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Головним у діяльності психолога є інтерес до цієї професії. Не менш 

важливою є практична підготовка, майбутній фахівець має вміти 

розв’язувати психологічні проблеми інших людей, уміти аналізувати 

поведінку як свою так і інших, робити висновки. 
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Пенджієба Насіба  
 

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇНАХ 
 

В демократичних країнах існує також механізм державної підтримки 
парламентських партій – пропорційно місцям у парламенті чи кількості 
голосів, набраних на виборах. Хрестоматійні приклади тут – ФРН і 
Швеція, однак поширення такого способу підтримки переможців на 
парламентських виборах у світі призвело до того, що в Європі, наприклад, 
лише декілька країн (серед них Україна, Білорусь, Росія, Молдова) ще його 
не застосовують [1, с. 6]. Втім, підтримка здійснюється пропорційно до 
отриманої на виборах кількості голосів або місць у парламенті – тому 
фракції меншості все одно не матимуть адекватного державного 
фінансування, хоча, наприклад, у ФРН і Чехії опозиційні фракції 
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отримують більше фінансування, ніж урядові. В Чехії взагалі сума 
державних дотацій для парламентських опозиційних фракцій втричі вища, 
ніж для правлячих. Проте тут йдеться насамперед про символічне значення – 
підтримки державою всіх представлених у парламенті інтересів, взяття на 
себе громадянами частини витрат, які здійснюють усі їх представники. 
Однак у цілому використання такого механізму потребує ретельного 
опрацювання для зменшення ризику зловживань [1, с. 7]. Стосовно 
Великобританії, то тут опозиційні партії можуть отримувати фінансування 
з двох джерел. Перше, відоме як «короткі гроші», доступне тільки 
опозиційним партіям і включає фінансування на підтримку опозиційної 
партії у здійсненні її парламентської діяльності. Друге джерело 
державного фінансування – Грант на вироблення політики. Відповідно до 
цього документа, 2 млн. фунтів стерлінгів розподіляють між усіма 
політичними партіями, які мають більш як двох депутатів у Палаті Громад. 
З цієї суми 1 млн. фунтів стерлінгів розподіляють рівномірно між усіма 
партіями, які мають на це право, а інший мільйон розподіляють за 
формулою, що відображає чисельність фракцій. 

Один з ключових методів забезпечення співпраці між урядовими 
партіями – регулярні (майже щоденні) консультації між координаторами 
основних партій. Координатори відповідають за підтримку дисципліни 
всередині партій, координуючи голосування членів партій і відіграючи 
роль посередника у діалозі між верхівкою і рядовими депутатами. Тому 
вони є ключовими «впроваджувачами» у партійній системі Великої 
Британії. 

Координатори від партій зустрічаються регулярно для організації 
парламентської діяльності й узгодження порядку денного для майбутньої 
роботи парламенту. Ця форма співпраці відома як «звичайні канали». На 
практиці координатор від правлячої партії консультується з 
координатором від офіційної опозиції перед будь-якою важливою подією, 
що забезпечує високий рівень практичної співпраці та нормальну роботу 
парламенту. 

В умовах виборчої системи Великої Британії (де кількість місць 
розподіляється непропорційно на користь переможця) для головної 
опозиційної партії вигідно подавати себе як альтернативний уряд, що 
заслуговує на довіру. Це можна робити завдяки тіньовому уряду, де кожна 
урядова посада віддзеркалена тіньовим міністром або представником, який 
відповідає за конструктивну критику діяльності уряду та за розроблення і 
просування альтернативної політики. Концепція тіньових міністрів – дуже 
результативний спосіб для опозиції і тримати чинний уряд підзвітним, і 
позиціонувати себе як компетентну альтернативу чинній владі, яка має 
узгоджену програму державної політики. 

