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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  

ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

GUIDELINES AND POLITICAL PSYCHOLOGY CHALLENGES 

WITHIN TODAY’S SOCIETY DEVELOPMENT 

УДК 159.9 

Жадан Ірина Василівна  

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник,  

завідувач лабораторії психології політичної поведінки молоді, 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 

м. Київ, Україна 

ORCID ID 0000-0001-5274-574X 

Iryna_zhadan@ukr.net 
ЖАДАН І.В.  

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ  

ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Проаналізовано уявлення про компоненти та прояви громадянсь-

кої компетентності, обґрунтовано припущення про зумовленість її 

розвитку соціально-психологічними чинниками. Виокремлено наукові 

підходи до конструювання моделей громадянської компетентності: 1) на 

основі переліку компетенцій, які входять до кожного з компонентів мо-

делі; 2) на основі переліку індикаторів компетентності; 3) на основі 

виокремлення компетентностей, які забезпечують бажаний результат на 

різних етапах виконання ролі громадянина. Громадянську компетент-

ність визначено як інтегративну характеристику особистості, що 

ґрунтується на якостях (цінності, мотивації, настановлення, ставлення, 

ідентичності) та кваліфікаційних ознаках (здатності, готовності), необ-

хідних і достатніх для ефективного виконання ролі громадянина. 

Показано, що громадянська компетентність не може бути сформована на 

основі знань та умінь навіть найвищого рівня і зумовлюється насамперед 

соціально-психологічними чинниками. Представлено соціально-психо-

логічну модель громадянської компетентності, вибудувану відповідно до 

уявлення про формування здатностей і готовностей до виконання ролі 

громадянина на основі комплексу особистісних якостей (тобто здатності 

і готовності забезпечуються відповідними конфігураціями соціально-

психологічних якостей, які актуалізуються відповідно до ситуації). Про-

понований конструкт може виконувати функцію ідеальної соціально-

психологічної моделі громадянської компетентності, водночас у разі 

http://orcid.org/0000-0001-5274-574X
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виокремлення індикаторів розвитку показників вона може бути операці-

оналізована й емпірично верифікована. Представлено аргументи на 

користь ідеї про визначальний вплив соціального середовища на розви-

ток громадянської компетентності. Показано, що середовище продукує 

певний дискурс громадянськості і підтримує (чи обмежує) практики, ви-

значаючи координати простору громадянської взаємодії і встановлюючи 

її норми та правила, формулюючи зрештою соціальне замовлення на пе-

вний формат громадянської компетентності. Виокремлено функції 

середовища, сприятливого для розвитку, визначено його ознаки та спо-

соби впливу.  

Ключові слова: громадянська компетентність; соціально-психо-

логічна модель; якості; кваліфікаційні характеристики; середовище; 

чинники розвитку. 

 

Iryna V. Zhadan 

PhD in Psychology, Senior Research,  

Head of the Laboratory for Youth Political Behavior Psychology,  

Institute for Social and Political Psychology  

at National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine  

ORCID ID 0000-0001-5274-574X 
Iryna_zhadan@ukr.net 

IRYNA V. ZHADAN.  
A SOCIO-PSYCHOLOGICAL MODEL  

OF CITIZENSHIP COMPETENCE 

The article analyzes the components and manifestations citizenship 

competence. It provides the rationale for the assumption that citizenship com-

petence development is determined by socio-psychological factors. The author 

identifies scientific approaches to different modeling of citizenship compe-

tence based on 1) the list of competencies included into each model 

component; 2) the list of competence indicators; 3) identification of compe-

tences providing the desired result on different stages of the citizen role 

performance. Citizenship competence is defined as an integrative characteristic 

of an individual which is based on qualities (values, motivations, attitudes and 

identities) and qualification characteristics (ability and readiness) necessary 

and sufficient to effectively perform the role of a citizen. Citizenship compe-

tence cannot be formed on the knowledge and skills base, even if being of the 

highest level. It is determined primarily by social and psychological factors. 

The idea about the abilities and readiness to perform the role of a citizen are 

formed through the development of a set of personal characteristics underlying 

the author’s approach to constructing the model of citizenship competence pre-

sented in the article. In other words, secondary level competencies (abilities 

http://orcid.org/0000-0001-5274-574X


Теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології … 

9 

and readiness) are provided by the relevant competency configurations of the 

primary level actualized in different situations. The suggested model can be 

viewed as an ideal socio-psychological model of citizenship competence, and 

at the same time it can be operationalized and empirically verified if the indi-

cators are determined. The author puts forward some arguments to support the 

decisive impact idea over the social environment on citizenship competence 

development. The environment produces a certain citizenship discourse and 

supports (or restricts) practices, hence it determines the coordinates of the cit-

izenship interaction space and sets up its norms and rules. So the environment 

formulates a social order for a certain format of citizenship competence. The 

author determines functions of the environment favorable for the development 

of citizenship competence, its features and ways of influence.  

Keywords: citizenship competence; socio-psychological model; quali-

ties; qualification characteristics; environment; development factors.  

 

Постановка проблеми. Соціально-психологічна зумовленість  

розвитку громадянської компетентності акцентувалася ще в працях осно-

воположників компетентнісного підходу (Münkler, 1997; Равен 2002). 

Проте зусилля громадських об’єднань та освітян тривалий час спрямову-

валися переважно на розвиток когнітивного компонента компетентності, 

що забезпечувало набуття молоддю знань щодо власних громадянських 

прав та окремих умінь, які мають допомогти особистості їх захистити. 

Молодь вільно оперує поняттям «активність» і декларує власну готов-

ність до неї, проте ці декларації або взагалі не конвертуються в 

компетентну громадянську участь, або ж обмежуються виявом протест-

ної активності. Відтак проблема виокремлення соціально-психологічних 

компонентів громадянської компетентності та визначення умов їх розви-

тку набуває актуальності як у контексті активізації чинників її розвитку, 

так і в контексті поглиблення наукових уявлень про психологічне підґру-

нтя громадянської компетентності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виокремлення не-

розв’язаних частин загальної проблеми. Уявлення науковців про 

складники громадянської компетентності (громадянські компетенції) 

ґрунтуються на теоретичних підходах різного рівня узагальнення, що 

унеможливлює їх систематизацію та ускладнює порівняння. Спробуймо 

виокремити ті моделі громадянської компетентності, які видаються най-

більш продуктивними для вирішення завдань нашого дослідження, 

оскільки охоплюють соціально-психологічні компетенції. 

Видається логічним почати аналіз з вимог компетентнісного підходу, 

який запроваджується в українській освіті. У методичних матеріалах, підго-

товлених у рамках розробок НУШ, представлено і структуру громадянської 

компетентності, компонентами якої, на думку розробників, є:  
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цінності і ставлення: «повага до людської гідності і прав людини», 

«толерантне ставлення до людей», «поціновування рівності і 

справедливості», «відкритість і повага до інших думок, культур, 

переконань, поглядів, повага до людей», «громадянська свідомість», 

«відповідальність», «упевненість у своїх силах, самозарадність»; 

навички: «автономного навчання», «аналітичного та критичного 

мислення», «конструктивної участі в житті місцевої громади та в процесі 

ухвалення рішень на всіх рівнях», «співпраці», «комунікативні», 

«ведення переговорів та мирного розв’язання конфліктів», «емпатії»; 

знання: «самого себе і критична самооцінка», «знання та критичне 

розуміння світу» » (Рафальська та ін., 2017, с. 8). 

Назви двох останніх компонентів представленої структури на перший 

погляд асоціюються з когнітивною компетенцією, проте, проаналізувавши 

їхнє змістове наповнення, можемо побачити і власне психологічні показ-

ники. Виокремлені авторами якості та кваліфікаційні ознаки у структурі 

громадянської компетентності не викликають заперечень, однак їх перелік 

не видається достатнім; водночас зміст окремих компетенцій, на нашу ду-

мку, потребує конкретизації або уточнення. Зокрема, категорія 

«громадянська свідомість» інтерпретується надто вузько, як усвідомлення 

важливості участі у виборах, натомість компетенція «знання та критичне ро-

зуміння світу» виглядає надто абстрактною. Пропонуючи свій перелік 

структурних компонентів громадянської компетентності, І. Трофимова, як і 

автори попередньої розробки, посилається на рекомендації Європейської ко-

місії щодо ключових компетенцій для неперервної освіти. Однак 

компоненти її моделі дещо відрізняються не лише змістовим наповненням, 

а й кількісно (до знань, навичок, ставленнєвого та ціннісного компонентів 

додається компонент «ідентичності»). Як і автор попередньої структури, 

І. Трофимова до складу перших двох компонентів включає психологічні яко-

сті (такі як критична рефлексія, когнітивні здатності, креативність тощо). 

Дослідниця вважає громадянську компетентність трансверсальною (універ-

сальною), спрямованою на розв’язання широкого кола проблем. Високий 

рівень розвитку громадянської компетентності особистості і спільноти, на її 

переконання, відкриває можливості для опанування «ефективних стратегій і 

методів управління новими ситуаціями», які виникають в умовах змін, а та-

кож «ненасильницьких способів унеможливлення і розв’язання… 

суперечностей і конфліктів» (Трофимова, 2015, с. 92). Ці позиції, на нашу 

думку, важливі для розуміння цілей громадянської поведінки і можуть бути 

індикаторами компетентності.  

І. Трофимова вирізняє три рівні громадянської участі: мінімалізм, 

максималізм і критицизм. Компетенції кожного з рівнів відрізняються, 

відповідно і набір змістових елементів компонентів структури буде різ-

ним, а отже пропонована модель є орієнтовною.  
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Структурна модель громадянської компетентності, запропонована 

Р. Чулковою, являє собою перелік ключових компетентностей, кожна з 

яких розкривається через здатності. Авторка виокремлює компетентності: 

а) дослідницьку (здатності аналізувати й оцінювати ситуацію); б) соціаль-

ного вибору (уміння здійснювати вибір і приймати рішення в конкретній 

соціальній ситуації, для розв’язання конкретних соціальних проблем); 

в) соціальної дії (реалізація прийнятого рішення); г) комунікативну (здат-

ність до толерантної взаємодії з іншими в ході розв’язання соціальних 

проблем); д) навчальну (здатність до самоосвіти у світі, що змінюється) 

(Чулкова, 2014, с. 1). Пропонований Р. Чулковою перелік ключових ком-

петентностей видається загалом логічним і таким, що відповідає 

уявленням про здатності, необхідні для виконання ролі громадянина. Од-

нак поза увагою дослідниці залишився надзвичайно значущий, на нашу 

думку, аспект громадянської компетентності – прогностичний, адже анти-

ципація і прогнозування наслідків своїх дій чи бездіяльності є важливою 

умовою ефективності громадянської поведінки.  

З опертям на категорію «здатність» визначає громадянську компе-

тентність і О. Шестопалюк, зосереджуючи удачу переважно на 

діяльнісному її вимірі: «громадянська компетентність… це здатність опе-

ративно й ефективно діяти в ситуаціях соціальної взаємодії на основі 

інтегрального комплексу громадянських цінностей, якостей, пізнавального і 

практичного досвіду» (Шестопалюк, 2010, с. 5). 

Відповідно до логіки виконання ролі громадянина вирізняє складники 

структури громадянської компетенції також Г. Мюнклер, виокремлюючи 

когнітивну, процедуальну і габітуальну компетентності як компоненти стру-

ктури громадянської компетентності (Münkler, 1997). У складі кожного з 

компонентів дослідник розглядає відповідні компетенції: 

- когнітивна компетентність передбачає: певний рівень знань 

про інституційну будову політичної системи, функціональні 

взаємозв’язки і взаємодії всередині системи та готовність і 

здатність до їх засвоєння; поінформованість щодо технічних та 

природничо-наукових проблем застосування новітніх технологій 

у тих випадках, коли рішення щодо їх застосування ухвалюються 

на політичному рівні; 

- процедуальна компетентність забезпечується знаннями та 

здатностями, необхідними для реалізації можливостей впливу і 

партиципації (насамперед щодо змісту та обсягу повноважень 

інститутів політичної системи та правових процедур), а також 

здатностями до тактичної і стратегічної взаємодії задля 

проголошення своїх цілей і преференцій; 

- габітуальна компетентність зумовлена здатностями і 

настановленнями на практичну реалізацію знань та розв’язання 
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проблем. Особливої ваги набуває тоді, коли йдеться про здобуття 

суспільних благ ціною обмеження або й відмови від власної 

вигоди (Münkler, 1997). 

З-поміж переваг пропонованого підходу варто відзначити вклю-

чення дослідником до переліку когнітивних компетенцій не лише власне 

знань (поінформованості), а й когніцій як готовності і здатності до на-

буття знань. Водночас функціонали габітуальної і процедуальної 

компетентностей, на нашу думку, перетинаються, адже ефективна взає-

модія і є сумарною компетентності, а здатності до реалізації впливу і 

партиципації – інструментом. Відтак видаються проблематичними опе-

раціоналізація та оцінювання рівня процедуальної і габітуальної 

компетентності. 

