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I Мотиви, що ґрунтуються на почутті морального та релігійного
і...... 'м.зку, на бажанні допомагати ближнім.

II Мотиви, що ґрунтуються на егоцентризмі. Люди займаються 
■mm пітерською діяльністю з метою отримання певної вигоди або 
М'1'iit її для себе. У молодих людей особливо виражений мотив набуття
.... . знань, вмінь та досвіду. Це пов’язано із тим, що праця волонтера
• п і и їй мається як прямий шлях до постійного працевлаштування. [1]

і іщіологи виділяють три види нематеріальної мотивації або 
■ і пмулювання:

III юфесійно-прикладна;
інформаційна;
корпоративна.
До першого виду відноситься надання волонтерам можливості набуття 

іи.д.пкових знань, навичок, досвіду роботи; до другого -  забезпечення 
цільного доступу до інформаційних джерел та матеріалам, новим 
п ниологіям, науково-дослідницьким розробкам; до третього -  надання 
прана безкоштовно користуватися послугами некомерційної організації, 
у чаї ть в певних заходах.[1]

( )тже, розглянувши різні думки про мотивацію волонтерів для участі 
у добровільній діяльності, можна зробити висновок, що центральним 
мотивом волонтерської праці є сама діяльність, що спрямована на 
ді п юмогу іншим та ґрунтується на почутті відповідальності за суспільство 
і а\або релігійних переконаннях. Хоча ця діяльність може бути пов’язана і 
і радом егоїстичних мотивів, хоча в м’якій, соціально прийнятній формі.

Література:
1. Joanne Skelly. Motivating volunteers, (електронна версія за посиланням: www. 

imaMmr.edu/files/cd/FS0030.pdf)
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рушійна сила їх соціальної дії/ Психология и социология/ (електронна версія за 
ж к иланням: http://www.rusnauka.coxn/2_KAND_2008/Psihologia/26163.doc.htm)

3. Волонтерські групи як ресурс соціально-педагогічної діяльності державних
і громадських організацій / Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» 
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lpomadskih_organzacj)
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Степаненко В. I.

КАТЕГОРІЇ ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО ПОТРАПЛЯННЯ ПІД 
АСОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ

За даними офіційної статистики в Україні з кожним роком збільшується 
мережа релігійних організацій. Зростання організаційної структури 
супроводжується масштабним залученням до релігійного життя громадян 
нашої держави [1, с. 66]. Ці процеси переважно оцінюють позитивно 
і пов’язують з проявами духовного відродження країни. Однак на ^
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такого зростання, в Україні також спостерігаються прояви релігійного 
екстремізму. Зафіксовано значну кількість актів вандалізму і вбивстп 
тварин, а також кілька жертвопринесень людей з боку сатаністів. Варто не 
забувати відоме «Біле Братство». Спостерігаються випадки потрапляння 
людей після тривалого перебування у лавах асоціального культу до 
психіатричних лікарень. Окрім того, на території нашої держави діють 
такі неокульти, керівники і лідери котрих неодноразово притягувались до 
кримінальної відповідальності у  різних країнах світу [2, с. 195]. Особливо 
сприятливим для психологічного керування, маніпулювання емоційно- 
вольовою сферою людини є підлітковий вік [3, с. 324]. Актуальність 
проблеми обумовлена тим, що релігія, культова практика якої мас 
асоціальну скерованість, призводить до дезадаптації особистості :» 
небезпечними її проявами як для самого підлітка, так і суспільства в І 
цілому. Проблеми релігійного насильства, психологічного керування та 
маніпулювання емоційно-вольовою сферою людини, зокрема підлітка, 
розглядалися у працях Л. Коваль, І. Звєрєвої, С. Хлєбік, В. Пєтухова,
О. Мерзлякової, Л. Гридковець, Н. Сейко, В. Петрика, Є Ліхтенштейна, 
С. Сьоміна, І. Галіцкої, І. Метлик, І. Олейника, В. Сосніна, Т. Мухіної, 
Волкова, А. Єлізарова, С. Хассена, та ін. В межах цієї проблеми доцільним 
вбачаємо розгляд категорій підлітків групи ризику до асоціального впливу 
релігійних культів, що і стало метою роботи. Даний розгляд у певній мірі 
забезпечує процес діагностування підлітків, схильних до потрапляння 
під асоціальний вплив релігійних культів, з метою попередження їх 
дезадаптації.

