadku zagrożenia jego niepodległości oraz do odparcia wszelkiej napaści na jego terytorium [2, 
s. 101]. Istotnym celem edukacji dla bezpieczeństwa jest zatem kształtowanie i wspieranie postaw 
prospołecznych w tym postaw patriotycznych. Postawy społeczne są ważnym elementem w 
strukturze osobowości człowieka, ponieważ wywierają znaczący wpływ na charakter i przebieg 
oraz sposób jego postępowania.  

Według słownika Wincentego Okonia postawa jest jednym z podstawowych pojęć 
występujących w psychologii społecznej i socjologii, które jest używane w różnych znaczeniach [3, 
s. 320]. Przez jednych (K. Obuchowski), postawa rozumiana jest jako względnie trwała dyspozycja 
przejawiająca się w zachowaniach, których cechą jest pozytywny lub negatywny stosunek 
emocjonalny do jakiegoś przedmiotu, osób, sytuacji [3, s. 320]. Inni natomiast (S. Mika), 
utożsamiają postawę z przekonaniem, traktując ją jako strukturę złożoną z elementów, które są 
rezultatem poznania danego przedmiotu, stosunku emocjonalnego do przedmiotu oraz motywacji 
do określonego zachowania względem jakiegoś przedmiotu [3, s. 320] lub jako dyspozycję do 
pojawienia się takich procesów, w której wyraża się stosunek do tego przedmiotu [5, s. 231]. 

Postawa definiowana jest również jako względnie trwałe ustosunkowanie się, które wyraża 
się w gotowości podmiotu do pozytywnych lub negatywnych reakcji intelektualnych, 
emocjonalnych i behawioralnych wobec określonego przedmiotu [6, s. 77]. W ukształtowanej 
postawie wyraża się intelekt każdego człowieka wiązany i utożsamiany z określonym systemem 
wiedzy oraz poglądów i przekonań dotyczących otaczających go zjawisk i procesów. Wyrażać się 
też będzie sfera motywacyjna przejawiająca się w wewnętrznym przekonaniu i chęciach do 
podejmowania działań. W postawie wyraża się również stosunek uczuciowy – sfera emocjonalna do 
wszystkich zjawisk, które zachodzą w życiu społeczeństwa i człowieka jako jednostki [7, s. 81]. 
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Agnieszka Filipek zauważa, że najkorzystniej dla każdego podmiotu byłoby, aby jego 

wszelkie postawy, a także sposoby postępowania były zgodne z podstawowymi wytycznymi, do 
których zalicza akceptowane wartości i obowiązujące normy, a wytyczne te powinny być istotnymi 
wskaźnikami dla struktury różnego rodzaju postaw. A. Filipek wymienia główne elementy postawy, 
takie jak: wiedza, emocje oraz gotowość do podjęcia działań [5, s. 231]. 

Znaczenie edukacja dla bezpieczeństwa w kształtowaniu postaw patriotycznych 
młodzieży szkolnej 

Edukacja dla bezpieczeństwa odgrywa szczególną rolę w kreowaniu właściwych postaw i 
wartości patriotycznych dzieci i młodzieży szkolnej. W nowocześnie pojmowanej edukacji dla 
bezpieczeństwa istotne jest to, aby młodzież mogła rozwijać swoją osobowość i przygotowywać się 
do dorosłego życia, które będzie charakteryzowało się odpowiedzialnością za podejmowane 
decyzje oraz prawidłowo ukształtowaną postawą obywatelską, a nie tylko do spełniania wymagań 
wynikających z realizacji celów i zadań nauczania poszczególnych przedmiotów [8, s. 23-24]. 

Patriotyzm to pojęcie wieloznaczne, które nie stanowi wartości niezmiennej ani 
ponadczasowej, patriota to człowiek kochający swój kraj, służący społeczeństwu i ojczyźnie [9, s. 
7]. Wychowanie patriotyczne zajmuje istotne miejsce w procesie wychowania, a na jego treści 
składają się różne elementy, gdzie centralnym ogniwem jest ojczyzna z bogatą tradycją 
pielęgnowaną przez naród. Budowanie patriotyzmu w ojczyźnie i dla niej staje się dobrem 
wniesionym do współczesnej Europy. Kształtowanie takich postaw powinno mieć miejsce 
szczególnie w rodzinie i szkole. Przejawy patriotycznych postaw typowych dla współczesnej szkoły 
to, między innymi, godne reprezentowanie ojczyzny, poszanowanie symboli narodowych, szacunek 
dla języka polskiego, dbałość o jego kulturę, kształtowanie cech uczciwości i poczucia własnej 
godności, poszanowanie miejsc pamięci narodowej [9, s. 7]. 

