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Анотація. У даній доповіді розглядається аналіз текстових документів як 

один з альтернативних методів дослідження групових норм. У доповіді 

надаються результати дослідження текстових документів неформальних 

молодіжних об’єднань Емо, Готів, Скінхедів, Футбольних фанатів, Творчого 

руху рольових ігор, Аніме. 
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Summary. This report discusses the analysis of text documents as one of the 

alternative research methods of group norms. The report contains results of the study 

of text documents of informal youth associations such as Emo, Goths, Skinheads, 

Football fans, Creative movement of role-playing games, Anime.  
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Актуальність теми дослідження зумовлена по-перше, тим, що на 

сьогодні питання визначення групових норм детально розглянуте у 



теоретичних джерелах (Бобнева М.І.[2], Обозов Н.Н.[16], Хасан Б.І. і Тюменєва 

Ю.А.[22], Петровський А.В.[17] та ін.), однак і досі відсутній діагностичний 

інструментарій вивчення цього явища; по-друге, на сьогодні дослідників, які 

використовують метод якісного аналізу текстових документів небагато. Ця 

проблематика вивчалася Вознесенською О.Л.[4] (аналіз політичного тексту), 

Шеменковим П.С.[25] (запропонував нейромережевий метод аналізу текстових 

документів), Миколаєвою І.В.[14] (займалася вивченням текстових документів 

у інформаційно-комунікаційному середовищі), Волковою В.В.[5] (займалася 

вивченням текстових документів за допомогою методів нечіткої кластерізації). 

Вперше у соціальній психології метод аналізу текстових документів 

застосований як основний метод дослідження Томасом У. і Знанецьким Ф.[20] 

при вивченні феномена соціальної установки. Жінкін М.[10] та Новиков О.[15] 

займалися психологічним дослідженням текстів використувоючи предикатний 

та „денотативним‖ метод їх аналізу. Ушакова Т.[21] розробила інтент-аналіз 

тексту. Дрідзе Т.[9] запропонувала лінгвопсихосоціологічний підхід до аналізу 

текстів („текстової діяльності‖) з виділенням мотиваційної складової.  

На сьогодні склалася певна традиція вивчення неформальних молодіжних 

об’єднань: як протиправних спільнот (Косарецька С.В., Косарецький С.Г., 

Синягіна Н.Ю.[12], Башкатов І.П.[1]), як носіїв субкультурних традицій та 

символів (Щепанська Т.Б.[26]), як молодіжні арени конструювання 

маскулінності / фемінінності (Салагаєв А.Л.[18], Костеріна І.В.[13], Громов 

Д.В.[7]). Дослідженням соціально-психологічних особливостей учасників НМО 

займався Шабанов Л.В.[23] Такі дослідження проводилися за допомогою 

методів спостереження, анкетування, інтерв’ю, психологічних методик. Однак, 

дослідників, які б займалися вивченням друкованих текстових документів у 

неформальних молодіжних об’єднаннях на даний момент відсутні. Це 

пояснюється тим, що у вивченні НМО, на нашу думку, починається новий етап 

досліджень, зосереджений, у першу чергу, на вивченні внутрішньогрупових 

процесів і відокремлений від традиційного підходу вивчення девіантної 

поведінки. 



Ми виділяємо декілька методів вивчення групових норм: анкетування з 

метою з’ясування правил встановлених у групі (даний підхід використовували 

у своїх дослідженнях Гулякіна В.В.[8], Биков С.В.[3] ); аналіз художньої 

літератури (підхід розглядався автором статті.[6]); вивчення групових 

цінностей як таких, що можуть ставати груповими нормами (цінності на які 

накладаються санкції стають груповими нормами) даний підхід розглядався у 

межах організаційної культури Шейном Е.Х.[24].  

У даній доповіді ми зробимо спробу розглянути аналіз текстових 

документів неформальних молодіжних об’єднань (далі НМО) як один з 

альтернативних методів вивчення кодифікованих групових норм. 

Дослідження текстових документів представників НМО відбувалося у 

межах дисертаційного дослідження «Особливості групових норм маскулінності 

у неформальних молодіжних об’єднаннях», що проводилося протягом 2009 – 

2012 рр. Для вивчення текстових документів використовувалася авторська 

анкета „Соціально-психологічна специфіка НМО‖, глибинне інтерв’ю, 

вивчення Інтернет ресурсів. В анкеті респондентам було запропоновано 

відповісти на наступне запитання: «Чи існують у Вашому об’єднанні загальні 

писані правила для учасників об’єднання?»; «Чи існують які-небудь санкції за 

порушення таких правил?». 

