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ем. Качество образования, развитие физических и умственных способно-
стей, получение воспитания – всё это выше в семьях, занимающих более 
высокую ступень на социальной лестнице (в связи с объективными фина-
нсовыми, культурными, социальными условиями). Конечно, добиться ус-
пеха легче тому, кто родился в благополучной, состоятельной семье. Но 
целеустремленность, трудолюбие помогают преодолеть неблагоприятные 
«стартовые» условия. 

И сейчас важен вывод, сделанный П. Сорокиным еще в 1927 г.: бо-
льшинство людей начинают свою трудовую карьеру на одинаковом с ро-
дителями социальном уровне. По данным социологов, поднимаются из 
рабочих в средний класс или выше 10 % американцев, 7 % японцев и гол-
ландцев, 9 % англичан, 2 % французов, немцев и датчан, 1 % итальянцев.  

Данные проведённого мной простейшего социологического исследо-
вания среди студентов (50 человек) практически не отличаются от дан-
ных учёных-социологов: 92 % студентов считают, что социальное проис-
хождение связано с жизненным успехом, 8 % связывают успех с личны-
ми качествами человека. Большинство опрашиваемых (78 %) главным 
критерием успеха считает материальное благополучие. Ведущими крите-
риями также называются наличие счастливой семьи и детей (66 %), хо-
рошей работы (60 %), друзей (50 %).  

У меня социальное происхождение ассоциируется с трамплином: 
большинство лыжников с трамплина одной высоты прыгает примерно на 
одинаковое расстояние. Но бывают случаи (если помогает ветер, или 
спортсмен в хорошей форме, или просто повезло), когда лыжник улетает 
далеко вперед и добивается успеха. Нужно стремиться улетать далеко 
вперед! 
 

Ярошенко Е. 
НТУ «ХПІ» 

ПІРСИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ 

У наш час пірсинг став дуже популярним і актуальним явищем. В 

усьому світі відомо про цей вид боді-арту, що переважно полягає у про-

колюванні ділянок тіла для фіксації прикрас в утворених каналах.  
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Залежно від критеріїв пірсинг буває:  

1) за глибиною проколу: поверхневий і глибокий; 2) за кількістю 

проколів: одиночний і множинний; 3) за анатомічною частиною тіла, у 

якій зроблено пірсинг: голови та шиї; тулуба; рук і ніг; статевих органів і 

промежини; 4) за гендерними ознаками: чоловічий; жіночий; гендерно-

нейтральний; 6) за часом наявності прикраси в місці проколу: постійний; 

тимчасовий; 7) за часом виникнення: традиційний і сучасний (новітні те-

хніки та прикраси). 

Цей вид боді-арту відомий здавна і є одним з найстаріших способів 

прикраси тіла. Крім того він, міг мати ще релігійне, магічне й інформати-

вне значення. Зараз існує безліч інших можливостей виділитися та звер-

нути на себе увагу, тому постає питання, чому пірсинг став таким попу-

лярним за останні 20 років? 

Причини, щоб зробити собі прокол, можуть бути найрізноманітні-

шими. Більшість людей мотивує це бажанням прикрасити себе, щоб 

справити певне враження або створити якийсь образ. Деякі роблять про-

коли з релігійних чи духовних міркувань, інші хочуть самовиражатися в 

такий спосіб, бажають поліпшити сексуальні відчуття, підтвердити свою 

належність до окремої субкультури або висловити протест проти неї, 

прагнуть виділитися із «сірої маси», бути не таким, як усі.  

Статистика свідчить, що найчастіше пірсинг роблять підлітки, мо-

лодь і творчі люди. Але якщо подивитися за статевою належністю, то 

представниці жіночого роду прикрашають своє тіло проколами частіше, 

ніж чоловіки. 

В Україні поширений насамперед «традиційний» пірсинг мочок вуха 

і вушних раковин. На другому місці за популярністю – пірсинг носа. Далі 

йде пірсинг язика, щік, брів, пупка, брейн-пірсинг, тоннелі в губі, пірсинг 

інтимних місць. 

Звісно, прикраси на тілі – це гарно, але вони можуть мати й негатив-

ні наслідки. Узимку, коли дуже холодно, власник металевої сережки на 

обличчі та в носі ризикує завдати шкоди через її примерзання до шкіри. 

При цьому зникає вся естетична краса. У професійної діяльності керівни-
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цтво, колеги або клієнти не завжди поділяють естетичні смаки прихиль-

ників пірсингу, можуть ставитися несерйозно й не поважати, не довіряти. 

З віком людина бажає змінитися, здобуваючи нові статуси й ролі, та ви-

тягує сережку, де б та не була. На її місці може залишиться слід, рубець.  

Якщо подивитися з медичного погляду, то пірсинг може призвести 

до нагноєння ранки, зараження через кров різними (зокрема смертельни-

ми) захворюваннями під час використання необроблених інструментів, 

зараження безпосередньо крові, можна також заробити параліч окремих 

ділянок тіла. 

Пірсинг – дуже актуальний елемент сучасної культури. Наші предки 

здавна знайшли йому застосування в релігійних цілях, але зараз ми роби-

мо проколи зовсім з іншою метою: естетичною, комунікативною, іденти-

фікаційною та символічно-знаковою. Напевно, пірсинг буде існувати й 

надалі, бо ніхто не може заперечити людині зробити собі прокол на будь-

якій частині тіла. Висновок з усього вищесказаного: перед тим, як зроби-

ти пірсинг, варто добре подумати про його наслідки. 