Patriotyzm, według definicji J. Kunikowskiego, jest postawą społeczno-polityczną i moralną 
wyrażającą się uczuciem miłości do swojego narodu, zaangażowaniem w jego obronę, 
przywiązaniem do ojczyzny, postawą opartą na zasadach jedności i solidarności z własnym 
narodem [2, s. 65]. Do głównych treści patriotyzmu J. Kunikowski zalicza: miłość do ojczyzny, 
służbę i poświęcenie ojczyźnie, rzetelną naukę, pracę, aktywną postawę oraz 
współodpowiedzialność za losy kraju, obronę kraju i walkę o pokój i bezpieczeństwo [2, s. 65]. 
Przez patriotyzm można rozumieć taki stan, w którym człowiek żywiąc swe uczucia i przywiązania 
do ojczyzny, narodu i państwa stara się dać im zewnętrzny wyraz w swoim postępowaniu, 
niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje [1, s. 111]. 

Treść patriotyzmu podyktowana jest zmieniającymi się warunkami społecznymi i 
zaistniałymi okolicznościami, które wymagają określonych zachowań. W sytuacjach kryzysowych 
lub zagrożenia bytu narodowego, takich jak wojna, walka o niezawisłość, wolność i niepodległość 
ojczyzny wymagana jest od obywateli postawa ukierunkowana na zdolność do poświęceń dla dobra 
wspólnego, charakteryzująca się męstwem i odwagą, co utożsamiane jest z cnotami żołnierskimi [2, 
s. 64]. Natomiast w okresach odbudowy państwa i rozwoju gospodarki wymagane są od 
społeczeństwa zalety i cechy, takie, jak: zapał do pracy w trudnych warunkach, gotowość do 
wyrzeczeń i ograniczeń w zakresie zaspokajania własnych potrzeb na rzecz rozwoju całej 
gospodarki, pracowitość i systematyczność w pracy [2, s. 64]. W czasie, kiedy naród stara się 
zdobyć uznanie i wysoką pozycję na arenie międzynarodowej, najważniejsze są zdolności 
organizacyjne, zdolności twórcze, wytwarzanie dóbr i wartości kulturalnych oraz produktów 
przemysłowych konkurencyjnych jakościowo, zdolności tworzenia idei i dzieł zwracających uwagę 
opinii międzynarodowej [2, s. 64-65]. Patriotyzm związany jest z formowaniem się pojęcia 
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ojczyzny, ponieważ każdemu historycznie ukształtowanemu typowi ojczyzny – państwa odpowiada 
określony typ patriotyzmu, jak np.: patriotyzm lokalny, religijny, narodowy, etniczny, klasowy [10, 
s. 5].  

Zadaniem współczesnej szkoły staje się stworzenie sytuacji wychowawczych 
umożliwiających poznanie, przeżycie oraz urzeczywistnienie wartości patriotyzmu. W celu 
zapewnienia dzieciom i młodzieży szkolnej dobrej przyszłości, edukacja w szkole powinna być 
rozumiana jako dążenie do harmonijnego i pełnego rozwoju oraz kształtowania odpowiedniej, 
dojrzałej świadomości moralnej, historycznej i społecznej [9, s. 8]. Współczesna szkoła powinna 
kształtować i rozwijać patriotyzm w integracji z rodziną, ponieważ rodzina jest pierwszym źródłem 
przekazywania tradycji narodowych, idei umiłowania wolności, wiedzy o historii i bohaterach 
narodowych, budowania poczucia więzi, tożsamości i ciągłości narodowej. W środowisku 
rodzinnym i szkole kształtowane są cechy osobowe warunkujące postawę patriotyczną, do których 
należą: poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka, wytworów jego pracy, 
odpowiedzialność, pracowitość, solidarność, poszanowanie dziedzictwa kulturowego, a droga do 
patriotyzmu wiedzie, między innymi, przez umiłowanie ojczystej ziemi, poznanie historii Polski, 
poszanowanie wolności i praw człowieka oraz niepodległości i suwerenności państwowej [9, s. 8]. 
Postawy patriotyczne młodzieży są kształtowane zatem nie tylko w szkole lub innych placówkach 
oświatowych i wychowawczych, lecz przede wszystkim przez najbliższe otoczenie, w którym 
młody człowiek przebywa. Takim najbliższym i najistotniejszym otoczeniem jest środowisko 
rodzinne, które odgrywa znaczącą rolę w zakresie kształtowania prawidłowych postaw 
prospołecznych i rozwoju osobowości dziecka. Środowisko rodzinne wprowadzając dziecko w 
świat życia politycznego, kulturalnego i społecznego, przygotowuje do dorosłego i 
odpowiedzialnego życia. W rodzinie dziecko uczy się mówić, dojrzewa uczuciowo, kształtuje 
postawy wobec ludzi i otaczającego świata. W rodzinie dziecko powinno otrzymać to wszystko, co 
umożliwia mu prawidłowy rozwój i naturalną dla tego okresu życia radość istnienia [11, s. 129]. 