У Великій Британії впродовж століть затвердилася концепція 
«лояльної» опозиції. Цей термін наголошує, що, незважаючи на те, що 
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опозиція виступає проти політики чинного уряду, вона не опонує королеві 
і, відповідно, державі. Ключовий плюс цієї концепції – нагадати 
громадськості та політикам, що і уряд, і опозиція поділяють спільну мету, 
а також що суперечності стосуються тільки методів, які використовують 
для досягнення цих цілей. 

Своєрідні традиції історично склалися в США. Перш за все треба 
підкреслити, що в США (де більше прийнято вживати терміни «більшість» 
і «меншість», а не опозиція) головне – це розподіл не між партіями, а між 
органами влади. Законодавство США не оперує поняттям «права партії», 
там говориться про «права депутата» [7, с. 20]. Більше того, Президент не 
має гарантованої стовідсоткової підтримки ні в Сенаті, ні в Конгресі, 
навіть серед представників своєї партії. Він взагалі може виявитися 
обраним від партії меншості і, таким чином, опинитися у опозиції до 
парламенту [3, с. 18]. 

Поряд з посадами і визначеними обов’язками як для представників 
більшості, так і меншості, в Конгресі існує правило включення до складу 
кожного комітету незалежних конгресменів і представників другорядних 
партій [4, с. 68]. Але кількість цих місць у комітетах і підкомітетах 
визначається більшістю. В дебатах половина часу традиційно віддається 
представникам меншості. Конкретно перелік промовців при цьому 
визначається її лідером. У сенаторів взагалі немає обмежень виступу в 
часі. Чим представники меншості часто користуються для блокування 
роботи Сенату [2, с. 21]. 

Хоча ні Конституція Німеччини, ні регламент Бундестагу в принципі 
не оперують поняттями «більшість парламенту», «фракція уряду» чи 
«опозиція» [5, с. 11], парламентська меншість все ж таки має свої 
специфічні важелі впливу, закріплені у Конституції. Так, меншість, якщо 
вона становить мінімум третину від складу парламенту, може вимагати 
скликання Бундестагу на позачергове засідання, а чверть депутатів має 
право вимагати залучення слідчої комісії; на запит десятої частини членів 
Бундестагу рішенням двох третин депутатів може проводитись закрите 
засідання. Меншість може також звертатись до більшості із заявами 
(вимогами), протестами та запереченнями. У разі неспроможності 
більшості обґрунтовано, із посиланням на закони та Конституцію 
заперечити такі опозиційні заяви – більшість зобов’язана задовольнити 
вимоги меншості [3, с. 18].  
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Песоцька Юлія 

 

БУЛІНГ ЯК ФЕНОМЕН ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Булінг або цькування є однією з нагальних проблем сьогодення 

українських шкіл. Втрата авторитету сімейного виховання та знецінення 

культу сім’ї, пропаганда насильства засобами масової інформації, 

доступність будь-якої інформації, вплив негативної референтної групи, 

знецінення освіти, культури особистості та естетичного виховання тощо 

призвели до формування серед підлітків з одного боку агресорів, а з 

іншого – жертв. Формування відповідальної та свідомої особистості 

підлітка вимагає чималих зусиль і залежить від багатьох факторів впливу. 

Аналізуючи основні фактори впливу на особистість, варто сказати, що у 

процесі соціалізації та становленні особистості виокремити або/та 

виділити один неможливо, адже індивідуально-психологічні, психофізіо-

логічні та соціальні фактори взаємопов’язані між собою і доповнюють 

один одного. Тому у процесі формування особистості слід буде 

враховувати усі фактори, що впливають на особистість підлітка [3].  

Аналізуючи наукові праці вчених слід акцентувати увагу на тому, що 

найголовнішим середовищем впливу та формування особистості дитини 

була, є і буде сім’я. Шаблонність поведінки більшості підлітків форму-

ється через копіювання або/та наслідування поведінки своїх батьків, або ж 

повної її протилежності. Та у підлітковому віці більший вплив має 

референтна група, яка в більшості випадків створюється у шкільному 