Дж. Равен основними складниками громадянської компетентності 

вважає:  

- внутрішні мотиваційні характеристики, пов’язані із системою 

цінностей особистості (ініціатива, лідерство, інтерес до механізмів 

функціонування держави та організацій, уявлення про ймовірні їх 

впливи на особистість), підкріплені спеціальними знаннями; 

- уявлення та очікування, пов’язані з механізмами функціонування 

суспільства (щодо ролі «Я» в організаціях і спільноті, щодо 

відповідальності та умов інноваційного розвитку);  

- адекватність трактування термінів, які описують взаємодію 

(«керівництво», «ухвалення рішень», «демократія», «рівність», 

«відповідальність», «підзвітність», «делегування відповідальності») 

(Равен, 2002). 

Якщо абстрагуватися від авторського переліку чинників компе-

тентної поведінки, модель громадянської компетентності, 

запропонована Дж. Равеном, видається надто спрощеною. Однак з ура-

хуванням здатностей і готовностей (долучатися до діяльності високого 

рівня; сприяти тим, хто запроваджує нове і шукає більш ефективні спо-

соби розв’язання проблем тощо), які Дж. Равен вважає чинниками 

компетентності, структура громадянських компетенцій набуває більш 

виразних обрисів. Значну увагу дослідник приділяє розвивальному се-

редовищу, яке, на його думку, є ключовим чинником розвитку 

громадянської компетентності, позаяк продукує ціннісні смисли, визна-

чає бажані стилі поведінки, соціальні очікування тощо.  

Два інших дослідники вивчали проблеми громадянської компетент-

ності у розрізі проблем вищої освіти, а саме розвитку громадянської 

компетентності майбутніх учителів. О. Майданик, проаналізувавши інтерп-

ретації громадянської компетентності в різних науках, дійшла висновку 

щодо продуктивності узагальненої моделі компетентності і виокремила в її 

структурі: знання, уміння, навички, переживання, емоційно-ціннісні 
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орієнтації та переконання особистості (Майданик, 2017, с. 86). В. Піддячий 

у структурі громадянської компетентності майбутнього педагога вирізняє: 

знання, уміння, практичні навички, способи мислення, професійні, світогля-

дні і громадянські якості та морально етичні цінності. На думку дослідника, 

динамічна комбінація перелічених елементів уможливлює ефективність гро-

мадянської поведінки (Піддячий, 2017, с. 78).  

Представлений огляд моделей громадянської компетентності відобра-

жає напрями пошуку науковців, орієнтованих на розв’язання педагогічних, 

політичних або міждисциплінарних проблем. Утім, проблематику громадян-

ської компетентності досліджували і психологи. Так, Ю. Борець, вивчаючи 

особливості громадянської компетентності майбутніх фахівців соціономіч-

ного профілю, у структурі громадянської компетентності вирізняє 

суспільно-пізнавальну, нормативно-регулятивну і поведінково-діяльнісну 

компетенції (Борец, 2014). І. Попович у структурі громадянської компетент-

ності виокремлює: «знання (про громадянське суспільство), громадянську 

свідомість та самосвідомість, громадянську спрямованість, прийняття демо-

кратичних ідеалів та цінностей, духовний розвиток особистості» (Попович, 

2016, с. 228). Визначальними в розвитку громадянської компетентності, на 

думку дослідника, є національна культура та соціальні очікування особис-

тості. Трикомпонентну структуру громадянської компетентності пропонує і 

Н. Мельник. Щоправда, змістове наповнення кожного з компонентів (цінні-

сного, діяльнісного і процесуального) дослідниця не деталізує, відтак не 

достатньо зрозумілим є розрізнення діяльнісного і процесуального компоне-

нтів (Мельник, 2018, с. 7).  

Легко переконатись, що представлені психологами моделі грома-

дянської компетентності відтворюють логіку науковців-педагогів, а їхні 

автори зосереджують свою увагу на окремих психологічних аспектах роз-

витку чи функціонування громадянської компетентності. Так, Ю. Борець 

розглядає функції компонентів компетентності, І. Попович – умови та чин-

ники становлення, Н. Мельник – ціннісні складники компетентності.  

Підсумовуючи результати аналізу моделей громадянської компе-

тентності, можемо виокремити три підходи до їх конструювання. За 

першого підходу структура компетентності є фактично переліком компе-

тенцій або упорядкована відповідно до логіки їх формування – від знань, 

цінностей, ставлень до готовності і здатності (В. Піддячий, О. Майдан-

ник, І. Трофимова та ін.). Другий підхід ґрунтується на визначенні 

індикаторів сформованості громадянської компетентності як системи 

здатностей, що забезпечує виконання функцій громадянина (такою є мо-

дель Р. Чулкової). Прихильники третього підходу «прив’язують» 

структурні елементи компетентності до етапів реалізації ролі громадя-

нина (як, наприклад, Г. Мюнклер).  
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З огляду на викладене вище можемо констатувати наявність від-

мінностей у використанні понять «компетентність», «компетентності» та 

«компетенції» (Шепелева, 2016; Кострова, 2011). Не деталізуючи відтак 

ці відмінності, обмежимося стислим поясненням власного бачення їх 

співвідношення.  

Громадянську компетентність ми розуміємо як інтегративну ха-

рактеристику особистості, яка ґрунтується на якостях (цінності, 

мотивації, настановлення, ставлення, ідентичності) та кваліфікаційних 

ознаках (здатності, готовності), необхідних і достатніх для ефективного 

виконання ролі громадянина. Відповідно громадянські компетенції – це 

ті якості та кваліфікаційні ознаки, які на даному етапі розвитку суспільс-

тва забезпечують ефективність громадянської взаємодії.  

Метою статті є представлення соціально-психологічної моделі 

громадянської компетентності студентської молоді та визначення умов 

середовища, сприятливого для розвитку громадянських компетенцій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі результатів 

аналізу здобутків науковців та результатів власних досліджень ми зро-

били спробу побудувати соціально-психологічну модель громадянської 

компетентності. Її компонентами стали соціально-психологічні якості 

(перший рівень моделі) та кваліфікаційні ознаки (другий рівень моделі), 

які, на нашу думку, є необхідними і достатніми для ефективного вико-

нання ролі громадянина. Пропонована модель (рис.) ґрунтується на 

припущенні, що здатності і готовності до виконання ролі громадянина 

формуються на основі комплексу якостей (цінностей, мотивацій, наста-

новлень, ставлень, ідентичностей), конкретні репрезентації яких 

постають як окремі компетенції. При цьому компетенції другого рівня 

(кваліфікаційні ознаки) забезпечуються відповідними конфігураціями 

компетенцій першого рівня (соціально-психологічні якості), які актуалі-

зуються відповідно до ситуації. Пропонована модель може виконувати 

функцію ідеальної соціально-психологічної моделі громадянської компе-

тентності, водночас у разі виокремлення індикаторів розвитку показників 

вона може бути операціоналізована та емпірично верифікована.  

Можна дискутувати з приводу того, які смисли і змісти показників 

виокремлених якостей (компетенцій) актуальні саме тут і тепер, адже в 

процесі культурно-історичного розвитку змінюються уявлення про фун-

кції громадянина, а відтак і про те, які саме компетенції є необхідними і 

достатніми для ефективного громадянства.  

 На кожному з етапів суспільного розвитку «образ бажаної» громадян-

ської компетентності артикулюється соціальним середовищем, яке задає 

координати простору громадянської взаємодії і встановлює норми та пра-

вила такої взаємодії, а отже, є «замовником» певного формату громадянської 

компетентності. Водночас суб’єкти громадянської взаємодії, відповідно до 
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наявних здатностей і готовностей, продукують власні смисли, моделі, цілі, 

реінтерпретують пропозиції дискурсів, упроваджують нові практики, зміню-

ють норми і правила, а часом і масштаби взаємодії, зумовлюючи 

трансформування середовища та уявлень про громадянську компетентність. 

 
Соціально-психологічні якості 

Цінності Мотивації 
Когнітивні на-

становлення 
Ставлення Ідентичності 

свобода залучення на критичний 
аналіз інфор-

мації 

соціальна від-
повідальність 

суб’єктна 

законність активності на раціональне 

оцінювання 

ситуації 

толерантність 

до невизначе-

ності 

громадянська 

соціальна солі-
дарність 

досягнення не лише 
особистого, а й спі-

льного блага 

на рефлексив-
ний аналіз 

нового досвіду 

соціальний 
інтерес 

політична 

взаємоповага впливу на політику 
і суспільство 

соціальна до-
віра 

національна 

співробітниц-

тво 

самоорганізації для 

розв’язання спіль-

них проблем 

регіональна 

 самоконтролю  

і саморефлексії 

глобальна 

 
Кваліфікаційні ознаки 

Здатності Готовності 

до аналізу ситуації і планування активності до партиципації (участі в управ-

лінні, розв’язанні проблем, 

причетності, співробітництва …) 

до антиципації і прогнозування наслідків своїх дій до здобуття суспільних благ ціною 
обмеження або й відмови від влас-

ної вигоди 

до тактичної і стратегічної взаємодії в ході 
розв’язання суспільних проблем  

змінювати і контролювати власне 
життя та ініціювати зміни у най-

ближчому оточенні 

до критичної рефлексії до вирішення проблем в умовах 

невизначеності 

аргументувати свої пропозиції (оцінки, дії тощо) до толерантної взаємодії при вирі-

шенні соціальних проблем оцінювати ризики 

вести дискусію 

активно слухати 

визначати, що відповідає власним інтересам і який 
політичний вибір дає змогу забезпечити ці інтереси 

найбільшою мірою 

Рис. Соціально-психологічна модель громадянської компетентності 
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Розвивальний потенціал середовища (дидактичного, громадянсь-

кого, освітнього, соціального тощо) досліджувався під кутом зору різних 

наукових підходів. Визначено ознаки розвивального середовища: наси-

ченість, структурованість, трансформаційність, поліфункціональність, 

варіативність, доступність, безпечність (Бутвина, & Гаврашенко, 2019; 

LeCompte, Blevins, & Riggers-Piehl, 2019; Семенова, 2014). Побудовано 

низку моделей розвивального освітнього середовища (Семенова, 2014; 

Ясвин, 1997; Рубцов, Панов, & Поливанова, 2004). Здійснено політологі-

чне обґрунтування впливу середовища на формування громадянської 

компетентності як соціального явища і як результату соціалізації особи-

стості (Подлесная, 2006). Визначено функції розвивального середовища, 

які зумовлюють розвиток соціальної компетентності: соціально-комуні-

кативну, соціально-інтегративну та особистісно-формувальну 

(Нагайченко, 2010). Ю. Мануйлов звертає увагу на «нішеву» структуру 

розвивального середовища, де ніша визначається як обмежений простір 

можливостей для розвитку особистості (Мануйлов, 2013).  

Вирізняють три способи впливу середовища на розвиток громадян-

ської компетентності:  

- прямий (через обмеження); 

- опосередкований (через поняття, уявлення і види компетентності, 

які розвиваються); 

- непрямий – через мотивування до бажаних форм поведінки, через 

стиль поведінки (афіліативна, силова чи поведінка досягнення), 

який переважає у суспільстві, та особливості суспільної структури 

(спільність системи цінностей, очікувань і способів сприйняття) 

(Равен, 2002).  

У подальшому дослідженні середовище розвитку громадянської 

компетентності ми розглядатимемо як простір соціальної взаємодії, ре-

презентований дискурсом громадянськості і громадянськими 

практиками, що зумовлюють розвиток якостей та кваліфікаційних хара-

ктеристик суб’єктів. 

Практична/соціальна значущість дослідження Запропонована 

соціально-психологічна модель громадянської компетентності в разі її 

операціоналізації може стати основою при розробленні інструментарію 

для емпіричного дослідження очікувань та впливів соціального середо-

вища на розвиток громадянської компетентності.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Громадян-

ська компетентність, як інтегративна характеристика особистості, 

визначається рівнем сформованості її якостей (цінностей, мотивацій, на-

становлень, ставлень, ідентичностей) та кваліфікаційних ознак 

(здатностей і готовностей), необхідних і достатніх для ефективного вико-

нання ролі громадянина. Перелік громадянських компетенцій та 
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визначення їхніх еталонних показників на кожному з культурно-історич-

них етапів розвитку суспільства прямо чи опосередковано, з більшим чи 

меншим ступенем конкретизації визначає спільнота. 