Relacje występujące między dziećmi a rodzicami, jak pisze Irena Kornatowska, odgrywają 
zasadniczą rolę w procesie prawidłowego rozwoju dziecka już od momentu jego poczęcia [11, s. 
129]. Wyniki badań medycznych dostarczają dowodów potwierdzających znaczenie bezpośredniej 
relacji uczuciowej między matką a niemowlęciem dla zachowania zdrowia psychicznego 
rozwijającego się dziecka [12, s. 109-110]. Jakość relacji między matką a niemowlęciem między 2 
a 18 miesiącem życia wpływa na rozwój określonych regionów mózgu, na liczbę czynnych 
połączeń między neuronami. Są to te obszary mózgu, których czynność odpowiedzialna jest za 
zdolność tworzenia i utrzymywania dających satysfakcję związków uczuciowych z ludźmi [12, s. 
109]. Czynności psychiczne człowieka wymagają stymulacji w kreślonym momencie rozwoju i jeśli 
owa stymulacja nie nastąpi w określonym czasie, czyli w fazie wczesnego dzieciństwa, późniejsze 
próby nie dadzą już pożądanego efektu, gdyż mają znikomy wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. 
K. Lorenz opisał to zjawisko u dzikich gęsi i nazwał fenomenem wdrukowania [12, s. 109-110]. 

Słownik języka polskiego określa rodzinę jako zespół osób, które są ze sobą związane 
węzłami pokrewieństwa i powinowactwa [13, s. 639]. Do głównych funkcji rodziny zalicza się: 

1)  funkcje prokreacyjne; 
2) funkcje związane z przygotowanie dzieci do wejścia w życie społeczne, ich pielęgnowanie i 

wychowywanie oraz zapewnienie im odpowiedniego startu życiowego; 
3) funkcje związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego zaspokajającego potrzeby 

członków rodziny; 
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4) funkcje związane ze sprawowaniem pieczy nad życiem członków rodziny, ich 

zachowaniem, kulturą, zdrowiem, trudnościami życiowymi [3, s. 351]. 
Prawidłowy rozwój człowieka wymaga stymulacji i środowiskowego pobudzenia a 

niekorzystne czynniki środowiskowe takie jak m.in.: niedostateczne wsparcie społeczne, ubóstwo, 
ograniczony poziom wykształcenia rodziców, przynależność do grupy mniejszościowej, samotne 
rodzicielstwo czy autorytarny styl wychowania, w którym dzieciom wydaje się liczne rozkazy, ale 
niewiele się z nimi rozmawia mają istotny wpływ na zaburzenie prawidłowego rozwoju 
intelektualnego i emocjonalnego dziecka [14, s. 49-50]. Bezpieczna więź z rodzicami sprzyja zatem 
rozwojowi osobowości młodego człowieka służąc kształtowaniu postaw prospołecznych oraz 
prawidłowemu rozwojowi jego relacji z rówieśnikami. Istotna jest również rola pierwotnej więzi w 
zapewnieniu bezpieczeństwa niezbędnego do wykształcenia wiary w siebie, poczucia własnej 
wartości i wewnętrznej motywacji. Przywiązanie stwarza szansę na podejmowanie dyskusji oraz 
odgrywanie określonych ról życiowych i społecznych [15, s. 105]. 

Zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa społeczeństwu wiąże się ze świadomością zagrożeń 
występujących we współczesnym świecie. Świadomość ludzi na temat otaczających ich zagrożeń 
jest powiązana z oczekiwaniem zapewnienia im bezpieczeństwa. W ramach zapobiegania 
zagrożeniom powstała edukacja dla bezpieczeństwa całego społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży 
szkolnej. Istotne jest nie tylko wszechstronne przygotowanie do życia, lecz także zdobywanie 
umiejętności, dzięki którym można zapewnić bezpieczeństwo sobie i otoczeniu, w którym człowiek 
przebywa. Najbardziej powszechnym i efektywnym sposobem przygotowania na wypadek 
wystąpienia różnorodnych zagrożeń oraz kształtowania świadomości obywatelskiej i postaw 
patriotycznych jest kształcenie dzieci i młodzieży w szkołach. Szkoła powinna stać się miejscem 
bezpiecznym i uczyć jak radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych, między innymi takich jak: pożar, 
wypadek drogowy, powódź, awaria cysterny z niebezpiecznymi substancjami, zatrucie różnego 
rodzajami środkami toksycznymi, ale i również drobnymi zdarzeniami mającymi miejsce w domu i 
szkole, uwzględniając różny stopień samodzielności i zakres doświadczeń życiowych dzieci i 
młodzieży szkolnej. Istotną rolę w tym zakresie spełnia edukacja dla bezpieczeństwa. Odnosi się do 
ogółu procesów społeczno-edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w środowisku 
rodzinnym, w szkole, w społecznych organizacjach proobronnych, a także stowarzyszeniach 
społecznych, które zakładają kształtowanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa człowieka, 
społeczeństwa i narodu [2, s.29]. Dotyczy poznawania współczesnych zagrożeń obiektywnych i 
subiektywnych oraz celowego działania na rzecz pogłębiania wiedzy o zagrożeniach potencjalnych 
wraz z ich rozpoznawaniem. Dotyczy także przygotowania młodzieży i społeczeństwa do 
obronnego i efektywnego reagowania na okoliczność tych zagrożeń. Edukacja dla bezpieczeństwa 
zawiera również przygotowanie do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, rozszerzanie 
świadomości o niezbędnej potrzebie w zachowywaniu bezpieczeństwa obywateli, państwa oraz 
narodu, upowszechnianie idei, wartości, wiedzy i umiejętności bezpośrednio istotnych dla 
zachowania zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa oraz wiedzy o źródłach i 
następstwach zagrożeń, w tym militarnych oraz nauczanie racjonalnych i bezpiecznych sposobów 
zachowania się [2, s. 28-29]. 

W systemie edukacji nie tylko przekazuje się wiadomości niezbędne do pełnienia w 
przyszłości różnych ról społecznych i zawodowych. Istotnym aspektem jest kształtowanie postaw 
obywatelskich i wpajanie mechanizmu dążenia do poszerzania swojej wiedzy oraz aktywności na 
rzecz środowiska społecznego, jak też kraju [16, s. 417-424; 17, s. 210-215]. Polityka państwa w 
sposób istotny wpływa na kształtowanie wrażliwości społecznej i patriotycznej, a jej zadaniem jest 
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stworzenie warunków do prawidłowego i ciągłego przygotowania społeczeństwa do rozwijania i 
doskonalenia całego systemu edukacji w celu kształtowania postaw patriotycznych 
społeczeństwa [18, s. 62]. 

W ten zbiór wartości wpisują się podstawowe cele polskiej polityki bezpieczeństwa, 
określone w poszczególnych rozdziałach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 roku. Między innymi, należą do nich: 

- ochrona suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej;  
- utrzymanie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej kraju; 
- zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Polski, w tym praw człowieka i podstawowych 

wolności oraz demokratycznego porządku; 
- stworzenie odpowiednich warunków do cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju Polski oraz 

wzrostu dobrobytu jej obywateli; 
- ochrona dziedzictwa narodowego i tożsamości narodowej;  
-realizacja zobowiązań sojuszniczych, a także obrona i promowanie interesów państwa 

polskiego [19]. 
Współcześnie istotną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych odgrywają również 

media, które znacznie rozszerzają pole poznawcze uczących się, rozwijają ich procesy percepcyjne, 
intelektualne i wykonawcze. Stanowią jednocześnie źródło informacji oraz narzędzie rozwoju 
intelektualnego. Dzięki mediom młodzi ludzie spostrzegają obiekty, procesy i zjawiska w sposób 
możliwie wierny, w ich autentycznym otoczeniu, zarówno współczesne jak i odległe w czasie i 
przestrzeni. Rola, jaką media odgrywają w życiu współczesnego człowieka, a zwłaszcza w uczeniu 
się i wychowywaniu, nasuwa potrzebę powszechnej edukacji medialnej, ponieważ media 
szczególnie silnie kształtują nasz system wartości i postawy społeczno-moralne oraz są najbardziej 
powszechnym środkiem przekazywania i wymiany informacji.  

