
суарэзіанства ёсць эсенцыялізм і тое, што можна назваць «пазнавальным 
ідэялізмам». Паказальна, што на беларускай прасторы гэтыя ідэі былі 
развітыя і эксплікаваныя амаль да поўнага лагічнага завяршэння [гл., 
напрыклад: 1, с. 331–351; 4, с. 91–109]. 

З'яўляючыся лагічным працягам інтэнцый Суарэза, пазіцыя 
беларускай другой схаластыкі не заўседы супадае з ёй. Дзеля ўсёй 
беларускай другой схаластыкі вырозненне на разумовае і рэальнае існае 
стаецца яшчэ больш фармальным, заснаваным толькі на лагічнай 
адпаведнасці, а не на онталагічных характэрыстыках. 

Пэўны напрамак на эсэнцыалізацыю метафізікі, на аднолькавае 
апісанне структуры існага, што існуе актуальна і таго, што існуе ў 
розуме, гносеалагічны аптымізм, што з'явіўся ўжо ў паглядах Суарэза, 
быў заакцэнаваны беларускай другой схаластыкай у выглядзе такіх 
філасофскіх заходаў, як (1) звядзенне патэнцыяльнага існавання да 
лагічнай несупярэчнасці і (2) знікненне адрознення паміж прадметам 
спазнання і рэччу як такой. 
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КАНТЭНТ-АНАЛІЗ  БЕЛАРУСКІХ  ГАЗЕТ 

НА  ПРАДМЕТ  ВЫВУЧЭННЯ  ФЕНОМЕНУ  «ІНВАЛІДНАСЦЬ» 
І. В. Пархоменка 

Беларускі дзяржаўны універсітэт 
 
Сацыялагічнае вывучэнне феномену «інваліднасць» можа ажыц-

цяўляцца ўсім арсеналам метадаў сацыялагічнага даследавання. Сёння 
актуальным уяўляецца правядзенне як масавых, так і экспертных апы-
танняў, а таксама выкарыстанне фокус-груп і працы з дакументамі (па-
колькі выкарыстанне колькаснага і якаснага аналізу дакументаў дазваляе 
выявіць стан праблемы не толькі на ўзроўні яе адлюстравання ў грамад-
скай думцы і масавай свядомасці, але і ў сродках масавай інфармацыі). 

З мэтай больш глыбокага вывучэння сутнасці феномену 
«інваліднасць» і праблем людзей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця 
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быў праведзены кантэнт-аналіз беларускіх грамадска-палітычных газет. 
Выбар менавіта гэтага даследчага метаду тлумачыцца тым, што ён дазва-
ляе нам адначасова атрымаць звесткі па дадзенай праблеме як непасрэд-
на ад СМІ, так і ад прадстаўнікоў органаў улады, звычайных грамадзян і 
саміх інвалідаў. Такая інфармацыя прадстаўляецца шляхам вывучэння ў 
друкаваных выданнях публікацый па гэтай тэме. 

У выніку праведзенага даследавання былі прааналізаваныя публікацыі 
па дадзенай праблеме ў чатырох беларускіх газетах за 2004 год: «Звяз-
да», «Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Народная воля». Пры адбо-
ры нумароў выкарыстоўвалася суцэльная выбарка. У суме было праа-
налізавана каля тысячы нумароў выданняў (у сярэднім па 250 з кожнай 
газеты), сярод якіх было выяўлена 89 публікацый (адзінак кантэксту), 
што ўтрымліваюць інфармацыю па праблеме «інваліднасць».  