Громадянська компетентність – динамічне утворення, насамперед 

тому, що спектр вирішуваних громадянами проблем (економічних, полі-

тичних, екологічних, релігійних тощо) надзвичайно широкий, відтак 

неможливо в принципі передбачити і засвоїти необхідні для їх 

розв’язання знання. А отже, ніякий обсяг знань та умінь, засвоєних осо-

бою, не гарантує ефективного виконання нею функцій громадянина. До 

того ж факт обізнаності щодо своїх прав і свобод, і навіть певний рівень 

умінь, не зумовлюють безпосередньо виникнення мотивації до їх засто-

сування. Тобто громадянська компетентність не може бути сформована 

на основі знань та умінь навіть найвищого рівня і зумовлюється насампе-

ред соціально-психологічними чинниками. Відповідь на питання про те, 

які саме якості та кваліфікаційні характеристики забезпечують ефектив-

ність виконання ролі громадянина, дає запропонована нами соціально-

психологічна модель громадянської компетентності.  

Наступним етапом нашого дослідження буде визначення індикато-

рів для оцінювання показників виокремлених компетенцій, розроблення 

інструментарію і проведення емпіричного дослідження особливостей 

впливу соціального середовища на розвиток громадянської компетентно-

сті студентської молоді.  
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ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБРАЗУ МЕДІАПЕРСОНИ  

В РАМКАХ ПАРАСОЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ 

У межах парасоціальної теорії розкривається тема привабливості 
образу медіаперсони для медіаспоживачів. На основі аналізу літератури 
визначено три основні напрямки наукових розвідок щодо заявленої 
теми, а саме: дитяча психологія, психологія споживчої поведінки та по-
літична психологія. Представлено світовий науковий доробок щодо 
характеристик та вимог привабливості медіаперсони, а також створену 
на його основі за допомогою синтезу та узагальнення авторську універ-
сальну модель. Відповідно до останньої привабливість медіаперсони 
залежить від двох основних параметрів – суб’єктивного і парасоціаль-
ного. Суб’єктивний параметр охоплює характеристики внутрішні, 
зовнішні та поведінково-комунікативні. До внутрішніх належать інте-
лект, гумор, доброзичливість, щирість та надійність, чесність, повага до 
інших, позитивність, екстравертованість та певною мірою агресивність 
(несамовитість), до зовнішніх – демонстрація атрибутів успіху та багат-
ства (наявність дорогих брендів та коштовних речей, розкішної 
нерухомості); регулярна зміна локацій та чек-інів; виражена сексуаль-
ність та зовнішня привабливість; до поведінково-комунікативних – 
обговорення “гострих” тем; розкриття широкому загалові інформації, 
що стосується особистого життя; регулярне поповнення та оновлення 
сторінок у соціальних мережах; яскравість, цікавість, новизна, достові-
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дружності, наявність почуття близькості та інтимності, створення від-
чуття належності, готовність до наслідування та ідентифікації, 
поділяння цінностей з медіаперсоною. Результати дослідження станов-
лять інтерес для представників різних медіаспільнот, формують 
універсальне підґрунтя для розроблення стратегій управління іміджем 
публічних осіб. Перспективи подальших досліджень авторка пов’язує 
зі сферою політичної психології, а саме дослідженням впливу парасоці-
альної комунікації на електоральну поведінку.  

Ключові слова: парасоціальна теорія; дитяча психологія; бажана 
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THE MEDIAPERSON’S IMAGE ATTRACTIVENESS  

WITHIN PARASOCIAL THEORY 

This article reveals the topic of the media persona’s image attractiveness for 

media consumers within parasocial theory framework. Based on reference material 

analysis, the author identifies three main areas in which scientific developments 

were conducted on the stated topic, namely: child psychology, consumer behaviour 

psychology and political psychology. The author presents the world research po-

tential in terms of characteristics and requirements towards media persona’s image 

attractiveness, as well as a universal model based on synthesis and information 

generalization and worked out by the author himself. According to this model the 

attractiveness of a media persona depends on two key parameters subjective and 

parasocial. The subjective parameter bridges internal, external and behavioural-

communication characteristics. The internal ones consist of the intelligence, sense 

of humor, benevolence, sincerity, reliability, honesty, respectfulness, positivity, ex-

traversion, and aggression (violence) to some extent. The external ones are: 

demonstrating success and wealth attributes (expensive brands and valuables, lux-

ury real estate); regular check-in locations change; and expressive sexuality and 

appearance attractiveness. The behavioural-communication characteristics in-

clude: discussing “acute” topics; personal information disclosure to the public; 

regular updating social networks personal pages; brightness, curiosity, novelty, re-

liability, clarity and information consistency provided to media consumers; 

initiating various actions on social networks, creating new hashtags. The parasocial 

parameter combines the formation of a sense of friendliness, the presence of a sense 

of intimacy, creating the sense of belonging, willingness to be imitated and identi-

fied, sharing values with the media persona. This research is useful for various 

media communities, it forms a universal basis for shaping public image manage-

ment strategies. The author uncovers the prospects for further research in the field 

of political psychology, namely the parasocial communication influence on the 

electoral behavior. 

Keywords: parasocial theory; child psychology; wishful identification; 

consumer behaviour psychology; media consumers; political psychology; im-

age of a politician. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день у світовій науковій 

спільноті тема парасоціальності є однією з найбільш популярних серед 

медіапсихологічних досліджень (Giles, 2002), оскільки приваблює своєю 

широтою як спеціалістів з реклами та маркетингу, журналістів, політоло-

гів, так і медіапсихологів та медіапедагогів.  

Одним з основних елементів парасоціальної теорії є медіаперсона, 

з якою медіаспоживачі і прагнуть побудувати взаємодію. Такою персо-

ною можуть бути як реальні люди (спортсмени, актори, співаки, 

політики), так і вигадані персонажі (герої фільмів, мультфільмів та ігор), 

а також гібриди, такі як роботи, боти чи програми із штучним інтелектом. 

У рамках парасоціальної теорії медіаперсону визначають як віртуально-

техногенне утворення, яке стає чинним елементом життєвого світу лю-

дини. Дослідники вже давно порушують питання про привабливість 

медіаперсон (знаменитостей) для глядачів (слухачів) та елементи, які її 

складають. У рамках парасоціальної теорії дослідження привабливості 

образів знаменитостей ведуться вже давно, але всі вони наразі розрізнені 

і мають на меті вивчення лише певних елементів, особливостей зовніш-

ності чи комунікації (інформаційних повідомлень) або внутрішніх 

характеристик, що мотивують людей вважати ту чи іншу медіаперсону 

цікавою та привабливою для взаємодії. На жаль, досі не було визначено 

якоїсь універсальної моделі, яка поєднувала б дослідження різних напря-

мків та давала відповідь на питання “Які саме характеристики має 

демонструвати медіаперсона для того, щоб люди бажали сформувати з 

нею парасоціальну взаємодію?”, а також “Які саме характеристики бу-

дуть стимулювати формування лояльного ставлення до медіаперсони та 

стимулювати його, закріплювати таке ставлення на поведінковому рі-

вні?”. Саме на ці питання ми й спробуємо дати відповідь у цій статті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виокремлення частин 

загальної проблеми. На самому початку автори цієї концепції Дональд 

Гортон і Річард Воул описували ситуацію, коли в людей, що дивляться 

телевізор чи фільми або слухають радіо, виникає ілюзія, ніби вони спіл-

куються з медіаперсоною особисто (face-to-face). Дослідники визначали 

три основні характеристики парасоціальності (Horton, & Wohl, 1956). Пе-

рша – це ілюзорність таких стосунків, яка ґрунтується на почутті 

інтимності та взаємної обізнаності, – така собі імітація близькості, оскі-

льки під час парасоціальної взаємодії медіаспоживачі відчувають, ніби 

вони особисто і добре знають медіаперсону. Адже та використовує особ-

ливий тип комунікації (режим прямого адресування), спрямований на 

створення відчуття інтимності та конфіденційності в дистанційному спі-

лкуванні, і користувачі відчувають кожний сеанс взаємодії з 

медіаперсоною (медійним симулякром) як соціальну зустріч (хоча вона 

такою не є). Ознакою цього ілюзорного досвіду є те, що користувачі 
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відчувають почуття взаємної обізнаності, уваги та приязності – хоча ці 

взаємні характеристики насправді ілюзорні (Hartmann, & Goldhoorn, 

2011). Друга характеристика – це односторонність. Глядачі зазвичай усе 

знають про життя медіаперсони, вони можуть впливати на своє ставлення 

до неї, осмислювати та переосмислювати інформацію про свого кумира, 

яку отримали завдяки ЗМІ, добудовувати віртуальні сцени у своїй свідо-

мості за участі медіагероя, вступати з ним в мисленнєві діалоги і 

продовжувати полеміку за межами телевізійної експозиції. А медіапер-

сона ж часто вигаданий або створений іміджмейкерами персонаж, який 

не володіє свідомістю, для якого рефлексія у взаємодії з аудиторією є не-

доступною. Але варто зазначити, що з плином часу та розвитком 

інформаційних технологій ця характеристика, на нашу думку, втратила 

свою актуальність. Оскільки багато медіаперсон нині ведуть сторінки в 

соціальних мережах і мають змогу не тільки отримувати від аудиторії 

зворотний зв’язок, а й час від часу реагувати на питання, коментарі та 

пости фанів на своїх сторінках у соціальних мережах. Тобто нині кому-

нікацію між медіаперсоною та аудиторією можна назвати умовно 

двосторонньою. Умовно, оскільки не завжди медіаперсони ведуть акти-

вне мережеве життя особисто, часто для цього вони наймають спеціально 

навчених професіоналів (контент-менеджерів, РR-менеджерів), а інколи 

людей навіть замінюють програмами зі штучним інтелектом (чатботи). 

Третя характеристика визначає парасоціальні стосунки як аналог міжо-

собистісної соціальної взаємодії. Медіаспоживачі сприймають 

взаємовідносини між собою і медіагероєм як такі, що нагадують їм дру-

жні або, в окремих випадках, навіть романтичні. Хоча вони зазвичай 

вирізняються набагато слабшими емоційними зв’язками, ніж реальні сто-

сунки. Поведінка медіаперсони під час кожного акту взаємодії 

(наприклад, телевізійних програм, комерційних або розважальних пере-

дач, інтерв’ю або ток-шоу) допомагає глядачеві сформувати власні 

враження про особистість медіагероя, його смаки та уподобання, стиль 

комунікації і т. ін. Як і в міжособистісних стосунках, ці враження впли-

вають на почуття глядача і його бажання будувати чи не будувати 

парасоціальні стосунки з конкретною медіаперсоною (Alperstein, 1991). 

Парасоціальна теорія вже досить довгий час розробляється фахів-

цями різних галузей та в різних куточках світу. Спираючись на аналіз 

зарубіжної наукової літератури, ми виділили три основних напрямки, в 

яких велился наукові розробки щодо привабливості образу медіаперсони 

для споживачів у рамках парасоціальної теорії, а саме: дитячої психоло-

гії, психології споживацької поведінки та політичної психології.  

Мета статті – теоретичний аналіз досліджень у рамках парасоціа-

льної теорії щодо характеристик привабливості медіаперсон для 

глядацької аудиторії.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Першим напрямком, 

у якому розпочалося вивчення привабливості медійних персонажів у ра-

мках парасоціальної теорії, була дитяча психологія. Він тісно пов’язаний 

з поняттям бажаної ідентифікації, зміст якої можна звести до вислову: 

“Мені б дуже хотілося бути схожим на людей у цій програмі”. Так, під 

час одного з перших досліджень Субхаш Лоніал і Стюарт Ван Аукен 

(1986 р.) вивчали взаємозв’язок гендеру і бажаної ідентифікації дітей з 

вигаданими медіаперсонажами (Lonial, & Van Auken, 1986). Усього в до-

слідженні взяло участь 83 дитини: 16 дітей, які відвідували дитячий 

садок; 23 учні другого класу та 26 – четвертого класу початкової школи; 

18 учнів шостого класу середньої школи. Результати дослідження пока-

зали, що наймолодші респонденти та учні другого і четвертого класів 

школи ідентифікують себе з медіагероями однієї з ними статі (тобто хло-

пчики ідентифікують себе з чоловіками, а дівчата – з жінками). А от 

відповіді учнів шостого класу середньої школи продемонстрували, що ді-

вчатка можуть ототожнювати себе з деякими чоловічими персонажами. 

Відтак дослідники висунули гіпотезу, що дівчатка «відходять» від стате-

вої конгруентності у віці від 12 до 13 років; пояснювали вони її 

маркетологічними меседжами рекламного характеру, що нав’язували ді-

тям ідею унісексу.  