Podsumowanie 
Edukacja dla bezpieczeństwa odnosząc się do aspektów poznawania zagrożeń obiektywnych 

i subiektywnych uczy, jak reagować i postępować w przypadku wystąpienia współczesnych 
zagrożeń w celu efektywnego reagowania na pojawiające się zagrożenia, sprzyja upowszechnianiu 
wiedzy o źródłach i następstwach zagrożeń oraz poszerza świadomość w zakresie zachowania 
bezpieczeństwa obywateli, całego narodu i państwa. Wpływa w sposób istotny na kształtowanie 
postaw i wartości patriotycznych, prospołecznych, podnosząc tym samym poziom kultury 
bezpieczeństwa obywateli w przestrzeni społecznej. Jest to bardzo istotne dla bezpieczeństwa 
państwa, gdyż ludzie, poprzez zdobywanie coraz to nowych doświadczeń i podnoszenie poziomu 
wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, potrafią w taki sposób modyfikować 
swoje zachowania, aby odpowiednio działać w różnych, często nowych sytuacjach, które wymagają 
niekonwencjonalnego myślenia i skutecznego działania w sytuacjach zagrożeń. Współcześnie, gdy 
odpowiednia reakcja na sytuację kryzysową jest często jedyną szansą przeżycia, ważne jest to, aby 
każdy człowiek zdobywał jak najwięcej wiedzy i umiejętności, dzięki którym będzie potrafił 
prawidłowo reagować, oraz to, by ci, którzy już potrafią odpowiednio reagować, umiejętnie 
przekazywali tę wiedzę innym. Ponieważ człowiek nie jest w stanie wyeliminować wszystkich 
zagrożeń pojawiających się we współczesnym świecie, skutecznym działaniem będzie próba 
zapobiegania niektórym z nich i ich skutkom. Można to osiągnąć dzięki edukacji całego 
społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa. Edukacja ta jest najbardziej efektywną, a także najtańszą 
formą przeciwdziałania i radzenia sobie z zagrożeniami. Warto zdać sobie sprawę, iż edukacja jest 
podstawowym sposobem kształtowania bezpieczeństwa w przestrzeni społecznej. Ma ogromny 
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wpływ na wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowego zachowywania się ludzi na wypadek 
zagrożeń. Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa odnosi się do całego społeczeństwa. Proces ten 
obejmuje zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Edukacja społeczeństwa w zakresie 
bezpieczeństwa jest niezwykle istotnym obszarem, który wymaga zaangażowania zarówno władz 
państwowych, odpowiednich służb, organizacji i stowarzyszeń społecznych, rządowych i 
pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz całego społeczeństwa, w tym przede 
wszystkim środowiska rodzinnego i instytucji wychowawczych, szkolnych i oświatowych.  

Chcąc zapewnić dzieciom i młodzieży dobrą przyszłość edukacja w szkole powinna dążyć 
do harmonijnego i pełnego rozwoju oraz kształtowania odpowiedzialnej postawy, dojrzałej 
świadomości moralnej, historycznej, społecznej i patriotycznej [9, s. 8]. Edukacja dla 
bezpieczeństwa jest procesem ciągłym, obejmującym szereg działań, do których należą m.in.: 
przekazywanie wiedzy w zakresie występowania zagrożeń, kształtowanie bezpiecznych postaw i 
zachowań, upowszechnianie koniecznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu przeciwdziałania 
zagrożeniom, uświadomienie skali oraz rodzaju potrzeb w sytuacjach trudnych, pielęgnowanie 
wartości w odniesieniu do życia i zdrowia człowieka oraz postaw związanych z patriotyzmem. Aby 
społeczeństwo było odpowiednio przygotowane do prawidłowych postaw i zachowań w sytuacjach 
niebezpiecznych potrzebne jest wsparcie ze strony samorządu lokalnego oraz władz państwowych. 
Działania informacyjne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom powinny być poparte 
odpowiednio przygotowaną edukacją dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Formy działania w 
edukowaniu społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa są różnorodne. Istotną rolę do spełnienia w 
tym zakresie przypisuje się organizacjom społecznym i pozarządowym. Kampanie społeczne 
odgrywają istotna rolę w edukacji dla bezpieczeństwa poza szkołą, ponieważ poprzez przekaz 
medialny, reklamy, odpowiednie ćwiczenia możemy dowiedzieć się jak mamy zachować się w 
sytuacjach kryzysowych i zagrożenia. 
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Joanna Ważniewska 

