
У разі nервинного порушення обм і ну гліокс~Ілової кислоти оксала 
ти накопичуються у такій великій кількості, що починають осідатн ) 
р ізних тканинах : сті ці кровоносних судин , клітинах головного мозк\ . 

кістках, хряща;<. лімфатичних вузлах, легенях , селезінці й інших ор1 ;, 
нах, сприсшнюо•ш порушення будови і функції. Дана хвороба має на 

зву первинног оксалозу. Оскільки надмір оксалатів постійно внво 

диться сечавою системою, то концентрація їх там є найбільшою пор t 

вняно з іншюш органами. Це призводить, у першу чергу , до ушко 
дження ннркових клітин, в ідкладання у тканині нирок кальцію ок<.:а 
лату , що мnє назву .нефрокальцинозу, і до появи там хронічних за11 а 
льних процесів - інт~рстиційного нефриту і пієлонефриту. При цьом .\ 
замість ниркових клітин , nоступово розростається недіяльна сполу чІІ ,І 
тканина, внаслідок •юго втрачаються нирков і функції і розвиває1 1·~·н 
хронічна ниркова недостатність. 

Щав,1ева кислота є інгібітором різних окнснuх процесів у чому 1 
проявляється ії токсиLІННЙ вплив. 

Нажаль сис1еми, що руйнують синтезовану щавлеву кислоту П ОІ\ІІ 
не виявлені . В клінічній практиці було б корисно прагнути не mІІ І І І' 
обмежити надходження щавлевої кислоти, а також прагнути зв' яза'І ІІ 
щавлеву кислоту ще в кишківнику і ЛІМ самим запоб і rrи збільшеІІІІІІІ 
П вмісту в сечі. 

Степанет-ш 1. 1. 
AcmjJaтtmкa кафедри історії педаго. ·і1 u 

та порівнял ьно/" педа<?О<.'іки ..tПill .\ 

імені ге. Сковороди . .A t . Харків. УкраІІІ/І 

РОдЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
У ПРАНОВОМУ ВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ 

Засоби масової комунікації (ЗМК) займають важливе місце в про 
цес і правового виховання як дітей, так і суспільства в цілому. Це ор 
гані зована методична система, яка об'єднує предмети, техні чні мож 
ливості, а також р і зні шляхи передачі змісту правових норм, інформа 
ції, тобто все те , що використовується для реалізації та досягнеІІІ І ІІ 
правовиховної мети. 

Аналіз наукових ·' об іт св ідчить про те, що в другій половині ХХ ·r 
та на початку XXJ ст. активно вивчається проблема ролі засобів мш:о 
вої комунікації у правовому вихованні підростаючого покоління. Зо 
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рема, досл ідженням впливу ЗМК на формування громадської думки 

займаються такі вчені , якЕ. Денніс, Д. Мерріл , Л . Городенко, Л. При

ходченко, Є.П. Прохоров, Т.Е. Гр і нберг та ін. 

Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить про те, що постінду

стр і альну цивілізацію, що донедавна домінувала, швидкими темпами 

витісняє цивілізація інформаційна . Нині спостері ;'ається становлення 

цілісної міжнародної сп і льноти, поглиблення інтеграц і й них процесів, 

які стосуються світової економіки та nолітики, соціальної сфери , нау

ки і культури, інтелектуа.льних потен ціал і в держав. За дяки нов ітн ім 

технічним засобам масової комун і кац ії стає можливим швпдке пере

міщення інформаці ї у nросторі. Безперечно, засоби масової комун і ка

ції зміниш-І культурний ландшафт світу , який nочав набу вати рис того, 

що Г. Маклюен назвав ,,глобальним селищем" [3.). 
З кінця ХХ століття революція в аудіовізуальних засобах масової 

комунікації обумовила глобалізацію інформаційннх процесів . ХХ І ст. 

-це час фактичного розвитку інформац ійних технологій , і . як наслі 

док, обсяг доступної інфорJ\·Іації і ..-~· вплив на суспільство постійно зро

стає . Відповідно підвищується рівень інформаційного забезпечення 

суспільства засобами масової інформації (ЗМl). 

Одним з головних інформаційних каналів nравовнховної роботи 

серед підлітків є nравове інформування засобами масової комунікації. 

Перевагами засобів масової інформації nеред іншими каналами право

вого інформування є оnеративн і сть подання інформації, широкий ох

ват населення, щоденність впт-Іву і доступність правової інформації. 

Одним із засобів правового виховання є використання і нфорNшцій

них ресурсів глобальних комn'ютерних мереж, насаІ\ІПеред - мережі 

Тнтернет. Сьогодні Інтернет- це глобальна, багатофункuіональна ін

формаційна мережа. Доступ до електронних дани:<, у тому числі й до 

правових, є відкритим для всіх категор і й громадян , незалежно в ід в і

ку , державних кордонів, національності , професії. Інформаuійні тех

нології маюп значний вплив на формування правосвідомості і nраво

вої культури nідлітків. Мережа інформаційних технологій активно 

розвивається, напрями г,· використання поширюют;:,ся. 