Тему привабливості медіаперсонажів для дитячої аудиторії можна 

простежити також у дослідженнях Синтії Гоффнер. Дослідниця опитала 

155 дітей (79 хлопчиків і 76 дівчаток) віком від 7 до 12 років щодо їхніх 

бажань формувати парасоціальні стосунки та ідентифікувати себе з улюб-

леними медіаперсонажами протягом телевізійного сезону 1991-1992 років 

(Hoffner, 1996). Згідно з результатами дослідження майже всі хлопці та 

близько половини дівчаток обрали для себе фаворитами медіагероїв одно-

статевих з ними категорій. Хоча варто зазначити, що дівчатка, які обирали 

медійних фаворитів серед представників протилежної статі, розглядали їх 

радше в ролі псевдодруга, ніж об’єкта для ідентифікації. Також, на нашу 

думку, важливим є той факт, що на час проведення дослідження телевізійні 

портрети чоловіків були представлені в ЗМІ частіше і в більш різноманіт-

них та в менш конвенційних (обумовлених) ролях, ніж портрети жінок 

(Signorielli, 1993). За допомогою регресійного аналізу дослідниця виділила 

риси характеру, які мають бути вираженими в медіаперсон для того, щоб 

діти хотіли будувати з ними парасоціальні стосунки та бажали бути більш 

схожими на них (бажана ідентифікація). Так, для чоловічих медіаперсона-

жів бажане ототожнення з ними передбачало наявність яскраво 

вираженого інтелекту та (лише у відповідях дівчаток) почуття гумору; а 

формування парасоціальних стосунків могло відбутися за умови наявності 

в них: інтелекту, зовнішньої привабливості та (лише у відповідях хлопчи-

ків) сили (міці, снаги). Для жіночих медіаперсон (їх обирали лише 
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дівчатка) зовнішня привабливість була єдиним значущим фактором. Хоча 

дівчатка оцінювали жіночих персонажів як більш розумних порівняно з чо-

ловічими, але, на жаль, ця риса, очевидно, виявилася не важливою для 

формування парасоціальних стосунків та бажання ідентифікувати себе з 

медіаперсоною. На основі проведеного дослідження Гоффнер зробила ви-

сновок, що, по-перше, повідомлення, яке дівчатка отримують від 

телебачення, полягає в тому, що для жінок зовнішній вигляд має першоче-

ргове значення; по-друге, портрети чоловічих медіаперсон часто можуть 

підкреслювати цінність інтелекту та досягнень, тоді як жіночі медіаперсо-

нажі, які проявляють такі риси, отримують менш позитивні (або навіть 

негативні) відгуки від глядацької аудиторії.  

У 2002 р. Дженіфер Ремсі і Джудіт Ланглуа провели експеримент, 

щоб дослідити процес схематичної обробки інформації як функції сте-

реотипування людської привабливості у дітей. Дорослий 

експериментатор читав дітям (віком від 3 до 7 років) вісім різних опові-

дань, де два персонажі різнилися за рівнем привабливості та виявляли 

позитивні або негативні риси, що відповідали або не відповідали стерео-

типу "краса – це добро". Після читання експериментатор показував 

кожній дитині фотографії відомих людей, щоб та ідентифікувала обличчя 

двох пропонованих персонажів, вказавши на того, який виявив позитивні 

риси. Під час експерименту діти першої групи, коли їх попросили ви-

явити жіночі персонажі із стереотипними рисами, припустилися більшої 

кількості помилок, ніж коли це їм слід було зробити щодо чоловічих пе-

рсонажів. Експеримент у другій групі дітей повторив результати 

сприйняття жіночих персонажів, але не виявив різниці в помилках сприй-

няття чоловічих персонажів. Дослідники показали, що зовнішня 

привабливість персонажів впливає на сприйняття їх добрими або пога-

ними, а також підтвердили гіпотезу про те, що гендерні стереотипи 

впливають на обробку інформації дітьми. Отже, вони пояснили, чому в 

суспільстві так повсюдно експлуатують стереотипи фізичної привабли-

вості (Ramsey, & Langlois, 2002). 

А Синтія Гоффнер продовжила свої дослідження 2005 р. разом із 

Мартою Б’юкенен (Hoffner, & Buchanan, 2005). Дослідниці виокремили 

три основні характеристики, що є ключовими, коли йдеться про приваб-

ливість медіагероя в очах глядацької аудиторії з погляду формування 

бажаної ідентифікації: 

1. Схожість (подібність). Дослідження показали, що глядачі (слу-

хачі) найчастіше будують парасоціальні стосунки з медіагероями, які 

схожі на них за демографічними характеристиками: статтю, расою та ві-

ком (Miller, & Reeves, 1976; Lonial, & Van Auken, 1986; Harwood, 1999; 

McDonald, & Kim, 2001; Appiah, 2001). Бажана ідентифікація відбува-

ється легше, коли споживач контактує з персонажами своєї статі. А втім, 
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є дослідження, які дають підстави стверджувати, що ця тенденція силь-

ніше виражена у хлопчиків, ніж у дівчат (Reeves, & Nass, 1996). Крім 

того, бажана ідентифікація може посилюватись, коли подібність між ме-

діагероєм і глядачем виходить за межі демографічних критеріїв. Так, 

Макдональд і Кім (McDonald, & Kim, 2001) виявили, що діти частіше пе-

реймають на поведінковому рівні стиль тих персонажів комп’ютерних 

ігор, які схожі на них не так зовнішніми, як внутрішніми характеристи-

ками (власною особистістю). Сюзан Мюррей, наприклад, вважає, що 

ототожнення підлітків з Анжелою із серіалу "Моє так зване життя" (“My 

So-Called Life”) частково мотивувалося подібністю перипетій та проблем 

її життя з їхнім власним (Murray, 1999). Отже, бажана ідентифікація за-

безпечується також за рахунок подібності, яка виходять за межі 

демографічних критеріїв і щільно пов’язана з внутрішнім наповненням 

особистості.  

2. Атрибути медіаперсон. Підсумовуючи досвід попередніх дослі-

джень, Хоффнер виокремлює п’ять характеристик, за якими глядачі 

оцінюють бажаність медіаперсони з погляду формування парасоціальних 

стосунків: інтелект, успіх, привабливість, гумор і жорстокість (насильс-

тво) (Hoffner, & Cantor, 1991). Включення останньої характеристики у 

перелік пов’язане з високим рівнем стурбованості світової громадськості 

через вплив телевізійного насильства на дітей і можливі наслідки іденти-

фікації з медіагероями, що часто застосовують насильство щодо інших 

персонажів (Lemish, 2007).  

Інтелект. Складене щодо інтелекту іншого враження є однією з 

ключових характеристик, за якою люди зазвичай оцінюють інших людей. 

У сприйнятті глядачів інтелект пов’язаний з такими характеристиками, 

як уміння медіаперсонажа розв’язувати проблеми, його соціальна компе-

тентність та досягнення (Sternberg, 2000; Paulhus, 2000).  

Успіх. На відміну від інтелекту, який є особистісною характерис-

тикою медіаперсонажа, успіх передбачає досягнення бажаної мети або 

винагороди в результаті власних дій. Численні наукові дані свідчать, що 

люди прагнуть бути схожими на успішних героїв (Bandura, 1986; 

Livingstone, 1987; Koutsobinas, 2015). Завдяки низці досліджень було по-

казано, що діти наслідували успішних медіаперсон або хотіли бути 

схожими на них, навіть якщо їхня поведінка суперечила особистісним 

цінностям глядача (Bandura, Ross, & Ross, 1963; Basil, 1996). 

Привабливість. Досить широкий спектр досліджень кінця 1970-х – 

початку 2000-х років показав важливість ролі зовнішньої привабливості 

для бажаної ідентифікації (Reeves, & Greenberg, 1977; Hoffner, 1996; 

Signorielli, & Bacue, 1999; Ramsey, & Langlois, 2002). Як уже зазначалося, 

у результаті досліджень Гоффнер було виявлено, що привабливість стала 

у дівчаток основним критерієм бажаної ідентифікації із жіночими 
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медіаперсонажами. Але з огляду на результати своїх подальших дослі-

джень Гоффнер стала пов’язувати цю особливість з винагородами. 

Зокрема, бажані риси батьки зазвичай підкреслюють або винагороджу-

ють тим чи іншим способом. Хлопчиків найчастіше винагороджують за 

досягнення і певні акти самоствердження, а дівчаток – за зовнішню при-

вабливість, молодий, квітучий вигляд. І чоловічі, і жіночі персонажі на 

телебаченні, як правило, виглядають краще, ніж середньостатистична 

людина, причому це твердження особливо стосується до жінок: вони зде-

більшого молоді, худенькі і фізично привабливі (Signorielli, 2001). Ця 

модель у телевізійних зображеннях передає повідомлення, що для жінки 

зовнішність має першорядне значення. Навіть на дитячі відповіді щодо 

медіагероїв впливають стереотипи зовнішнього вигляду, і цей ефект си-

льніший для жіночих медіаобразів (Ramsey, & Langlois, 2002). 

Гумор. Це один з найважливіших атрибутів, за яким глядачі (слу-

хачі) диференціюють медіаперсонажів (Reeves, & Greenberg, 1977; 

Zillmann, 2000). Гумор зазвичай вважають привабливою особистісною 

рисою у романтичних партнерів, друзів, тож він, зрозуміло, збільшує 

привабливість комп’ютерних персонажів (Bippus, 2000). Утім, дослі-

дження Браяна Рівза і Брендона Ґрінберга показали, що гумор не відіграє 

провідну роль у формуванні бажаної ідентифікації у дітей. Дослідники 

пояснювали це тим, що кумедні персонажі здебільшого не викликають 

повагу в інших (тобто їх вважають блазнями), тоді як більш серйозні ме-

діагерої отримують більшу підтримку аудиторії (Reeves, & Greenberg, 

1977). Крім того, Рівз і Лометті виявили, що гумор негативно пов'язаний 

з атрибутом “розумності” (Reeves, & Lometti, 1979). Ключовими характе-

ристиками гумору є приниження і зніяковіння медіасимволів; 

медіаперсонажів з почуттям гумору часто зображують у негативному сві-

тлі (Zillmann, 2000). 

Жорстокість (насильство). Насильство на телебаченні є сьогодні 

загальною тенденцією. Агресорами здебільшого виступають медіаперсо-

нажі чоловічої статі. Дослідження показують, що найбільш активні 

глядачі телепередач, у яких постійно демонструється насильство, найімо-

вірніше, будуть обирати насильство як спосіб розв’язання конфліктів і, 

найімовірніше, будуть поводитись агресивно (Smith, Nathanson, & 

Wilson, 2002; Lemish, 2007). Дослідження змісту телевізійного насильс-

тва виявили, що “хороші” герої, на відміну від “лиходіїв”, вчиняють 

більше насильницьких дій. Значна кількість цих актів винагороджується 

в контексті програми, і покарання за насильство майже не буває (Smith, 

Nathanson, & Wilson, 2002). 

3. Повага (захоплення) іншими медіаперсонажами.  Браян Рівз і 

Брендон Ґрінберг з’ясували, що повага або підтримка з боку інших ме-

діаперсонажів також справляє значний вплив на бажання глядачів 
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будувати парасоціальні стосунки з цим медіасимволом (Reeves, & 

Greenberg, 1977). Очевидно, що медіагерой, ізольований від інших, 

знецінюється, оскільки медіаспоживачі розглядають медіаперсон зде-

більшого в контексті їхньої взаємодії з іншими в програмі 

(Livingstone, 1987; Hoffner, & Cantor, 1991). На оцінку бажаності ме-

діагероя для телеглядачів впливає, наприклад, те, якою мірою ним 

захоплюються інші медіасимволи, чи поважають і люблять вони його. 

Ці характеристики слугують сигналом цінності та привабливості ме-

діаперсони та її поведінки для споживачів медіаконтенту (Fouts, & 

Burggraf, 2000). 

Більш пізні дослідження в цьому напрямку здебільшого порушу-

вали питання впливу: (1) знаменитостей на бажання бути схожими на них 

зовні (Madere, C. M., 2019), (2) сексуалізованих медіаперсон на уявлення 

підлітків про самих себе та статеві стосунки з представниками протиле-

жності статі (Brown, 2002; Rademacher, 2007; Grabe, Ward, & Shibley, 

2008); (3) особливостей самопрезентації дітей у соціальних мережах, та-

ких як Facebook, Twitter, Instagram, та їхньої правдивості (Herring, & 

Kapidzic, 2015).  

Другий напрямок наукових досліджень вивчав споживчу поведінку 

та можливості парасоціальної теорії для маркетингу, продуктового PR-у та 

просування товарів на ринку. Використання знаменитостей для рекламу-

вання та просування того чи іншого товару за допомогою ЗМІ почалося ще 

задовго до того, як телевізор став звичним предметом кожного домогоспо-

дарства. Схема була проста: медіаперсона могла схвально відгукнутися 

про товар, могла його розхвалювати, а могла просто придбати для себе чи 

носити, що ставало, власне, найкращим доказом якості цього товару, відтак 

звичайні споживачі, прагнучи наслідувати зірок, теж замовляли цей товар. 