EDUCATION FOR SAFETY IN SHAPING PATRIOTIC ATTITUDES 
AMONG SCHOOL AGE YOUTH 

 
The paper is an attempt to present the significance of education for safety in shaping patriotic 

attitudes among school age youth. Promotion of patriotic attitudes in the education and upbringing 
process favours the development of social bonds, strengthening of the national identity and the 
protection of national values adopted by a state. It contributes do the development and stability of 
the state as well as bolsters its position in international relations. Education and upbringing in 
educational facilities should serve the sustainable development of a young person and in the same 
time contribute to building social capital which is important for security of the state. Shaping 
proper pro-social attitudes, education for safety prepares young people to responsible behaviour in 
an adult life. It contributes to popularization of ideas, values, knowledge and skills which are 
directly relevant to sustain external and internal security of the state. 

Keywords: education for safety, education, social attitude, patriotism, school age youth 
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РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ТРЕНДИ ЛИПНЯ 2017 РОКУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ 

МЕДІА-КОНТЕНТУ 
 

Одними з впливових трансляторів змін в суспільстві є медіа. З розвитком 
інформаційних технологій та поширенням інтернету з кожним днем все більшої вагомості 
набувають онлайн-медіа. Українське суспільство останнього періоду перебуває в очікуванні 
двох надзвичайно важливих змін – освітньої та медичної реформ. Тож, дослідницька увага 
була спрямована на висвітлення реформи освіти у медіа. До суцільної вибірки (за 
досліджуваний період) було застосовано контент-аналіз. На основі аналізу результатів 
дослідження виділено й проаналізовано чотири основних тренди липня 2017 року: 
фінансування, школа, законодавча діяльність, військова освіта. 

Ключові слова: реформа освіти, аналіз медіа, тренди, контент-аналіз 
 

Від часів Революції Гідності в Україні набули особливої популярності й гостроти 
терміни «зміни» та «реформи». Саме вони віддзеркалюють дотепер базові очікування 
суспільства і стосуються значної частки його царин. Одними з найактуальніших в останній 
період стали сфери медицини та освіти й, відповідно, реформи в них. Оскільки процес 
реформування досить важко спостерігати протягом короткого відрізку часу, то зазвичай він 
транслюється через медіа аби суспільство відчувало певний поступ на шляху реформування. 

У фаховому середовищі обговорюються окремі аспекти процесу реформування освіти, 
увага часто приділяється нюансам. Праць щодо загального погляду нараховується не така й 
велика кількість. Наприклад, О. Биковська робить у своїй публікації детальний огляд та 
аналіз законопроекту (поправок до нього) про освіту [1]. Т. Бовсунівська пропонує 
розгорнуте бачення проблем та недоліків системи освіти в Україні та шляхи їхнього 
можливого подолання [2]. Більшою є кількість публікацій, які стосуються реформування 
фахових напрямів – юридичної, медичної і т.д. освіти. Або є тексти, присвячені 
реформуванню різних освітніх гілок, таких як дошкільна освіта, шкільна, професійно-
технічна, вища і т.д. 

Популярність освітньої реформи можна підтвердити простим зверненням до 
пошукових сервісів. Найпопулярніший з них видає понад мільйон результатів за пошуком 
щодо реформування української освіти (див. Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 Кількість результатів за пошуком у Google 
 

Однак сюди потрапляє найрізноманітніший контент, у частини з якого є досить 
обмежена аудиторія. За допомогою звернення до фахового інструменту Mediateka було 
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сконструйовано вибірку всіх публікацій у вітчизняних онлайн-медіа, що стосувались 
реформування української освіти протягом першого півріччя 2017 року. Таких виявилось 
4710, що є значним показником. Однак, відразу варто зауважити, що протягом останнього 
місяця (1.07.-31.07.2017) в медіа з’явилась фактично половина цієї кількості (див. Рис.2). 