У анкетуванні взяло участь 455 респондентів віком від 12 до 28 років – 

учасників НМО Готів, Емо, Аніме, Творчого руху рольових ігор, Футбольних 

фанатів, Скінхедів. 

За допомогою анкетування ми з’ясували наявність кодифікованих норм 

кожної досліджуваної групи та застосування відповідних санкцій за їх 

невиконання. 

У таких НМО як Скінхеди (58%), Творчий рух рольових ігор (38%) та 

Футбольні фани (53%) відмічається наявність прописних правил у вигляді: 

Кодексів, правил, законів, Конституцій та Статутів. 

У нашому дослідженні ми розглянули наступні прописні правила: НМО 

Скінхедів «Кодекс Честі рятівника Раси» [49], «Правила проведення акцій. 



Інструкція для скінхедів» [50], «44 правила українського націоналіста» [51]; 

НМО Творчого руху рольових ігор «Статут Херсонського клубу рольового 

моделювання та історичного фехтування Телконтар» [52], «Статут 

Житомирського Військово-історичний клубу "Золота Шпора"»[53], 

«Конституція центру рольових ігор «Мордор» [54], «Закони Мерфі для ведення 

бою» [55], «101 правило Толкієніста» [56]; НМО Футбольних хуліганів «Кодекс 

честі футбольного фаната ПФК «Суми» [57], «Кодекс честі футбольних 

хуліганів» [58]. 

Наявність інших прописних правил зазначаються у НМО Готів (7%), Емо 

(11%) та Аніме (7%). У нашому досліджені ми розглянули наступні прописні 

правила: НМО Готів «50 правил гота [40]», «69 правил гота [31]», НМО Емо 

«Деякі правила Емокіда [34]», «10 заповідей про те як стати тру емо» [59], «9 

«золотих» правил емо» [60], «Правила емо» [61], «43 правила емо» [62], НМО 

Аніме «Статут Луганського клубу любителів аніме і манги «Asa no Tsuyu» [63], 

«Правила Львівського аніме клубу» [64], «50 правил анімешника» [65], 

«Правила анімешників у моєму розумінні» [66], «33 правила справжнього 

анімешника» [67]. 

Цікавим фактом виявилося те, що більшість учасників НМО Готів (93%), 

Емо (89 %), Аніме (93 %) заперечують існування будь-яких прописних правил, 

коментуючи це тим, що використовують лише загальновизнані «людські», 

«моральні» принципи і норми. Однак, не зважаючи на це, у всіх цих групах 

більше 30% учасників відповіли, що існують ті чи інші санкції стосовно не 

виконання певних правил групи. Найпопулярнішою санкцією виявились 

розмови «по душам». 

За результатами дослідження ми визначили, що у неформальних 

молодіжних об’єднаннях Готів, Аніме, Емо, Скінхедів, Творчого руху рольових 

ігор, Футбольних фанатів існують кодифіковані групові норми у вигляді 

прописних правил.  

У об’єднаннях з переважаючим чоловічих складом (Футбольні фанати, 

Скінхеди, Творчий рух рольових ігор) прописні правила існують у вигляді 



Кодексів, правил, законів, Конституцій та Статутів. Такі правила у першу чергу 

регулюють правила поведінки учасників об’єднання, мають чітку інструкцію до 

проведення певних заходів, містять вимоги до того, яким повинен бути 

справжній чоловік, статусної ієрархії у об’єднанні. Правила носять військовий 

характер (орієнтовані на підпорядкування та виконання обов’язку). 

У об’єднаннях з переважаючим жіночим складом (Готи, Емо, Аніме) 

прописні правила існують в основному у вигляді «стьобу» у мережі Інтернет. 

Головна мета цих правил – визначення справжніх (тру) і несправжніх (позерів) 

учасників об’єднань. У таких правилах прописуються вимоги до зовнішнього 

вигляду учасників, сленгу. 

У таких НМО як Аніме та Творчий рух рольових ігор окрім неформальних 

об’єднань, існують офіційні клуби та організації, що мають власні Статути. 

Однак, вони регулюють лише організаційні моменти клубів і для вивчення 

групових норм об’єднань не підходять.  
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