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досить високий рівень освіти молоді цієї категорії став основою для відносно високої
порівняно з іншими групами молоді виборчої активності;
діяльність, пов’язана з впливом студентства на електоральну поведінку інших виборців,
була викликана у значній мірі економічними інтересами. Саме переважно студенти збирали
підписи на підтримку партії, розповсюджували пропагандистський матеріал з метою одержання
певної винагороди, а не через свої політичні переконання;
на підвищення електоральної активності студентства значно впливала передвиборча
агітація, пов’язана з п о б і г ш і ідеями та неординарними підходами. Прикладом цього є успіх
Партії зелених України, яку підтримали передовсім молодь України і студентство як
найсвідоміша й найактивніша її частина;
мотивом для голосування було прагнення бачити радикальні рішення і рішучі кроки,
які б забезпечили вихід країни з соціально-економічної кризи. Саме з цим пов’язують
підтримку молодцю комуністів у східних регіонах країни;
в електоральній поведінці студентської молоді проявляються регіональні особливості.
Для Західної України — це традиційно висока підтримка партій національно-демократичного
спрямування, вища в порівнянні з іншими регіонами виборча активність. Хоча треба відмітити,
що регіональні особливості не є такими різкими, як у поведінці старших вікових груп;
спостерігаються зростання електоральної активності молоді і участь представників
студентства по підсумках виборів, діяльності місцевих органів державної влади;
спад політичної активності в суспільстві проявився і в середовищі студентської молоді,
але не підтвердились прогнози щодо повної п пасивності у виборчому процесі;
при існуючій системі вищої освіти в Україні, її глибокій кризі та збільшенні платної
частки в тій чи іншій формі студентство є чи не найбільш благополучною групою молоді щодо
матеріального забезпечення. Це, звичайно, відобразилося в електоральній поведінці
студентства.
Однак проблема працевлаштування, збереження пільг, пов’язаних з безкоштовною
освітою, виплатою стипендій і забезпеченням належних умов для життєдіяльності, робить
студентську молодь дуже активною соціально-демографічною групою в політиці взагалі та
електоральній поведінці зокрема.
Новітня політична історія України вже має факти високої політичної активності
студентства — це голодовка студентів, що привела до відставки В. Масола. З історії ми
пам’ятаємо про так звану "молодіжну революцію" 1968 р. у Західній Європі, основною
рушійною силою якою були студенти. Як бачимо, на певних етапах суспільного розвитку
студентство стає найдієвішою і найрадикальнішою політичною силою. Студентська молодь, хоч
і не є такою чисельною, характеризується високим динамізмом і здатна проявити високий
рівень електоральної активності. Зрештою, саме з числа теперішніх студентів
буде
формуватись нова політична еліта країни, що визначатиме розвиток України в XXI столітті.
У зв’язку' з тим потрібні особливе вивчення та аналіз електоральної поведінки студентської
молоді, визначення її мотивів і пріоритетів, виділення факторів, які сприяють зростанню
виборчої активності студентської молоді. Це повинно здійснюватись я к за допомогою
конкретних соціологічних досліджень, так і в процесі викладання обов’язкових для вищих
навчальних закладів курсів "Соціологія" і "Політологія".
1. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М. 1997. 2. Довган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая
социология / / Соц.-пол. журнал. 1994. 3. Козак В. Форми політичної участі громадян в державотворчих
процесах// Розбудова держави. 1998, N° 1/2. 4. Макаренко В.П. Политическая социология: нормативный подход
/ / Государство и право. 1992, № 7. 5. Политическая социология/ Отв. ред, Г. Сопов. Рострв н/Д, 1997.
6. Смелзер Н. Социология. М, 1994. 7. Энциклопедический словарь по социологии/ Отв. ред. Г. Осипова. М.
1995.
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СТУДЕНТСЬКЕ ЧИТАННЯ В Н О В ІЙ С О Ц Ю К У Л Ь Т У Р Н ІЙ СИТУАЦІЇ:
П РО БЛ Е М И ТА Ш Л Я Х И ЇХ Р О З В ’Я ЗА Н Н Я

Р .М . Садова
О собливу ува гу приділено тают проблемам, як : м ісце читання в структурі студентського
д о звілля, доступність д о д рукованих засобів м асової ком унікації, розповсюдж еність читання серед
студентів, р егулю ва н ня читацької п о вед ін ки студента.
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Особое вним ание уделено таким проблемам, как: место чтения в структуре студенческого досуга,
доступность к печатным средствам м ассовой ком м уникации, распрост ранение чтения среди студентов,
регулирование читательского поведения студента.