Але відтоді, як інтернет став доступний для більшості споживачів земної 

кулі, способи взаємодії між великими компаніями, їхніми брендами та спо-

живачами почали дещо видозмінюватися (Fiorella, & Brown, 2013; Li, Cui, 

& Ma, 2015). Соціальні мережі, зокрема YouTube, Instagram і Twitter, запо-

внилися блогами та блогерами, які часто не просто інспектують той чи 

інший товар, а й рекламують його, тестуючи на собі (Marshall, 2014; 

Coursaris, & Van Osch, 2016). Таким чином, уже не знаменитості чи селеб-

ріті, а звичайні люди стають медіаперсонами та агентами впливу (агентами 

змін) для широкої медіаспоживацької аудиторії (Raven, 2008; Molyneaux, 

O'Donnell, Gibson, & Singer, 2008).  

Одним із найважливіших критеріїв привабливості медіаперсони для 

споживачів є її зовнішні параметри (Baker, & Churchill, 1977; Joseph, 1982; 

Reingen, & Kernan, 1993; Winham, & Hampl, 2008). Так, дослідження Різ-

вана Халіда і Техріма Ясміна, проведене 2019 р., мало на меті 

проаналізувати вплив фізичної привабливості медіаперсон на споживчу 
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поведінку покупців. У дослідженні взяло участь 376 респондентів віком від 

17 до 30 років (207 жінок і 169 чоловіків). Особливості вибору вікової ка-

тегорії респондентів дослідники пояснювали тим, що саме цей контингент 

є цільовим споживачем конкретного товару, який був обраний як об’єкт 

дослідження (мобільні телефони). Акцент робився на тому, що в рекламі 

мобільних телефонів нові або невідомі обличчя використовуються рідше 

порівняно з рекламою із знаменитостями. Результати дослідження підтве-

рдили пряму кореляцію між зовнішньою привабливістю медіаперсони і 

бажанням медіаспоживача придбати товар. Важливим фактором для поку-

пців стала також “надійність” знаменитості, тобто її доброчесність, 

сумлінність та незаплямованість її імені через різного роду скандали (бі-

льша частина вибірки цього дослідження мала яскраво виражений 

релігійний характер, тому цей критерій був важливий). Тому якщо знаме-

нитість добре відома, однак вона не є при цьому надійною, то така 

медіаперсона не зможе вплинути на бажання клієнтів купувати товар 

(Khalid, & Yasmeen, 2019). Цікавим, на нашу думку, є дослідження Лінн 

Кале і Памели Гомер, яке демонструє, що споживач формує у своїй свідо-

мості стереотип реагування на фізично привабливих людей і тому 

використання знаменитостей у рекламі може позитивно змінювати став-

лення споживачів бренду і товару завдяки перенесенню позитивного 

ставлення до привабливої людини на товар (Kahle, & Homer, 1985). 

Є чимало досліджень щодо того, які характеристики зовнішнього 

вигляду вважаються привабливими, а які ні. Більшість із них зосереджено 

навколо формування і представлення “привабливих” образів у ЗМІ. Так, 

стандартом краси вважаються стрункі дівчата з ідеально гладенькою, аж 

сяючою шкірою (Bissel, & Rask, 2010). У зв’язку із цим у світі продажів 

набув поширення стереотип, відповідно до якого використання пишних, 

гладких моделей, які вважаються “товстими”, не сприяє збільшенню про-

дажів настільки, як використання “худих” (D’Alessandro, & Chitty, 2010). 

Оскільки такі моделі відіграють важливу роль у маркетинговій комуніка-

ції, маркетологи ретельно вивчають загальноприйняті стандарти краси в 

різних країнах світу. Це дає їм змогу створювати такі рекламні кампанії, 

що будуть мати позитивні відгуки. Наприклад, в індонезійській рекламі 

жінки-знаменитості повинні мати струнку, ідеальну постать і білу шкіру, 

а також довге волосся, оскільки саме ці риси розцінюються як привабливі 

в цій культурі (Prianti, 2013). Також є досить багато досліджень, у яких 

простежується зв’язок між зображенням “ідеальної краси” в рекламах і 

вірою жінки, заохочується прагнення наслідувати такі ідеали (Bissel, & 

Rask, 2010). Однак варто зазуважити, що самі ЗМІ часто диктують жінкам 

стандарти краси: те, що стосується кольору їхньої шкіри, форми губ чи 

очей, довжини волосся, а інколи навіть того, що стосується їхніх етнічних 

особливостей, віку, інвалідності тощо (Prianti, 2013). 
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Ще одним способом посилення привабливості образу медіапер-

сони для споживачів є її сексуалізація. Так, Гален Клавіо і Андреа Геурин 

досліджували використання сексуальних образів у спортивних блогах. 

Для цього вони проаналізували 10 найпопулярніших спортивних блогів, 

оцінивши 1166 представлених у них зображень. За результатами дослі-

дження було виявлено, що 5% зображень на корпоративних спортивних 

блогах сприймалися як сексуально сугестивні, тоді як близько 11% зо-

бражень у незалежних спортивних блогах експлуатували сексуальні 

образи; загалом 60 зображень з усіх використаних у дослідженні були 

означені як сексуально сугестивні, причому 44 із них (73,3%) були жіно-

чими. Що ж до загальної кількості за ознакою статі, то 43,1% зображень 

жіночих образів можна вважати сексуально сугестивними (порівняно з 

трохи менш як 1% зображень чоловічої статі) (Clavio, & Geurin, 2011). 

Отож можемо зробити висновок, що сексуальні зображення жінок час-

тіше, ніж чоловічі, експлуатуються для просування спортивних товарів. 

Отримані дані відповідають результатам попередніх досліджень сексуа-

льно сугестивних зображень жінок у традиційних спортивних засобах 

масової інформації (Duncan, 1990; Hardin, Linn, & Walsdorf, 2005). 

Щоправда, є автори, які стверджують, що роль зовнішньої приваб-

ливості не можна вважати однозначно провідною. Дослідження, 

проведене Джанг Еюн Лі і Бренді Уоткінс серед споживачів розкішних 

брендів у США, виявило дві важливі характеристики відеоблогерів для 

формування парасоціальної взаємодії, а саме: фізичну і соціальну при-

вабливість. В їхній інтерпретації фізична привабливість – це виключно 

характеристика зовнішнього вигляду, а соціальна привабливість поєдну-

вала в собі особистість блогера і те, наскільки він цікавий для аудиторії 

як партнер по спілкуванню. Ще одним важливим фактором, який виокре-

мили Лі і Уоткінс, стали цінності та внутрішнє наповнення медіагероя – 

як необхідність того, що особа блогера має бути зрозумілою і близькою 

особистості глядача. Для дослідження цього критерію автори ставили ре-

спондентам питання щодо спільних уявлень та цінностей між ними і 

блогером (наприклад, блогер казав, що тестувати засоби для макіяжу на 

тваринах неправильно, відтак респондента запитували, чи вважає він так 

само). Як важливий фактор привабливості блогера дослідники назвали 

його мобільність (можливість подорожувати) і “крутість” (Lee, & 

Watkins, 2016). А дослідження Маналі Ханівале підтверджує, що у випа-

дку, коли медіаспоживачі відчувають себе близькими до агента впливу, 

їхня довіра до нього зростає, а це, зі свого боку, впливає на прийняття 

рішення щодо купівлі товару (Khaniwale, 2015). Останнім часом збільшу-

ється кількість досліджень, які ставлять внутрішній світ особистості на 

перше місце, а зовнішність – на друге. Оскільки особливостями блогів є 

те, що їх можуть дивитися люди з усього світу, характеристика 
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зовнішньої привабливості медіаперсони почала сприйматися як нена-

дійна, бо, як уже зазначалося вище, уявлення про ідеали краси в різних 

куточках світу неоднакові і їх неможливо адаптувати під усіх глядачів. 

(Хоча досить багато маркетологів для просування своїх брендів детально 

вивчають культурні аспекти та канони краси в різних країнах). Але інте-

рнет-блогери зазвичай не мають схильності підлаштовуватися під 

аудиторії конкретної країни, оскільки ведуть трансляції “на весь світ”, і 

саме тому акцент почав зміщуватися на саму особистість блогера, риси 

його характеру, екстравертованість та відкритість до аудиторії, а не кон-

центруватися виключно на зовнішності (Marshall, & Barbour, 2015).  

Ще одним важливим фактором, який впливає на поведінку покуп-

ців та формування парасоціальної взаємодії, була достовірність наданої 

блогером інформації (Martawilaga, & Purwanegara, 2016; Ananda, & 

Wandebori, 2016). Сіюнг Чунг і Хічан Чо підтвердили важливість такого 

фактору, як довіра споживачів до наданої медіаперсоною інформації 

(Chung, & Cho, 2017). У відповідях учасників їхнього опитування чітко 

простежувалася впевненість, що продукт, який був схвалений знамениті-

стю, із якою медіаспоживачі сформували парасоціальні стосунки в 

соціальних мережах, обов’язково буде належної якості та виправдає їхні 

очікування. Учасники аргументували цю віру тим, що громадська репу-

тація медіаперсони служить гарантією того, що рекламований продукт і 

справді матиме високу якість.  

У 2017 р. Клавдія Тін Хев досліджувала вплив особистості б’юті-

блогерів на купівельні наміри медіаспоживачів Нідерландів. Дизайн її до-

слідження ґрунтувався на моделі “Великої п’ятірки особистості”, яка 

охоплює п’ять параметрів: екстравертованість (захоплений, енергій-

ний, активний і напористий), доброзичливість (добрий, симпатичний, 

вміє прощати), сумлінність (ефективний, організований, відповідальний 

та ретельний), невротичність (тривожний, напружений, зворушливий і 

нестійкий), відкритість до нового досвіду (зацікавлений, має образне ми-

слення, оригінальний) (Becker, 1999; Bilsky, & Schwartz, 1994). 

Нідерландським споживачам пропонувалося переглянути два коротких 

ютуб-кліпи, а потім їм ставили питання щодо особливостей сприйняття 

ними двох б’юті-блогерів; про те, яка ймовірність купівлі ними товарів, 

що обговорювалися у відеороликах, і чи порекомендують вони ці товари 

друзям і знайомим. Результати дослідження показали, що соціальна при-

вабливість, пов’язана з тим, наскільки доброзичливим сприймався 

відеоблогер, мала найбільший вплив на купівельні наміри споживачів. 

Такі риси характеру, як екстраверсія та сумлінність, носили друге місце. 

Цікавим, на нашу думку, є той факт, що дослідниця виявила зниження 

наміру купівлі у споживачів, якщо у відеоблогера була яскраво виражена 

така риса, як сумлінність (соціальна привабливість та екстраверсія 
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позитивно впливають на купівельні наміри). Тобто чим відповідальні-

шим сприймається б’юті-блогер, тим менше споживачів мають намір 

купувати товари, які представляються цією людиною. Пов’язано це із ці-

кавістю подання інформації, часом, витраченим б’юті-блогером на 

“розжовування” та пояснення деталей, а також браком належної “легко-

сті” у самої медіаперсони (Have, 2017).  

На привабливість образу медіагероя впливають також його поведі-

нкові патерни та особливості комунікації з медіаспоживачами. Так, Аліса 

Марвік і Дана Бойд описали маркетологічну стратегію залучення знаме-

нитостей до просування закладів харчування (Marwick, & Boyd, 2011). 

Вони стверджували, що у послідовників медіаперсони посилюються по-

чуття близькості та інтимності щодо медіасимволу, коли знаменитість 

саморозкривається, демонструючи буденні в її житті речі. Вони наводили 

приклад такої демонстрації повсякденного життя, здійснюючи онлайн-

трансляцію сніданку в ресторані або розмови з працівниками в магазині. 

Такі речі послідовникам здаються привабливими через особистий харак-

тер таких постів. Маркетологи використовують цю особливість 

парасоціальної взаємодії для популяризації ресторанів, оскільки коли пі-

дписники бачать, що медіаперсона нещодавно опублікувала якийсь пост 

з певного закладу харчування, це може вплинути на їхнє бажання відві-

дати це ж місце і зробити там селфі, таким чином ніби наближаючись до 

життя знаменитості. Важливим інструментом дослідники вважають та-

кож використання та створення певних хештегів, які сприяють 

просуванню товарів та послуг: знаменитості можуть коментувати як свої 

фотографії, так і фотографії підписників з ресторанів, створювати за до-

помогою хештегів цілі акції та певні умовні спільноти.  