Групу ризику до  релігійної адикції, на думку В. Мен делевича, складають 
особистості, що зайняті інтенсивними духовними пошуками, що 
прагнуть до «повної та абсолютної Істини» (часто розуміється як прості 
і однозначні відповіді на важкі питання), а також індивіди з художнім 
складом мислення [4].

Л. Коваль, І. Звєрєва, С. Хлєбік до підлітків, які найбільш схильні 
потрапити під асоціальний вплив релігійних культів відносять тих, у 
яких відсутні міцний зв’язок з дорослими, піклування, внаслідок чого 
формуються обмежене поле свідомості, почуттів: прагнень, потреб, 
життєвих цінностей. Також до цієї категорії відносяться підлітки, 
батьки яких здійснюють духовне насилля над ними, формують моральне 
світосприйняття, що ґрунтується на «страхові Божому». Дитина с таким 
моральним світосприйманням змушена щось замовчувати у своєму 
соціальному житті, а щось навіть спотворювати через боязнь нашкодити. 
Звідси -  протиставлення людству в колі духовних однодумців, відчуження 
від суспільства [3, с. 323]. Вчені на прикладі вчення Кришни виділяють три 
основні групи тих, хто захоплюється релігією: 1) інтелектуали -  це особи, 
які прагнуть пізнати вчення; 2) романтики, або любителі видовищ; 3) 
релігійні фанати -  ті, що відійшли від зовнішнього світу. Подібний спосіб 
життя впливає на стан здоров’я, психіку, появу різних захворювань [3, с. 
350].

При розгляді біографії відмічається, що діти з сімей з високим і 
низьким статком по-різному вразливі для вербувальників сект. Діти і
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(іільііі забезпечених родин, як більш інфантильні, схильні більше довіряти 
красивим промовам вербувальників. Вихідці з бідних родин мають 
імунітет проти маніпуляцій, але одночасно ці діти можуть шукати чистоту, 
добро і сенс життя.

До залучення у секти більш схильні, ніж інші, індивіди з певними 
особистісними особливостями:

1. Особистості, які не дуже чітко представляють, хто вони, у яких не
< формувалась цілком визначена Я-концепція.

2. Особистості, що не мають певної системи цінностей, не володіють 
»ціленнями про те, що вони хочуть і чого прагнуть, на мають мети по 
життю і живуть «за волею хвиль».

3. Особистості, що відчувають страх перед відповідальністю за своє
ЖИТТЯ.

4. Особистості, що відчувають себе нікчемними, не значимими, 
шеціненими, розчаровані у своїх попередніх переконаннях, мають низьку
< пмооцінку чи компенсаторну зарозумілість, не бачать сенсу життя.

5. Особистості, що бунтують і протистоять бажанню батьків 
инливати на них, не приймають нав’язливої системи цінностей своїх 
близьких.

6. Особистості, які прагнуть бути максимально «правильними», 
максимально «досконалими», максимально «духовними», щ об відповідати 
иласному Ідеальному «Я».

7. Особистості, що не мають можливості самореалізації.
Отже, в секти потрапляють в основному два типи особистостей, що 

мають різну мотивацію: особистості амбіціозні, які шукають визнання, 
чіторитету, влади, і особистості психастенічного типу, з сімейно- 
побутовими проблемами, невротичними розладами, одинокі, соціально 
де іадаптовані, особистісно незахищені [5, с.619-621].