 

 
Рис. 2 Увага до освітньої реформи у медіа (за періодами) 

 
З причинами такої «мегаактивізації» уваги до освітньої реформи варто розібратись, 

проаналізувавши зміст контенту, що і буде зроблено нижче. Для більш яскравої ілюстрації 
можна розбити досліджуваний період (1.01.-30.06.2017 року) та останній місяць (1.07.-
31.07.2017 року) на тижні й побачити, власне, даний сплеск мегаактивізації (див. Рис.3). 

 

 
 

Рис. 3 Динаміка висвітлення тематики реформування освіти у медіа 
 

Одним з найперших припущень, які можна було б висунути для пояснення активізації 
медіа у висвітленні реформи освіти в Україні, могла б стати гіпотеза про те, що у цей період 
медіа згадують реформування освітньої царини у зв’язку з випускними та вступною 
кампанією. Однак, після застосування контент-аналізу (проаналізовано 2241 повідомлення у 
медіа, що стосувались освітньої реформи) й виділення категорії «Тренди», субкатегоріями до 
якої стали найпоширеніші тематики, виявилось, що вступній кампанії було присвячено лише 
1% уваги (див. Рис. 4). 
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Рис. 4 Тренди освітньої тематики у медіа (липень 2017) 

 
Натомість, найбільшу кількість одиниць рахунку (444), що склало 42%, 

отримала субкатегорія «Кошти» (див. Рис. 5). Якщо звернутись до результатів одного з 
останніх досліджень (група «Рейтинг», лютий 2017 р.), то можна побачити, що українці 
вважають: «Гроші – це свобода і відчуття безпеки» (індекс 1,9) й, водночас не 
погоджуються з тим, що «Гроші – це зло» (індекс – 0,8) [3]. Себто, формується такий 
собі образ «меркантильних посіпак». Водночас, у своєму дослідженні С. Яновська 
зазначає, що для людей2 гроші є вирішальним чинником їхнього життя, за допомогою 
якого можна вирішити більшість життєвих проблем [4, с. 194]. Вочевидь, подібні 
ознаки враховуються медівниками при створенні контенту. Адже метою є залучення 
якомога більшої аудиторії, тож така «приманка», як гроші потужно застосовується у 
медіа-контенті. 
 

 
Рис. 5 Частота згадувань субкатегорій у категорії «Тренди» 

                                                 
 
2 Які не займаються підприємницькою діяльністю. 
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Саме ця субкатегорія («Кошти») має настільки сильний розрив з усіма іншими, що і 
мусить визначатись, власне, трендом медіа-публікацій протягом липня 2017 року у тематиці 
освітньої реформи. Якщо ж звернутись до обсягу даної субкатегорії, себто, до змісту, яким 
вона наповнена, то незначну частку становитимуть публікації щодо названої Л. Гриневич 
суми у 87 млн.грн., необхідної для реформування освіти, а, фактично, все інше – це 
публікації щодо заяви В.Гройсмана про те, що грошей на реформування освіти у держави 
немає. Тут варто зауважити про певну кореляцію з даними дослідження УІАМП3 медіа-
контенту за липень поточного року. За результати УІАМП щодо рейтингу медіапопулярності 
політиків у липні 2017 р. В. Гройсман має другу після П. Порошенка позицію. Тож, 
липневий контент був наповнений публікаціями, в яких фігурував В. Гройсман4, і не лише у 
тематиці освітньої реформи [5]. З проведеного контент-аналізу можна сказати, що однією з 
причин такої уваги до постаті В. Гройсмана, вочевидь, стало закриття чергової сесії ВР та 
зроблені ним заяви, які охоплювали широке коло питань, що і призвело до ефекту снігової 
кулі у медіа. 