Чунг і Чо, досліджуючи поведінкові патерни послідовників медіа-

персон у соціальних мережах, зробили основний акцент на формуванні 

почуття дружності (Chung, & Cho, 2017). Спираючись на результати ін-

терв’ю, можна стверджувати, що медіаспоживачі справді говорили про 

знаменитостей так, ніби вони їх особисто знали, як про своїх близьких 

друзів, переказуючи особисті історії знаменитостей, які вони бачили 

лише у своїх соціальних мережах. І основним критерієм побудови ілюзії 

близькості у споживачів було регулярне поповнення оновленнями та іс-

торіями з особистого життя знаменитостей їх сторінок у соціальних 

мережах. Як і у випадку Маналі Ханівале, дослідження Хрестини Кова-

льчік та Кетрін Паундерс підтвердило, що емоційна прихильність до 

медіаперсон впливає на медіаспоживачів та їхнє бажання придбати схва-

лений знаменитістю товар (Kowalzcyk, & Pounders, 2016). Наприклад, 

Інеса Лотоніна описує кейси споживчої поведінки послідовників медіа-

персон. Так, одна респондентка придбала органайзер лише через 

зображення знаменитості на його обкладинці; інший респондент 
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зазначив, що відвідує з друзями ресторан, який належить знаменитості, 

оскільки вони хотіли б підтримати особисту справу медіаперсони, що їм 

подобається. Учасники зізналися, що вони дуже уважно стежать за зна-

менитостями та їхніми щоденними справами, а особливо прийомами їжі 

(Lotonina, 2019).  

Третій напрямок розкривався в аспектах політичної психології. Ві-

дразу слід зазначити, що логіка створення політичного іміджу спирається 

на три більш широкі риторичні основи: (1) the ethos (ідеал, характер), 

пов’язаний з образом політичного лідера; (2) the pathos, пов’язаний з мо-

білізацією афекту (емоційні реакції); та (3) the logos, пов’язані з логікою 

та когнітивними стратегіями (Drolet, Lalancette, & Caty, 2015; Flanagan, 

2014). Вони органічно вбудовуються в політичний маркетинг, орієнтова-

ний на економіку держави, політичний імідж самого кандидата та 

бажання електорату. Особливо це помітно в нинішньому світовому полі-

тичному контексті, який можна розкрити через актуальну метафору 

“сучасна демократична політика – це битва конкуруючих образів” 

(Scammell, 2015, р. 9). Тому останні дослідження в цьому напрямку так 

чи інакше пов’язані із соціальними мережами та представленням образу 

політика в них, а також зосереджуються на комунікації між політичною 

медіаперсоною та її електоратом. Нагадаємо про те, що Хортон і Воль 

визначили односторонність парасоціальної взаємодії як основну її харак-

теристику. Але з плином часу та розвитком інформаційних технологій цю 

характеристику, на нашу думку, можна назвати умовною. Більшість по-

літичних діячів ведуть сторінки в соціальних мережах, де є можливість 

отримати зворотний зв’язок від свого електорату – у вигляді лайків, ко-

ментарів або навіть приватних повідомлень. Звісно, що не всі політичні 

діячі ведуть такі сторінки самостійно, у більшості випадків це роблять 

професіонали – контент- або PR-фахівці, а часом навіть програми зі шту-

чним інтелектом. Деякі політики ведуть свої відеоблоги. Наприклад, 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму блозі “Чашка з 

Прем’єром” розповідає людям про останні нововведення та зміни, що ві-

дбуваються в країні; або візьмімо відеоповідомлення Президента 

України Володимира Зеленського в Instagram, де він окреслює досяг-

нення та плани на майбутнє щодо загальнодержавної політики, а також 

веде прямі трансляції із своїх спортивних тренувань у фітнес-клубах. 

Свого часу Брюс Ньюмен говорив про створення та презентацію об-

разу політика. За його словами, образ часто “створюється за допомогою 

візуальних вражень, які передаються фізичною присутністю кандидата, 

його появою в ЗМІ, досвідом і записом, оскільки ця інформація інтегру-

ється у свідомість громадян” (Newman, 1999, р. 92). Актуальною світовою 

тенденцією є зміщення фокусу уваги медіаспоживачів з текстових повідо-

млень на зображення, інфографіку та відеоповідомлення; і в політичній 
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рекламі тенденція “від текстового до візуального” теж проявилася не менш 

яскраво (Marland, 2012; Lalancette, & Tourigny-Koné, 2017). Особливо у 

зв’язку з популяризацією соціальних медіа як інструментів формування 

іміджевих політичних повідомлень та медіаобразів. І, напевно, саме тому 

дослідження привабливості політичних медіаперсон у межах парасоціаль-

ної теорії зосереджуються навколо соціальних мереж.  

Енні Геллвеґ 2011 р. досліджувала зміст соціальних сторінок відо-

мих політиків, розглядаючи їх як певні тактичні інструменти виборчих 

кампаній. Результати контент-аналізу та опитувань показали, що виборці 

на сторінках кандидатів найбільше цінують інформацію особистого змі-

сту, ніж надійні, елегантні та загальноінформаційні повідомлення. 

Дослідниця, аналізуючи повідомлення політиків у Twitter, зауважила, що 

виборці більш прихильно ставляться до політиків з персональним конте-

нтом, ніж до тих, хто висвітлює професійний контент (Hellweg, 2011). 

Варто зазначити, що результати цього дослідження логічно вписуються 

в канони парасоціальної теорії взаємодії медіаспоживачів і медіаперсон. 

Виявлена Геллвеґ закономірність нині є загальносвітовим брендом: еле-

кторат розглядає політичних діячів як людей, а вже потім як професійних 

політиків. Яскравим прикладом тут може бути Президент України Воло-

димир Зеленський, який веде активне життя в соціальних мережах і 

постить досить багато особистої інформації, а не тільки те, що стосується 

його державної посади.  

Карін Лібхарт і Петра Бернхардт провели дослідження стратегіч-

ного використання Instagram під час виборчої кампанії на посаду 

федерального президента Австрії у 2016 р. Дослідниць цікавило страте-

гічне використання платформи як агітаційного каналу кандидата в 

президенти Олександра Ван дер Беллена (Alexander Van der Bellen). Ос-

новною гіпотезою дослідження було припущення, що створення, 

добирання та поширення візуальних зображень може допомогти сформу-

вати політичні образи та керувати ними. Візуальні зображення в 

Instagram були класифіковані дослідницями на основі аналізу типу зобра-

ження (Grittmann, & Ammann, 2009; 2011) з метою реконструкції 

основної процедури вибору та візуальних стратегій. Вони виокремили 

три основні стратегії: (1) біографія кандидата (біографічна стратегія), (2) 

представлення його передвиборчої команди (стратегія команди) та (3) 

представлення кандидата як посадової особи (чинна стратегія). Резуль-

тати дослідження показали, що за допомогою зображення виборцям 

надається важлива інформація про релевантність кандидата та загальний 

опис його політичної кампанії, завдяки чому у людей формуються пев-

ний образ та очікування. Політики демонструють різні аспекти своєї 

особистості, їх відповідність кваліфікаційним вимогам щодо посади, яку 

вони хочуть зайняти, та розуміння ними політики. У цьому випадку 
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зазначені меседжі краще передають саме зображення, а не словесна чи 

текстова форма (Liebhart, & Bernhardt, 2017). Крім того, у цьому випадку 

можна говорити про створення образів як побудову й поширення певних 

наративів, також відомих як візуальна риторика, покликаних апелювати 

до «вузької» публіки, мобілізувати та переконувати її (так зване обрам-

лення повідомлень). Акцент на конкретних типах зображень не лише 

розкриває те, як кандидат хоче презентувати себе електорату, а й об-

раз/бачення тієї політики, яку він планує пропагувати (Liebhart, & 

Bernhardt, 2017). Мішель Заппавінья пояснює психологічні особливості 

медіаспоживачів та прихильників саме Instagram “темпоральністю соціа-

льної мережі, в якій зображення розміщуються як потік змісту, що 

хронологічно розгортається, а також привілейованість стилів фотогра-

фії”, які ніби говорять “Ти можеш бути тут зі мною”. Таким чином глядач 

може переглядати зображення в режимі реального часу – “як тільки це 

буде розміщено”, а також переглядати в будь-який зручний для нього час 

та актуалізувати відтак почуття та емоції, які були пов’язані з першим 

переглядом цього контенту (Zappavigna, 2016, р. 283).  

Ланс Беннетт, досліджуючи політичний імідж та зображення полі-

тиків, виокремив основні характеристики, які мають бути властиві 

зображенням, аби вони дістали позитивний відгук у потенційного елек-

торату: (1) простота (“image shaping”) політичних образів є 

інструментальною, оскільки робить їх більш емоційно та інтелектуально 

доступними для їхньої цільової аудиторії; (2) виразність візуальних пові-

домленнь (“message salience”), тобто образи прямі, яскраві та наочні, 

матимуть більший та послідовніший вплив на аудиторію; (3) узгодже-

ність образів на всіх платформах комунікацій, через які вони 

поширюються; (4) достовірность (“message credibility”) у політичних об-

разах може допомогти встановити або посилити профіль події, причини 

чи політичного діяча серед цільової аудиторії (Bennett, 2016). Деякі із цих 

характеристик виразно перегукуються з результатами досліджень, які ми 

представляли в напрямку споживчої поведінки. А це може свідчити про 

те, що вимоги медіаспоживачів до медіаперсон будь-якої сфери – спор-

тивної, розважальної, політичної – є спільними і загальними.  

Продовжуючи тему візуального представлення політиків у соціа-

льних мережах, Ахіллеас Карадімітріу та Анастасія Венеті 2016 р. 

звернули увагу на політичні селфі. Науковці стверджують, що політи-

чні селфі переконфігурували і змінили традиційні способи політичної 

комунікації за допомогою чотирьох чітких і при цьому взаємопов’яза-

них напрямків використання: (1) самостійно створений матеріал, коли 

політик оминає традиційні засоби масової інформаці; (2) почуття бли-

зькості та інтимності, яке формується у медіаспоживачів; (3) 

інструмент політичного брендингу та (4) схема привернення уваги ЗМІ. 
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Це дослідження зосереджується на представленні гучних подій у соціа-

льних медіа; дослідники припускають, що політичні селфі можна 

розглядати як новий тип іміджевих інструментів, які кидають виклик 

застарілим уявленням про традиційну політичну постать і формують 

нові уявлення – з аурою близькості та інтимності. Спираючись на низку 

відомих і вражаючих політичних селфі, на теорію про медіаподії та па-

расоціальну теорію, учені довели, що, порівняно з минулим, цей новий 

тренд сприяє приверненню уваги електорату та формує оновлені особи-

стісні бренди політичних діячів (Karadimitriou, & Veneti, 2016). Як 

відомо, перед тим як брати участь у голосуванні, виборці часто врахо-

вують особисті якості кандидатів: чесність, інтелігентність, 

дружелюбність, щирість, надійність та лідерство, які можна візуально 

передати різними способами (King, 2002; Lobinger & Brantner, 2015). 

Саме тому особливо важливими та цікавими, на нашу думку, є дослі-

дження саме особистісних брендів політичних діячів.  

Мірей Лалансетт і Вінсент Рейно досліджували динаміку управління 

іміджевими зображеннями та їхній вплив на лідерство в контексті постійної 

цифрової агітації та політики медіаперсон у Канаді. Це дослідження стано-

вило для нас особливий інтерес, оскільки зосереджувало свою увагу на 

офіційній сторінці Instagram Джастіна Трюдо протягом першого року після 

його обрання 19 жовтня 2015 р. Усі публікації, які з’явилися на особистому 

Instagram-каналі прем’єр-міністра Канади в період між 19 жовтня 2015 р. і 

19 жовтня 2016 р. були заархівовані (загалом 145 унікальних публікацій). 

Далі зображення кодувалися за п’ятьма аспектами: (1) структура і компози-

ція нерухомих фотографій в Instagram та рухомих зображень; (2) структура і 

зміст підписів в Instagram (наприклад, використання механізмів тегів [@], 

хештегів, емоджи); (3) політичні питання (наприклад, відносини з урядо-

вими міністерствами та відомствами); (4) сценічні показники, зображені на 

основі типологій, розроблених Corner & Pels (2003) та Van Zoonen (2006), 

наприклад, ЗМІ та громадські, політичні, приватні; і (5) непомітні сцени 

Instagram та нерухомі зображення (наприклад, естетика, фізичне розташу-

вання, наявність символів). За результатами дослідження було встановлено, 

що візуальна риторика та звернення Трюдо базувалися на зображенні (the 

ethos) молодої, доглянутої та позитивної людини, що прислухається до будь-

якої особистої чи громадської думки. Instagram Трюдо в Інтернеті викорис-

товується здебільшого для представлення його в основному як політичного 

об’єкта і значно меншою мірою – для відображення його приватного життя. 