Сучасний період характеризується суперечливими процесами, у ході яких українське
суспільство зазнає "системних трансформаційних змін“. Різний характер їх приводить до
зникнення старих і появи зовсім нових організіційних форм у різних сферах соціальної
структури суспільства. Спостерігаються ці зміни і в сфері культури. У зв’язку з тим, що
читання є однією із специфічних форм соціокультурної діяльності, то трансформаційні
процеси накладають свій "відбиток" і на нього, у т.ч. і на студентське читання.
Актуальність проблеми формування духовного світу студентської молоді в процесі
читання, з одного боку, обумовлена нинішньою соціокультурною ситуацією, а з другого, —
соціальним статусом студентства, яке є основним джерелом відтворення духовного потенціалу
суспільства. Ця проблема пов’язана з такими проблемами читання, як: місце читання в
структурі студентського дозвілля, доступність текстів до читача, розповсюдженість читання
серед студентів, регулювання читацької поведінки студента та ін. Коротко розглянемо їх.
М ісце читання в стуктурі студентського дозвілля. Обумовлене насамперед розумінням
самих понять "читання", "книга", "журнал", "газета"; відношенням до чигання і до самих
текстів; особливостями читання; соціальною структурою суспільства і відображаючих цю
структуру соціальних інститутів,
За даними, отриманими серед студентів денної форми навчання Української академії
друкарства в 1995—1997 рр., 82,6% опитаних перше місце в структурі вільного часу відводять
засобам масової комунікації (у т.ч. книгам, журналам, газетам). Серед опитаних 92,2%
відводять на щоденне читання одну — дві години, і лише близько третини приділяють йому
більше трьох годин; з них 58,6% затрачають цей час на читання лише книг. Найбільша частота
звертання до книг (46,4%) і газет (39,1%).
Книги і надалі залишаються основним джерелом знань. Під впливом їх знання значно
поглиблюються, стають змістовнішими. Вплив книги найчастіше виявляється максимальним.
Адже вона сильніше захоплює і викликає значно більше емоцій, найбільшою мірою формує
духовний світ студента.
Що стосується журналів, то до них студенти звертаються здебільшого один раз на
місяць і то лише тоді, коли в них міститься необхідний інформативний матеріал. Переважно ці
журнали пов’язані з обраною студентами спеціальністю.
Газети — найбільш популярне джерело отримання свіжої інформації про ті чи інші
події. Це пояснюється тим, що преса володіє більш перспективними способами подачі
інформації (оперативно, детальніший і більш систематизований, ніж на телебаченні чи радіо,
коментар).
Регулярне отримання даних про дійсне використання студентською молоддю книг,
журналів, газет має принципове теоретичне і практичне значення. Систематично виділяючи
соціальні й особистісні чинники, які тією чи іншою мірою впливають на використання книг,
журналів і газет, детально аналізуючи їх, ми отримуємо можливість краще враховувати читацькі
запити і свідомо планувати умови дієвості текстів. Розв’язання цієї проблеми полягає не в
пошуку суперечностей між ними, а в тому, щоб скласти єдину загальнодержавну систему
організації масового читання з максимальним її використанням.
Доступність до друкованих засобів масової комунікації. Розв’язання цієї проблеми
залежить від вирішення наступних питань: збільшення можливостей придбання книг,
журналів і газет; певне співвідношення каналів одержання інформації про них та каналу
отримання самих текстів; наявність потрібного тексту в просторово-часовому аспекті та ін.
Сьогодні проблема доступності не стоїть так гостро, як це було донедавна. Відбулися певні
зрушення. Так, наприклад, комерціалізація книжкової справи вплинула на поповнення
книжкових магазинів і бібліотек виданнями, які левною мірою задовольнили читацький попит.
Причому кількісні (хоч і дуже повільно) поступово переходять в якісні (урізноманітнюються
тематика, способи викладу, оформлення текстів...). Правда, не усі видання, які з’являються на
прилавках магазинів чи у фондах бібліотек (хоч і користуються читацьким попитом),
позитивно впливають на формування особистості.
Щодо основних джерел отримання
інформації, то ними і надалі залишається найближче соціальне оточення студента (сім’я, друзі,
знайомі). Що ж до каналів отримання необхідної книги, журналу чи газети, то ними
залишатимуться: для книг — бібліотеки і книжкові магазини, для журналів — бібліотеки і
зрідка кіоски преси, для газет — газетні кіоски. Першими кроками розв’язання цієї проблеми
повинно бути не лише збільшення випуску літератури, але й формування читацьких смаків у
студентської молоді, читацької культури в цілому.
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Розповсюдженість читання серед студентів. Ця проблема пов’язана з соціальним
статусом читання, доступністю до текстів, вибірковістю, мотивацією. Визначимо спершу
поняття "розповсюдженість читання". Розповсюдженість читання — це міра залученості до
читання. Якщо розглядати питання про розповсюдженість читання серед студентів, то цієї
проблеми начебто не існує. Адже студентство — найактивніша і найосвіченіша частина молоді.
Постійно навчаючись, вони здобувають, по-перше, звичку, викликану певною необхідністю,
тобто звичку читати. По-друге, під впливом окремих чинників (наприклад, нестача вільного
часу, втома, перевантаження навчальною програмою і т.д.) студенти читають в основному
літературу відповідно до вимог навчальної програми. Виходячи з цього, можна сказати, що
дана проблема існує, але стосується лише окремих видів літератури. Щоправда, результати
багатьох досліджень, зокрема і нашого, свідчать, що процент таких "нечитачів" серед студентів
досить незначний. Це питання не можливо вирішити і насильним впровадженням читання
інших видів літератури, окрім навчальної, чи заохоченням студентів до читання при відсутності
літератури, яка могла б задовольнити їхні читацькі запити. Тут важливе значення має
раціональне використання усіх засобів масової комунікації, бібліотек, книжкових магазинів.
Лише долаючи негативні впливи тих чи інших чинників і вирішуючи інші питання,
безпосередньо пов’язані з читанням, а також створюючи сприятливі умови для поширення
читання, ми отримаємо можливість позитивно вплинути на цю проблему.
Регулювання читацької поведінки студента є також однією з головних проблем. Для
розв’язання її погрібно: виробляти вміння і практичні навики працювати з
текстом;
встановлювати необхідні пропорції функціонування тексту як соціокультурного явища і як
споживача товару; підвищувати роль уваги в процесі читання, починаючи з дитинства;
розробити
комплекс заходів для цілеспрямованого вибору книг; виробляти навики
осмислення та оцінки прочитаного матеріалу.
Отже, проблем, як бачимо, існує чимало, але це вже питання окремого дослідження.