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок про достатньо 
широкий спектр соціально-психологічних особливостей осіб, схильних до  
іалучення у  лави релігійного культу асоціальної скерованості. Виходячи 
і такого опису, представленого у науковій літературі, до підлітків групи 
ризику даного культового впливу може потрапити практично кожен. Така 
рі і поманіть поглядів науковців утруднює процес діагностики даного явища 
і а потребує окреслення соціально-психологічного портрету підлітків, 
і чи/іьних до асоціального впливу релігійних культів, котрий включав би 
и себе опис характерних соціально-психологічних особливостей таких 
11 ідл ітків, які відрізняють їх від інших категорій групи ризику дезадаптації. 
Дане питання стало метою подальших розвідок.

Література:
1. Парашевін М. Релігія та релігійність в Україні / за ред. С  Макеєва.

І Ішіереднє слово О. Іващенко. - К., 2009. -  68 с.
2. Петрик В. М., Ліхтенштейн Є. В., Сьомій С. В. та ін. Новітні та нетрадиційні 

ргмігії, містичні рухи у суспільно-політичнійсфері України: (Монографія (Навч. 
посібник)] / За заг. ред. проф. 3 .1. Тимошенко. -  К., 2002. -  331 с.

і, Коваль 71. Г., Зверева І. Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка / Соціальна 
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Фабрика А. А.

СУЧАСНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В УМОВАХ РИНКУ: 
НАДБАННЯ ТА ВТРАТИ

Одне з основних місць, що його посідає освіта в системі соціальних 
інститутів суспільства, може бути визначене потребою держави у 
створенні засад для соціальної інтеграції та порядку, а також у  генерації, 
зберіганні та трансляції культури. Саме на освіту, як на багатовимірний 
ресурс, покладається задоволення цих потреб. Університети, за таких 
умов, відіграють важливу роль. Сьогодні, з одного боку, «Великою хартією 
європейських університетів», підписаною у Болоньї, університети були 
проголошено незалежними інститутами, що займають центральне 
положення в суспільстві. Перед ними поставлено високі цілі бути центрам п 
культури, знань та досліджень, «надавати майбутнім поколінням освіт у 
і виховання, щ о навчить їх, а через них -  інших, поважати гармонію 
навколишнього середовища та самого життя», «бути хранителем традицій 
європейського гуманізму» [1]. З іншого -  під дією євроінтеграційних 
процесів, національні держави перестали відчувати відповідальність 
за виконання інтегруючої функції в середині окремих суспільств, ти 
розраховуючи на відповідні інститути євроспільноти, фактично їм 
проявляють зацікавленості у створенні та розповсюдження високих 
зразків загальнолюдської культури. Самі ж  університети опинилися у 
вирії «сил, які неможливо контролювати і які, за великим рахунком, 
знаходяться поза межами досяж ності політичного процесу» -  розрізнени х, 
нескоординованих ринкових сил [2].

Існуванняукраїнськихуніверситетіввринковихумовах-явищевідноспи 
нове. Проте, перспективи тут вимальовуються неоднозначні. З одного 
боку, вони пов’язані з неабиякими сподіваннями, зокрема на покращеним 
матеріальних умов праці, підвищення надто вже низької заробітної плати 
науковців та викладачів. З іншого -  з серйозним занепокоєнням щодо 
долі освіти та й суспільства в цілому, котре, як наслідок, неминуче зазнай 
відповідних змін. У зв’язку з цим значення набуває досвід зарубіжних 
колег, для яких колишні перспективи функціонування університету II 
умовах ринку вже значний час є  щоденними реаліями.

На відміну від України, в країнах з розвиненою університетською  
культурою університет вже понад два століття є темою не лише постійнії х 
роздумів, а й запеклих дискусій, щ о знайшло своє відображення і м 
науковій літературі, зокрема, у працях Б. Рідінгса («Університет в руїнах »),
3. Баумана («Індивідуалізоване суспільство»), Д. Бока («Плюси і міну» и 
комерціалізації»), Ж. Дерріди («Університет очима його вихованців»), 
В. Курінного («Дискусія про університет») та ін., а також Жака Ле Гоффм 
(«Інтелектуали в Середні віки»).

Авторами відмічається той факт, що ринок і комерціалізація освітніми 
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