Охопивши низку різноманітних подій від святкування Геллоуїна до маршо-

вого параду гей-гідності, зустрічей міжнародних громадських та політичних 

діячів, оголошення державних інвестицій або висловлення співчуття людям, 

що постраждали від терактів або стихійних лих, він передав своєму електо-

рату оптимістичне повідомлення про Канаду та його способи управління. 
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Автори дослідження наголошували на тому, що образи часто вражають на-

багато більше, ніж слова або фотографії Трюдо (участь у параді гей-гідності 

або відвідування культурних чи релігійних урочистостей), справляють зна-

чно сильніший вплив на громадян, ніж більш традиційні текстові політичні 

повідомлення, та зміцнюють його імідж як політичного діяча. Але варто зве-

рнути увагу і на те, що особиста стрічка Трюдо в Instagram також була 

посилена представленням його особистого життя, через образи щасливого в 

подружньому житті чоловіка та люблячого батька. Це робилося за допомо-

гою відеообразів із зображенням його родини, яка супроводжувала Трюдо 

під час різноманітних заходів як у Канаді, так і за кордоном. Такі повідом-

лення створювали враження його звичайності (схожості на всіх інших 

канадських чоловіків), оскільки його публічний образ відповідає канадській 

нормі гетеронормативного характеру. Завдяки наголошуванню цих аспектів 

підсилювався емоційний (the pathos) та інтелектуальний (the logos) зв’язок 

політика з громадянами Канади (Lalancette, & Tourigny-Koné, 2017). Більше 

того, наголос на позитивному політичному іміджі дав змогу Трюдо підкрі-

пити свій авторитет і привабливість як політика, так і особистості. Завдяки 

поєднанню образів та підписів Трюдо продемонстрував риси, які можуть 

бути привабливими для широкої публіки: чесність, щирість, надійність, до-

брозичливість та лідерство (Lalancette & Raynauld, 2017).  

Особистий внесок автора. Як видно з результатів огляду вищеза-

значених джерел, багато елементів привабливості медіаперсони 

перегукуються один з одним, навіть попри різну спрямованість їх дослі-

дження. З огляду на це і підсумовуючи всю представлену нами 

дослідницьку інформацію з різних куточків світу та за різні проміжки 

часу, ми сформували універсальну теоретичну модель привабливості об-

разу медіаперсони. У моделі поєднано два основні параметри – 

суб’єктивний і парасоціальний. Суб’єктивні ознаки вказують на ті хара-

ктеристики, які має демонструвати медіаперсона для того, щоб 

викликати зацікавленість та прихильність у медіаспоживачів; парасоціа-

льні ознаки є предикторами того, що люди прагнуть перетворити 

парасоціальну інтеракцію в парасоціальні стосунки (пролонговану і 

більш глибоку емоційну взаємодію).  

Розгляньмо детально складники цих ознак.  

1. Суб’єктивні вимоги: 

а) внутрішні характеристики: інтелект, гумор, доброзичливість, 

щирість та надійність, чесність, повага до інших, позитивність, екстраве-

ртованість та певною мірою агресивність (несамовитість); 

б) зовнішні характеристики: демонстрація атрибутів успіху та ба-

гатства (наявність дорогих брендів та коштовних речей, розкішної 

нерухомості); регулярна зміна локацій та чек-інів; виражена сексуаль-

ність та зовнішня привабливість; 
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в) поведінково-комунікативні характеристики: обговорення “гос-

трих” тем; розкриття широкому загалові інформації, що стосується 

особистого життя; регулярне поповнення та оновлення сторінок у соціа-

льних мережах; яскравість, цікавість, новизна, достовірність, наочність 

та узгодженість наданої медіаспоживачам інформації; ініціювання різно-

манітних акцій у соціальних мережах, створення нових хештегів.  

2. Парасоціальні вимоги: 

а) формування почуття прихильності, дружності (коли медіаспо-

живачі сприймають медіаперсону як друга чи хорошого знайомого, тобто 

людину з плоті і крові, якій вони довіряють); 

б) наявність почуття близькості та інтимності (коли користувачі 

відчувають кожний сеанс взаємодії з медіаперсоною як соціальну зустріч 

(хоча вона такою не є), результатом якої є глибоке почуття взаємної обі-

знаності, конфіденційності, уваги та емоційного зв’язку);  

в) відчуття належності (коли медіаспоживач прагне бути части-

ною великої референтної групи людей, таких самих як і він, що 

поділяють його симпатії щодо конкретної медіаперсони);  

г) готовність до наслідування медіаперсони та ідентифікації з нею 

(коли людина хоче бути схожою на улюблену медіаперсону, копіюючи її 

на рівні зовнішності і поведінки); 

д) поділяння цінностей із медіаперсоною (для формування глибо-

ких почуттів до медіаперсони медіаспоживач має знайти певні точки 

дотику; відчути, що медійний симулякр такий самий, як і він; сформувати 

ілюзію поділяння думок, почуттів та цінностей). 

Саме виконання перелічених суб’єктивних і парасоціальних вимог 

спонукає медіаспоживача щоразу підтверджувати свою лояльність до ме-

діаперсони на поведінковому рівні (наприклад, ходити на кожен фільм, 

де знімався улюблений актор; купляти товари із символікою улюбленого 

спортсмена або користуватися засобами, які рекламує блогер, послідов-

ником якого є медіаспоживач).  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізу-

вавши велику кількість наукових джерел під кутом зору парасоціальної 

теорії, ми означили три найбільші напрямки, у межах яких велися прак-

тичні дослідження привабливості образу медіаперсон для 

медіаспоживачів. Перший напрямок, який зосереджувався на дитячій 

психології, порушує питання бажаної ідентифікації дітей з медіаперсо-

нами, особливостей їх наслідування та впливу медійних образів на 

розвиток і самосвідомість молодого покоління. Другий напрямок – пси-

хологія споживчої поведінки – здебільшого досліджує світові тренди з 

погляду формування образу, правильного для ефективних рекламних ка-

мпаній; у цьому напрямку велися найширші дослідження – від зовнішніх 

параметрів до з’ясування особливостей самої особистості медіаперсони. 
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Третій напрямок – у межах політичної психології – розкривається через 

політичні комунікації та різноманітні інформаційні повідомленн; це 

пов’язано зі стрімким розвитком інформаційних технологій та зміною 

іміджу політиків – із “божественних та недосяжних” на “звичайних, про-

стих, із народу”.  

На основі узагальнення та синтезу отриманої інформації створено 

авторську універсальну модель привабливості медіаперсони в межах па-

расоціальної теорії. Модель містить два компоненти, які доповнюють 

один одного, і їх наявність є предиктором формування у медіаспоживачів 

внутрішньої готовності до демонстрації своєї лояльності медіаперсоні на 

поведінковому рівні.  

Подальші перспективи досліджень ми вбачаємо у сфері політичної 

психології, а саме у вивченні впливу парасоціальної взаємодії на електо-

ральну поведінку. 
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The international armed conflict in Ukraine, which has been going on for al-

ready more than five years, has caused significant changes in Ukrainian society. 

More than 1.7 million people have been forced to leave their homes and become 

internally displaced. In such conditions, the question of identities becomes one of the 

most important for the affected people. The overall social situation of displacement 

has contributed to the individual and community self-perception of displaced people, 

and the creation of the ‘resettlement identity’ among them. Such specific social iden-

tity became the main subject of the author's research and will be discussed in the 

current paper. This article presents the first results of the ongoing research into social 

identities of displaced people in Ukraine. The research was conducted through a com-

bination of narrative interviews and mental sketch mapping of the respondents' home 

cities in Donbas and their current places of residence. The research data was analysed 

from the perspectives of social psychology as well as of human geography, and the 

results show how the emotion-laden phenomenological experience contributes to 

spatial perception of the city and to turning space into place. The mapping and nar-

rativization processes make it possible to distinguish the crucial elements of the 

complex identity of the displaced people: the Donbas identity, the Ukrainian identity, 

and a specific resettlement identity that simplifies the identification with a huge group 

of people sharing similar experiences. Our research shows that mental sketch map-

ping as a method helps to elicit the complexity of identities among the displaced 

people. Moreover, mapping exercise, combined with a narrative interview, also had 

a therapeutic effect upon the respondents as the research subjects experienced change 

during the interview. The complex usage of a position of existential outsideness 

(Relph 1980) revealed in the research, may be the symptom of a personal crisis. Thus 

the reflexive work on the maps may be a tool for displaced people to rethink and 

transform their spatial-temporal coordinates and their identities. 

Keywords: Psychogeography; Donbas; Mental Mapping; Displace-

ment; Identity.  
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КАРТОГРАФУЮЧИ ПЕРЕСЕЛЕННЯ: ПОТЕНЦІАЛ 

ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОГЕОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ 

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ЗМІСТУ ВИМУШЕНОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ 

Міжнародний збройний конфлікт, що триває в Україні вже понад 

п’ять років, призвів до суттєвих змін в українському суспільстві. Майже 

1.7 мільйонів людей були вимушені покинути свої домівки і стали внут-

рішньо переміщеними особами. У таких умовах питання ідентичності 

стає одним із найбільш важливих для вивчення соціальними психоло-

гами. Соціальна ситуація переселення суттєво вплинула на індивідуальне 

та групове самосприйняття переміщених осіб, і зрештою призвела до по-

яви у них так званої «переселенської ідентичності». Така специфічна 

соціальна ідентичність і стала основним предметом цього дослідження. 

У цій статті представлені результати проведеного нами дослідження про-

сторових ідентичностей внутрішньо переміщених осіб в Україні, 

отримані завдяки поєднанню методів наративного інтерв’ю та менталь-

ного картографування. Створені учасниками дослідження ментальні 

карти рідних міст Донбасу, а також Києва, були проаналізовані з перспе-

ктиви соціальної психології та гуманітарної географії. Результати 

дослідження показали, що емоційно забарвлений феноменологічний до-

свід є визначальним для сприймання образу міста, перетворення 

простору на місце та творення просторових ідентичностей. Процеси кар-

тографування й наративізації дозволили виділити значущі компоненти 

комплексної просторової ідентичності переміщених осіб: донбаську іде-

нтичність, українську ідентичність та специфічну «переселенську» 

ідентичність, що полегшує ідентифікацію із ширшою спільнотою, об’єд-

наною спільним досвідом вимушеного переселення. Дослідження також 

показало, що ментальне картографування як метод дозволяє виявити ба-

гатоманіття ідентичностей серед переміщених осіб. Більше того, таке 

картографування у поєднанні з наративним інтерв'ю також може мати те-

рапевтичний вплив на респондентів. Окрім того, було виявлено 

характерне для переселенців відчуття «екзистенційної відчуженості», що 

є симптомом особистісної кризи (Relph, 1980). Разом із тим дослідження 
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показало, що рефлекспивна робота над створеними ментальними кар-

тами допомагає переселенцям переконструювати власні просторово-

часові координати та ідентичності.  

Ключові слова: психогеографія; Донбас; ментальне картогра-

фування; переселення; ідентичність. 

 

Introduction and Research Problem. During the current conflict in 

Ukraine, at least 1.7 million people from the Donbas region have been forced 

to leave their homes in the affected areas and become internally displaced. The 

displaced people form their personal stories of war and peace in order to deal 

with their psychological trauma, and these stories are formed within the con-

tradictory fields of multiple discourses and interpretations of the conflict. They 

face difficulties in adaptation to the new living conditions because of social 

and economic problems, and also cannot easily accept the changed reality 

(Васютинський, 2016; Блинова, 2017; Коробка, 2017; Lazarenko, 2018). At 

the same time, the displaced people coming from Donbas bear a specific re-

gional identity that reflects the complicated history of the region and appeals 

to values of freedom and self-determination (Gentile, 2015), and desire to pre-

serve or strengthen civic identities in a polarizing society (Sasse and Lackner, 

2018; Васютинський, 2017; Горностай, 2012). These aspects make studying 

the identities of the displaced people even more tangled, as an identity crisis 

may be one of the symptoms of the relocation trauma.  

The term ‘internally displaced person’ itself, as well as the word ‘dis-

placement’, reveal one more linguistic implication: the morphological word 

root ‘place'. Thus, the linguistic structure of the term supposes the core role of 

spatial relations and attitudes and requires a special investigation of the mean-

ings of space and place for the displaced people. That is why the research on 

implicit senses of resettlement and displacement requires insights from both 

social psychology and also human geography, as the discipline dealing with 

personal-spatial relations. 

Recent research shows that the notions of home and relation to home 

might be essential in forming ‘migrant identities’ (Brooks and Simpson, 

2013). The senses of belonging have been widely explored regarding transna-

tional migrants, however, in the case of Ukrainian IDPs, the emotional 

dislocation with geographical distance is also crucial for understanding the 

emotional substance of the experience of resettlement. That is why a home may 

be considered as a combination of the material environment and a set of mean-

ingful relationships, both produced and internalized by the resettlers (Boccagni 

and Baldassar, 2015; Ewing, 2005).  