УДК 301.085: 371.398

О С О БЛ И В О С ТІ ЕТАПІВ Ж ИТТЄВОГО Ц И К Л У С ІМ ’Ї В СУ ЧА С Н И Х УМОВАХ

О .М .В ерхола
Розглядаються особливості етапів життєвого ц и к л у сім ’ї в сучасних умовах. Увагу приділено
проблем і п ід м іни п ер ви н н и х і вт оринних від но си н в сім ’ї, сім ейній динам іці, визна ченню основних
етапів сім ейного ц и к л у життя. Розрахована на спеціалістів в галузі соціології сім ’ї.
Рассматриваются особенности этапов ж изненного ц и кла
сем ьи в соврем енны х условиях.
В ним ание уделяется проблем е подм ены первичны х и вт оричных от нош ений в семье, сем ейной
динам ике, определению основны х эталон семейного ц икла ж изни. Рассчитана н а специалистов в
области сотцюдогии семьи.

Розглядаючи динаміку сім’ї як цілісної групи, вивчаючи не лише тривалість, стаж
існування сім’ї, але й аналізуючи дії та фази сімейної життєдіяльності в ідеальному варіанті
(коли сім’я проходить всі етапи своєї еволюції аж до природного завершецня — смерті
своїх основоположників) і найрозповсюдженіші відхилення до ідеального розгортання подій,
слід уточнити, до яких саме малих груп належить сім’я.
Створено багато класифікацій груп, і найвідоміша з них —<визначення первинних і
вторинних груп. Первинна трупа, згідно з Ч.Кулі, характеризується близькими, обличчям до
обличчя, взаємодіями, коли кожного члена групи сприймають не за стереотипними
уявленнями, а за унікальними якостями. Первинні відносини означають пріоритетність своїх
членів групи порівняно з іншими людьми, надання переваги своїм перед чужими — підвищена
увага до позитивних рис та вибачення недоліків і слабкостей, Вторинні відносини пов’язані з
проміжними контактами або з контактами, коли інформація щодо учасників взаємодії
будується за стереотипом, не на грунті
спілкування та взаєморозуміння. Принцип
первинності, близькості особливо відчутний у сім’ї, та його реалізація завжди супроводжується
порушенням принципу рівності у відносинах з людьми взагалі. У межах дому не прийнято себе
поводити, як на службі. Відповідно до принципу вторинності на роботі, навпаки, не слід
переходити на сімейний код відносин. У житті ця відмінність зберігається в більшості
випадків, та саме соціалізація дітей у сім’ї формує цей механізм, досягає автоматизму в
соціально-компетентних осіб. Однак є й порушення: підлеглим на роботі іноді вигідно грати за
домашніми правилами з керівниками (система блату) чи батькам буває зручно виховувати дітей
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