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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДОВІРИ 
ДО ЗМІ В УМОВАХ ЗМІН СОЦІУМУ 

 
Соціальні зміни – це зміни будь-якого роду, що відбуваються протягом 

певного часу в соціальних спільнотах, групах, інститутах, організаціях і 
товариствах, а також в їхніх взаєминах один з одним та окремими індивідами. Ці 
зміни можуть відбуватися як у культурі, структурі суспільства, так і у поведінці.  

Зміни, які відбуваються у сучасному українському суспільстві можна назвати 
революційними, оскільки вони поширюються на всі сфери суспільства, особливо 
його основи; вони стрімко розвиваються і можуть мати насильницький характер.  

В умовах невизначених і непередбачуваних ситуацій, що особливо характерні 
для революційних змін, проблема довіри суспільства до різних соціальних 
інститутів, насамперед до засобів масової інформації (ЗМІ) стає центральною. В 
суспільстві, що переживає стрімкі зміни, діяльність засобів масової інформації 
займає провідне місце, оскільки саме в такі періоди зростає потреба громадян 
точніше, об’єктивніше оцінювати суспільні явища і події. 

Саме завдяки довірі громадян, ЗМІ виступають як четверта влада, і в той же 
час, саме її вплив формує в суспільній свідомості ставлення до певних суспільних 
явищ та окремих людей. Фактори довіри можна умовно розділити на дві великі 
групи: фактори оцінки позитивних перспектив потенційного співробітництва чи 
взаємодії в цілому (зацікавленість у довірі, цінність довіри, прогнозування 
результату довіри), а також фактори прогнозу успішності побудови довірчих 
відносин (прогнозування можливості й легкості / складності процесу побудови 
довіри). Отже, довіряючи ЗМІ, суспільство сподівається, що вони виконають свій 
професійний обов’язок, тобто своєчасно нададуть достовірну інформацію, 
неабияку роль відіграє і позитивний досвід у роботі зі ЗМІ. 

Провідну роль у ЗМІ на даний момент відіграє телебачення, пропонуючи 
візуальну картинку, яку люди сприймають як доволі достовірну. Не рідко випуски 
теленовин передбачають постійні включення з місця події, що створює у глядача 
ефект присутності. А ми звикли довіряти тому, що бачимо на власні очі. Проте, 
досить часто, те, як висвітлюють канали події тижня, показує власну позицію 
самих журналістських колективів по відношенню до подій, а також їхню здатність 
розставляти акценти і привертати увагу до певної інформації. Тому, у пересічного 
глядача виникає внутрішній конфлікт, він не знає, якій з точок зору вірити, 
оскільки одні й ті самі події на різних каналах мають зовсім інше забарвлення, а 
інколи й сама інформація відрізняється від об’єктивних даних.  

Однак, перебуваючи в умовах постійних змін, людина просто не може 
залишатись осторонь і не цікавитись наявною інформацією, тому вона змушена або 
дізнаватись її самотужки або довіряти тим інформаційним блокам, які надають ЗМІ.  

Науковий керівник: Гірчук О.В., ст. викладач 
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ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕННЯ ПРО ВІДЧУТТЯ СВОБОДИ 
У ВЗАЄМИНАХ МОЛОДОГО ПОДРУЖЖЯ 

 
Проблема свободи хвилювала людство з давнини і до сьогодні залишається 

актуальною. У психології феномен свободи в своїх працях досліджували 
вітчизняні та зарубіжні вчені. Так, свободу розглядали як  само актуалізацію 
(А. Маслоу), як та спонтанність (Е. Фром), як здатність людини керувати своїм 
розвитком (Р. Мей), як форму активності (Д. Леонтьєв), як здатність обирати 
(К. Роджерс), як автономність (А. Адлер). В цілому під «свободою» слід розуміти 
внутрішню духовну складову особистості, що дає можливість самостійно 
мислити, усвідомлювати, досягати цілей, відповідати за свої вчинки, відстоювати 
свою індивідуальність та розширювати межі своїх можливостей (В. Франкл). 

Свобода може відчуватися особистістю індивідуально у різних сферах життя, в 
тому числі і в взаємовідносинах між чоловіком та дружиною. Ми вважаємо, що 
особиста свобода і щасливі стосунки в шлюбі мають тісний взаємозв’язок. 

На нашу думку, подружжя з розвиненим почуттям особистої свободи не 
будуть пригнічувати один одного та обмежувати у діях, не даючи можливості 
особистісного зростання. В такому шлюбі кожен буде самодостатнім, зрілим 
партнером, з відчуттям власної гідності, готовим працювати над собою та 
будувати стосунки на цілковитій довірі і повазі один до одного. Кожен із 
подружжя бере на себе всю відповідальність за якість свого життя; піклується про 
зростання самоповаги, здатен думати не тільки про свої потреби, а й про потреби 
партнера, не прагне змінити (виховати) його; вміє сказати «ні», якщо це 
необхідно; не боїться самотності; вміє бути вдячним, пробачати; чесно зізнаватися 
у своїх слабких і сильних сторонах; стійкий до критики, якщо вона несправедлива, 
і приймає критику, якщо вона справедлива. 

Планується проведення емпіричного дослідження, метою якого є виявлення 
особливостей уявлення про відчуття свободи кожним із партнерів у шлюбі, та 
уточнення розуміння ними поняття «особистісної свободи». 

Науковий керівник: Назарук О.М., к. психол. н., доцент 
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