З іншого боку, застосувавши групування, виділені 15 субкатегорій, можна об’єднати й 
отримати повноцінні змістовні тренди (див. Рис. 6): 

 
1. фінансування 
2. школа 
3. законодавча діяльність 
4. військова освіта 

 
Рис. 6 Тренди освітньої тематики у медіа на основі групування 

 
Таким чином, крім тренду, пов’язаного з фінансовими питаннями, маємо другий за 

часткою згадувань у публікаціях медіа – школу. В даному напрямі найчастіше говорилось 
про комп’ютеризацію шкіл, перш за все, мова йшла про сільські школи. Актуальності даного 

                                                 
 
3 Український інститут аналізу та менеджменту політики. 
4 За результатами дослідження УІАМП – це публікації щодо висловлювань відносно адміністративної та 
конституційної реформ, обіцянок підвищити заробітню платню, візиту у Великобританію [През]. 
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питання не заперечиш, тож повідомлення такого ґатунку справді видаються такими, що 
підкреслюють розуміння справжньої проблеми. Також досить часто згадуваним був концепт 
«Нова школа». Мова про нього часто ведеться саме як про концепт, у медіа вживається як 
маркер, про який всі знають. Хоча певності в широкому розумінні його змісту аудиторією не 
має. 

Законодавча діяльність стає трендом завдяки частому згадуванню у 
найрізноманітніших дописах законопроекту про освіту, а також у зв’язку з обіцянками 
В. Гройсмана першочергово розглянути його у вересні. Такий тип повідомлень підтримує так 
звану серіальну структуру новин, яка використовується медійниками для утримання уваги 
аудиторії [6]. З поширенням інтернету новини видаються суцільним потоком цілодобово. 
Формується безперервний потік, який необхідно постійно наповнювати [7]. Тож, 
повідомлення подібного ґатунку є стандартом сучасного медіа-світу. 

У межах такого тренду як «Військова освіта» широко згадуваними виявились 
Національна академія сухопутних військ (перипетії навколо неї, петиції) та створення 
кіберполіції через впровадження реформи у освіту поліцейських. Згадується також Академія 
внутрішніх справ України. 

Ще одним підтвердженням серіальної структури вітчизняного медіа-контенту є аналіз 
іншої категорії дослідження «Тип звернення», яка включала три субкатегорії (див. Рис. 7). 
Найчастішим виявилось звичайне згадування реформи освіти (73%). 

 

 
Рис. 7 Тип звернень до тематики освітньої реформи 

 
Якщо ж аналізувати полюсні типи звернень до реформування освіти, то значну 

перевагу у частоті згадувань мають дописи типу «засудження». Частка публікацій з 
позитивною полярністю зовсім незначна (3%). Такий стан справ можна пояснювати 
схильністю до критиканства українського середовища, або ж специфікою подачі новин через 
негатив, на що останнім часом часто жаліється українська аудиторія. Інакше можна пояснити 
фактичним станом реформи. Закон щодо якої досі не прийнято, кошти на реалізацію якої 
відсутні, розуміння кроків якої неналежне в соціумі й т.п. Ґрунтуючись на ці та інші факти 
частка згадувань з полюсом «засудження» видається «доцільною». 

У підсумку варто зауважити, що виявлений тренд «Кошти» (чи то – фінансування) 
притаманний українському медіа-простору віддавна і не лише у темі реформування освіти. 
Медіа хвилями накочують на споживача інформацію про чергові транші МВФ, про 
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прийняття/ неприйняття бюджету, про стан банків в Україні, про офшорні зони й суми, 
повязані з ними, про корупційні кошти і, зрештою, про вартість тієї чи іншої реформи. Таким 
чином роблячи з українця такого собі homo mercantilus. Аби зрозуміти чи є кошти справді 
настільки цінними й вартими надмірної уваги необхідно провести спеціальне дослідження. 
Наразі ж, основні два тренди – фінансування і школа – у медіа-просторі липня демонструють 
своєрідну обмеженість ракурсу висвітлення освітньої реформи. Адже, проілюстрована 
своєрідна однобокість. До того ж відсутня достатня кількість матеріалів тлумачного 
характеру, які б формували в суспільстві розуміння реформи. 
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REFORM OF EDUCATION IN UKRAINE: TRENDS OF JULY, 2017 ON BASIS OF 
ANALYSIS OF MEDIACONTENT 

 
Medias are the one of influential translators of changes in society. Online medias acquire 

greater ponder ability with development of information technologies and distribution of the internet 
with by day the day. Ukrainian society of the last period is in expectant of two extraordinarily 
important changes – educational and medical reforms. Therefore, research attention was sent to 
illumination of reform of education in medias. Content-analysis was applied to the continuous 
selection (for investigated period). On the basis of analysis of results research is distinguished and 
analysed four basic trends of July, 2017: financing, school, legislative activity, military education. 

Keywords: reform of education, analysis of medias, trends, content-analysis 
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