Асноўнымі катэгорыямі даследавання з’яўляліся: крыніца інфарма-
цыі, стаўленне да праблемы, ацэнка стану праблемы, змест праблемы,  
меры рэальныя, меры пажаданыя (неабходныя), суб’екты рэальных мер, 
суб’екты пажаданых мер, аўтар публікацыі, від публікацыі  

Пасля правядзення даследавання была выяўлена выразная 
аднабаковая скіраванасць СМІ ў бок інтарэсу пераважна да матэрыяльна-
фінансавых праблем інвалідаў (16,1 %). Вельмі мала ўвагі надзяляецца іх 
комплекснай рэабілітацыі (3,1 %) і кожнаму з яе відаў паасобку, рэдка 
вядзецца гаворка пра прафілактыку інваліднасці, навучанне і 
перанавучанне інвалідаў, распрацоўку новых праграм і пректаў з мэтай 
паляпшэння іх становішча ў грамадстве. Адпаведна, кола рэальных і 
пажаданых мер звужваецца толькі да матэрыяльна-фінансавага і 
ільготнага забеспячэння інвалідаў (33,6 %), чым пацвярджаецца адна з 
гіпотэз гэтага даследавання. У той жа час няўпэўненасць у ацэнках стану 
дадзенай праблемы і стаўлення да яе абвяргае першапачатковую гіпотэзу 
гэтага даслдавання адносна таго, што ў большасці публікацый у СМІ 
выражаецца пазітыўнае стаўленне да гэтай з’явы. Ва ўсіх разгледжаных 
газетах звычайна яно звычайна проста адсутнічае (89,9 %). 

Яшчэ адной праблемай з’яўляецца тое, што ўся адказнасць за 
прыняцце мер па дапамозе інвалідам  часцей за ўсё ўскладаецца на 
ўрадавыя органы (40,5 %)  і зусім не ідзе або ідзе вельмі рэдка гаворка 
пра тое, каб падключыць да гэтага экспертаў, прыватныя арганізацыі і 
звычайных грамадзян. Як і меркавалася, большасць публікацый па 
праблеме інваліднасці адбываеца па ініцыятыве саміх рэдакцый газет 
(67,4 %), якія відавочна не спраўляюцца з якаснай аб’ектыўнай падачай 
дадзенага матэрыялу і ў выніку не садзейнічаюць фарміраванню 
дзейснага і пазітыўнага рэзанансу з боку чытачоў. У цэлым, можна 
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зрабіць выснову, што праблема інваліднасці сапраўды з’яўляецца не 
вельмі актуальнай для ўсіх грамадскіх выданняў, але найбольшы іх мінус 
заключаецца нават не ў малой колькасці публікацый па гэтай тэме, а ў яе 
аднабаковым і няякасным адлюстраванні. Згодна з такім прадстаўленнем 
праблемы, у чытачоў газет фарміруецца неадэкватнае ўяўленне пра 
інваліда як пра асобу-ўтрыманца, якая любымі шляхамі імкнецца не 
працаваць і пры гэтым атрымліваць матэрыяльную дапамогу ад 
дзяржавы.  

На аснове адзначаных недахопаў пры адлюстраванні праблемы 
інваліднасці можна вылучыць шэраг рэкамендацый па паляпшэннi 
дзейнасці СМІ у гэтым накірунку: 

1. Пашырыць кола тэм, прысвечаных праблеме інваліднасці, надзя-
ляючы асаблівую ўвагу комплекснай рэабілітацыі інвалідаў, іх са-
цыяльна-прававому статусу, прафілактыцы інваліднасці, навучан-
ню і прафесійнаму перанавучанню інвалідаў, іх працаўладкаанню, 
распрацоўцы новых праектаў. 

2. Як мага часцей публікаваць думкі і матэрыялы экспертаў і саміх 
інвалідаў па гэтай тэме. 

3. З боку рэдакцый газет заўсёды падкрэсліваць пазітыўнае стаўленне 
да інваліднасці (з мэтай яго фарміравання і ў чытачоў). 

4. Публікаваць на старонках грамадска-палітычных газет новыя пра-
грамы і пректы для інвалідаў, а таксама іх вынікі. Заахвочваць да 
падтрымкі гэтых праектаў чатачоў. 

5. Перыядычна прадстаўляць карысную практычную інфармацыю 
для інвалідаў (дзе  знаходзяцца цэнтры сацыяльнай дапамогі 
інвалідам, куды можна звярнуцца за вырашэннем пэўных праблем і 
г. д.). 
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