В умовах тотальної інформатизації дитина перестає самостійно ду

мати. Мас-медіа завждн чомусь вчать - nитання тільки "Чому ?" Різн і 

навчальні, розважальні програми сприяють розвиткові дітей (оволо

діння мовою, світосnрийняrrя та ін.) , вчать їх самоконтролю, поваз і до 

себе та інших. У середовищі школярів старших класів основними ін

формаційними ресурсами, що регулюють формування думок і смак ів 

стають журнали, розважальне телебачення та Інтернет . Засоби масової 
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комунікації сприяють створенню шкали ц і нностей у молодих грома 
дя н та у суспіл ьства в цілому. Дитина сприймає, скажімо, по теЛL· щ 
ч.енню певні зразки правової або не правової повед і нки , а пот ім КО ІІІ 
ює їх у повсякденному житті. Але підліток не завжди може адеква· ,,, , , 
і нтерпрету вати отриману інформацію та реагувати на oтo~ryiO 'Je Cl'p · 
довище. 

ЗМК виконуючи функцію правової соціалізаці ї сприяють проц· , 
ідентифікації дитинн як громадянина, що діє в межах права або нШІІН І 
кн , не сприймає право як засіб вирішення супере'Jностей . На жат •. 
сучасному світ і спостерігається н іг і л і стичне ставлення серед підл і · 1 "' " 
до права, популяри3ац і я н асильства та антицін н остей за дОПОJ\10ІІІІн 
засоб і в масової і нформації. Саме в процес і правової соціалізації дІІІІІ 
на "наповнює" свідомість правовими або не правовими знаннями , 1111 

вичками та 3внчками. [2, с. 248]. 

.Інформаційні технології в значній мір і сприяють розвитку правонс 11 
свщомості українських громадян, новому сприйняттю ними правоІІс•І 
купьтури як комплексу світоглядних правових уявлень та знань. 

Разом з тим треба зауважити, що суто інформаційна направлен i t· fl , 

мережі lнтерн.ет з часом замінюється яскраво вираженим агітаційІІІІ М 
популістським і навіть агресивним п ідходом . Проникнення матеріШІІ ІІ 
з Інтернету в традиційні засоби масової і нформації стало звичн 11 м 
явищем, не днвляч.и(;ь на те, що в глобальн ій мережі може бути ВІ ІJІІІ 

но все , що завгодно. Інтернет-ЗМІ відрізняються від звичайних засо •і 11 
масової інформації тим . що там можна публікувати новини не тіJІІ .І\ І І 
дешево і оперативно , але й , що саме по собі nримітно- анонімно. 
У мережі можна віднайти прояв відомих механізмі в соціальної дt· 

термінації злочинності серед п ідлітків : Шfl.SL'(OM певного соціальнш о 
формування особистості ; шляхом надання їй вказ і вок пропшравнш о 
або суперечливого характеру; шляхом примушення особистості ув і іі 111 

в таку ситуацію, що ви:.1агає і полегшує вибір саме злочинного варіа1 1 
ту поведінки [1 .. с. 2:>2]. · 

. Відсутність злагоджених правових механізмів впливу на інформа 
щю, що представлена в комп 'ютерних мережах, дозволяє розміщува11 1 
тут матері али 3 еле~1ентами насилля, рецепти виробництва наркоlІІ'І 
них і вибуховах речовин тощо. У ряді країн спостерігається пощщ 
сайтів, що належать організованим кримінальним угрупованням і1 н· 
рористи'ІНИМ орган і заціям, через які ведеться не тільки обм і н інфор 
маці єю, але й пропаганда форм негативної, девіантної nоведінки. 

Як висновок, можна відзна 'ІИТИ, що сучасний світ, тобто уявле ІІІІ ІІ 
про н ього, значною :\1ірою формують засоби масової комунікації. ЗМ І\ 
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зд і_frснюють суттєвий вплив на підлітків та їх св і домість. Отже, здійс

нення п равового інформування підростаючого покоління через ЗМ:К є 
важливим напрямом формування їхньої правової культури . Для поси 

лення їх впливу на даний процес необх ідно активізувати поnуляриза

цію nравових знань р ізноманітними каналами ЗМІ та Інтернет. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕДІАЦІЇ ПІДЛІТКІВ. 

З бурхливим розвитком суспільних відносин та поступовим вста

новленням в Україні громадянського суспільства суб .'єкти правов ід

носин вступають у взаємодію з метою задоволення власних інтерес і в 
таотримання соц іального блага. У деяких випадкz.х такі в ідносини не 

дають очікуваного результату та закінчуються конфл іктними ситуац і
ями , які вимагають від сторін конфлікту, а в окремих виnадках і в ід 
третіх осіб, оnеративного реагування. Саме такі конфліктн і ситуац і ї 
дають нам логічне обrрунтування для пошуку альтернативних спосо

бів їх розв 'язання . Минуле століття продемонструвало :тюдству масш-
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