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досить красномовно “говорять” результати переписів населення радянсь-

кого періоду. Так, за 1926-1989 рр. питома вага українців в населенні До-

нецької області зменшилася з 59,3% до 50,7%, а питома вага росіян 

збільшилася з 26% до 43,6%. Деякі корективи у національний склад насе-

лення України внесли роки її  незалежності. За даними перепису 2001р. 

питома вага українців на Донеччині збільшилася до 56,9%, а питома вага 

росіян зменшилася до 38,2%. 

Таким чином, історія Донецької області тісно пов'язана з історією 

запорозького козацтва. На формування потужної російської діаспори  в 

означеному регіоні впливали як природні міграційні процеси, так і анти-

українська політика Російської імперії, а потім русифікаторські зусилля 

СРСР. Для етнічної структури Донеччини характерно чітко виражене пе-

реважання двох етнічних груп – українців і росіян. Кількість українців 

зросла за роки незалежності України і за чисельністю переважає росіян, 

але відсоток російського населення залишається значним. 

 

Левшукова А.С. 

НМетАУ 

 

РОЛЬ ПРЕСИ В СУЧАСНОМУ ЖИТТІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

 

 На початку ХХ століття теоретики-суспільствознавці визначили роль 

преси, зокрема газет, як колективних пропагандистів, агітаторів, а також 

колективних організаторів. Незважаючи на те, що за попереднє століття 

дещо зменшилася провідна  роль преси у засобах масової інформації і на 

передній план вийшли телебачення, комп’ютерні інтернет-технології, 

друковані засоби залишаються важливими чинниками інформації 

суспільства. Це важливо враховувати, коли сучасне суспільство 

розглядається в контексті ″інформаційної революції″. Розробники 

концепції інформаційного суспільства, японські дослідники К. Кояма та 

І. Масуда, у своїй концепції ″інформаційного суспільства″ обґрунтовували 

інформаційний сектор економіки у якості системоутворюючого для цього 

суспільства. Інформація проголошується в межах зазначеної концепції 

ключовим фактором виробництва. 
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Важливою складовою системи інформації є друковані засоби 

масової інформації. Сьогодні їх діяльність перебуває у тісному 

взаємозв’язку з подальшим розвитком української державності та 

демократії, економічними і духовними змінами в суспільстві. Статистика 

свідчить, що в Україні виходить приблизно 4000 періодичних видань, у 

тому числі  близько 30 газет та журналів  мовами національних 

меншин. На сучасному етапі існує багато проблем, пов’язаних з 

друкованими засобами масової інформації. 

По-перше, це недостатнє використання української мови, якій 

необхідно забезпечити підтримку і захист на загальнодержавному рівні, 

що стане могутнім соціальним фактором консолідації нації, стимулом 

розвитку культурних, правових, економічних і політичних відносин в 

Україні. По-друге, набула піку необхідність протидії перетворенню 

українських газет та журналів на «пресу катастроф», тобто таких видань, 

що здебільшого в негативному світлі відображають соціальну дійсність, 

адже відсоток негативної інформації на шпальтах газет сягає 75-80%. По-

третє, загальнонаціональна періодика замовчує багато важливих проблем, 

обговорення яких необхідне для самоосмислення суспільства. По-

четверте, засоби масової інформації, перебуваючи під контролем певних 

структур (як державних, так і недержавних), а також окремих осіб, 

безперервно несуть ідеологічне навантаження, орієнтують величезні 

аудиторії людей на не завжди об’єктивне світосприйняття та поведінку. 

Таким чином, сучасні друковані ЗМІ на теренах України потребу-

ють змін з боку держави та самого суспільства, щоб стати на шлях ци-

вілізованого розвитку. 

 

Ляшенко О.О. 

НУЦЗУ 

 

РАДЯНСЬКІ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ У НІМЕЧЧИНІ  

У 1941-1945 РОКАХ 

 

Однією з найбільший та найстрашніших трагедій Другої світової 

війни була доля радянських військовополонених, які потрапили до кон-