The social situation of displacement has contributed to the individual 

and community self-perception of displaced people, and the creation of the 

‘resettlement identity’ among them. As Boccagni and Baldasar (2015) 
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point out, ‘since the migration process involves moving from one place to 

(at least) an-other, it also entails change and transformation and the conse-

quent (re)negotiation of self and others in both these places’ (Boccagni and 

Baldassar, 2015). That is why the above-mentioned ‘resettlement identity’ 

became the main subject of the author's research and will be discussed in 

the current paper. 

As discussed before, the category of place has a crucial role in under-

standing displacement, as the word root ‘place’ lies beneath this word. That is 

why the research design assumes the usage of human-geographical methods 

that have already proven to be effective in studying the human-space relation-

ship, and of these methods, mental mapping is the prevailing one.  

Mental mapping as a way to study human-space relations goes back to 

the Situationist International and Guy Debord’s Naked City, a collage where 

the meaning lies in the arrows designating the intensity of spatial relation 

(Debord 1997). Kevin Lynch elaborated mapping as a research method, intro-

duced the procedure and presented the first tools to analyse the maps, while 

Milgram and Jodelet were the first to explain the value of such a type of geo-

graphical knowledge for dealing with psychological reality (Milgram et al., 

1976). Over recent decades the method has been used to gather knowledge 

about the dynamics of human-environment relations ranging from the daily-

life practices to feminist geographies and experiences of oppressions (Downs 

and Stea, 1977; Gould and White, 2012; Kitchin and Dodge, 2007; Powell, 

2010). Gieseking identifies the mental sketch mapping (MSM) version of the 

method as the most prevalent form, in which participants draft visual maps 

derived from their cognitive maps of space and the information, emotions, and 

ideas they hold, whether real and/or imagined (Gieseking, 2013). 

One of the most important principles of mental mapping in the context 

of displacement studies is that ‘it allows the subject to maintain the ownership 

of her/his story; thus, the elements and scenarios depicted are just the ones that 

she/he wanted to share. Therefore, it retrieves the intrinsic link between agency 

and storytelling’ (Campos-Delgado, 2018). As agency and subjectivity mean 

so much for the resettlers, such a type of research method helps to reveal the 

stories about the war and resettlement, as well as about the transformation of 

space perception after moving to a new place of living. Creation of the mental 

map is predominantly a starting point for the remembering and transforming 

of the traumatic memories of displacement. 

Therefore, in the current research, the narrative part will consider work 

on the trauma as a whole, while the mapping part will work both with the spa-

tial expression of the trauma and the social production of space deriving from 

it. Mapping itself appropriates the place (Bruchansky, 2010) while reflecting 

the common practices of everyday life (Certeau, 2008). Thus the phenomeno-

logical experience of daily life is the main contributor to turning space into 
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place. Since the research aims to explore the identities that are built on experi-

ence, it is important to understand what kind of experience turns space into a 

place, and how the experience of perception of the hometown and the new city 

differs for the internally displaced persons.  

The current research is part of a doctoral dissertation aiming to study 

the implicit senses of displacement, as well as the formation of a specific place-

based identity shared among the IDPs in Ukraine. The research was designed 

with a mixed methods approach, to combine the psychological and spatial per-

spectives.  

In the research case, the narrative impulse was the proposal to map the 

hometown and tell a story about the place. The suggestion to map the new city 

of residence (Kyiv in this case) was then made upon the completion of the 

mapping exercise on the home city. The research design implied that this is the 

point for the creation of an integral life story, where the narrativization process 

and the fusion of the stories of the past and the present should appear as clearly 

as possible.  

The overall research sampling included 24 people aged 24 to 51, who 

moved from Donbas to Kyiv either in summer 2014 with the first migration 

wave (21 people) or in summer 2015. However, only 14 respondents com-

pleted the full research procedure and ended up with the two completed mental 

maps and a full narrative interview. The 28 maps, to be discussed in detail in 

the next part of the article, were created by respondents aged from 21 to 36 

during personal interviews from September 2018 to November 2019. The em-

pirical data was encoded and abstracted to ensure confidentiality, so the 

participants’ names and their personal details were altered.  

Gieseking distinguished 57 different categories of mental sketch map 

analysis; however, the current research will only consider those with the most 

significant differences, the ones reflecting the traumatic experience, and the 

categories indicated by the respondents during the interviews.  

The analysis of the available maps shows that the respondents demon-

strate two main approaches to the city mapping: a rational sequential 

approach, and a spatial one (Pocock, 1976). Thus, within the sequential ap-

proach, the respondent first created a certain structure of the city - the ‘urban 

tissue’, meaning the street grid, the subway map or the location of the river (as 

in Kyiv, where the Dnieper river is the backbone element of the urban structure 

and perception of the city). After that, meaningful objects or locations were 

superimposed onto the urban tissue: home, public spaces, places of memory, 

significant objects like a bus station or the airport. The respondents with the 

spatial approach started their mapping with meaningful objects and built up a 

kind of narrative about the places, ranging from the most significant (like 

home, hospital, meaningful public spaces) to common elements of the urban 

landscape such as dominant high-rise buildings, railway stations and stadia. 
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However, there is a notable tendency among the respondents to 

change the mapping type with the second task. Thus, the participants with 

a spatial map of their home town create a sequential map of Kyiv and vice 

versa. For instance, Tamara created her Donetsk with a well-rationalized 

structure and started the mapping with the street grid. She also started cre-

ating a mental image of Kyiv with a rational element - a river that divides 

the city and mapped the two circles denoting the left and the right bank. 

Those circles were then randomly filled with some meaningful elements. 

At the same time, Tamara herself noted that the contrast between a well-

structured hometown and chaotic Kyiv is decisive for her in the understand-

ing of these two cities. There are also two opposite cases: while the 

participants made the emotional spatial maps of Lugansk with only signif-

icant places indicated, their mapping of Kyiv started with the subway 

scheme, and the meaningful objects were placed around the stations. 

Another important affective MSM component is the ‘good figure’ prin-

ciple, borrowed from Gestalt theory. 'Good figure’ means that element of the 

map which is a symbolic centre and attracts the main attention of the viewers 

(Pocock, 1976; Kitchin and Dodge, 2007). Such an element might be the object 

exactly in the middle of the map, the brightest or biggest item drawn, or the 

compositional centre of the map. Remarkably, half of participants mapped the 

monuments in public spaces as the ‘good figures’ – such as Lenin monuments 

in Donetsk and Ivanivka and ‘The Worker with a Torch’ in Luhansk, along-

side the Independence and Motherland monuments in Kyiv. On one of the 

Donetsk maps, Lenin Square itself became the central element, while the mon-

ument was marked only as a small pictogram. Two other maps featured the 

author’s home at the symbolic centre, and one participant pictured herself in 

the centre of the map. Also, there are two Kyiv maps with transport infrastruc-

ture items as ‘good figures’: one with a subway station, another with the central 

bus terminal – the place of contact with the respondent’s hometown. It turns 

out that the socialist meanings (the public space monuments) are still the se-

mantic centre of the cities of Donbas, while in Kyiv the central objects may 

bear either Soviet meanings (for example, the Motherland monument), or the 

senses of modern Ukraine. The latter can be attributed to the images of Maidan; 

this place carries a lot of meanings regarding modern Ukraine and in particular 

the values associated with the resettlement. Perhaps that is why the Maidan is 

depicted on each of the maps of Kyiv. 

With regards to the category of the first-drawn element, the respondents 

showed two different approaches to drawing the image on a sheet of paper. 

Even those who chose the sequential structure, as described above, and began 

with a reflection of the urban tissue, started the focused item-drawing from the 

picturing of their home. Generally, the home became the first significant ele-

ment drawn on 16 of the 28 maps. However, one respondent made home the 
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last-drawn element on both MSMs, as if she was summing up the whole map-

ping process. On the other hand, in some of the cases the participants did not 

depict their homes at all: for example, Karina and Tamara started mapping their 

native cities with their homes, but did not depict the places where they live in 

Kyiv, explaining this by the fact that they have changed apartments several 

times and did not have a ‘sense of home’ anywhere in the city. At the same 

time, Taras, who drew the most detailed home-city map, with 115 elements, 

did not depict his house - because he wanted to stick to the chosen scale and 

there was simply not enough space on the sheet. In contrast, he began his map-

ping of Kyiv with an image of his new home, and after that added the area 

where he wanted to settle in the future. 

Another noteworthy aspect is that some participants singled out or high-

lighted the objects associated with the most powerful emotions. So, for 

example, Zoya highlights the Donbas Arena stadium with colour and shading, 

as for her this item is a symbol of the once thriving, and now partially destroyed 

native city of Donetsk. Dana pictures her home in Donetsk in a separate area - 

and in the same way highlights Maidan in Kyiv, the place where the revolu-

tionary events that changed her whole life happened. Taras singles out 

Rusanivka neighbourhood on the on the otherwise featureless left bank left 

bank of Dnieper, as for him it is a place where he sees himself in the future. 

Meanwhile, Polina distinguishes two objects that are the focus of her traumatic 

experience: an aeroplane (‘Kyiv is always about aeroplanes. There are no air-

crafts at home, only military aviation. I'm afraid my mom will feel sick of these 

aeroplanes when she comes here… It's so scary for someone who has seen the 

war') and a zoomorphic pictogram symbolizing the Kyiv club Coyote Ugly 

(‘that is a strange club. The bouncer told us ugly things after seeing our birth-

places in the passports, like, do not pretend to make separatism here. Maybe 

he was crazy, but it was so frustrating! We just moved, and everyone demon-

strated the othering…'). Thus, the maps reflect the respondents’ traumatic 

experience of relocation, and the traumascape may take various forms - either 

be focused on the places where traumatic events occurred directly, or manifest 

as a regret about the destroyed city. 

The juxtaposition of the maps makes it possible to compare the satura-

tion of the maps, the change of the drawing style and patterns, as well as to 

find contrasting points in the perception of cities. Reflection on the maps re-

sults in reflection on the identities. Thus, Karina says: ‘I don’t affiliate myself 

to Luhansk, so if someone asks me, I tell that I’m from Donbas’, while Polina 

mentions: ‘I’m proud that I’m from Ivanivka, a unique place, unlike the other. 

But I see my home town only in terms of the past’.  

At the same time, the process of mapping itself reflects the meaning of 

a ‘resettlement identity’. Some of the participants constantly used the past 

tense regarding their hometowns, but mentioned the changes that occurred, the 



Проблеми політичної психології. Збірник наукових праць. Випуск 8 (22) 

56 

places that were destroyed, and described how the streets became empty. Ac-

cordingly, their narratives turned out to be not just the stories about the past, 

but in fact became their personal stories of war and displacement. Neverthe-

less, a certain distance to the city from the past was traced: thus, Polina said 

‘the city is mute. It is not my city anymore’. 

The request to draw the second map reveals the resettlement narrative 

even more strongly. On the level of spoken narrative, the transition to the sec-

ond map is to turn to the story about the displacement itself, the first 

impressions of Kyiv as a new place to live – not as a place from a school trip - 

and the difficulties upon arrival. The participants mentioned that none of them 

intended to live in Kyiv for a long time. They were going to fend for themselves 

at the relatives of friends’ places and come back as soon as the situation calmed 

down, but they eventually settled down in Kyiv for almost five years. Eventu-

ally, the daily practices and experiences the respondents had in Kyiv 

contributed to their perception of the new city of residence and a new place-

based identity.  

In this regard, Kyiv appears as an ‘unfriendly’, ‘unfamiliar’ and ‘incom-

prehensible’ place, that is reflected in the large number of empty spaces on the 

maps or the marks of the ‘non-places.’ So Kyiv is, to some extent, perceived 

as an ‘inauthentic’ placeless place due to a lack of significance and experience 

of some of its components (Relph, 1980). The further development of the nar-

rative follows the principle of constructing day-to-day practices in order to get 

familiar with the city. For instance, Polina mentioned how she was constantly 

using the map navigator, Maryna remembered getting lost in the subway and 

Karina told the story of how she was riding the public transport to explore 

places in the city. In de Certeaus’ terms, this is a manifestation of making sense 

of space through practices, and repeating the practices in order to overcome 

alienation. Hence, movement and turning spatiality into narratives is a way to 

transform ‘foreignness’ to ‘familiarity’, and is a step towards forming a partic-

ular spatial identity (Certeau, 2008).  

At the same time, the participants still perceive themselves as displaced 

people. Hence, Zoya expressed her regret about renting the apartment: ‘in these 

five years we are renting, we could have purchased our own apartment. It turns 

even sadder when I remember our flat in Donetsk, we just paid it out and the 

war started'. Tamara goes further and explains her resettler identity like this: 

‘the first apartment I rent was just terrible … with lots of cockroaches! We 

could do nothing to them… I was shocked: there were no cockroaches at home! 

But in Kyiv, they were everywhere, in all the apartments I rent, like they were 

migrating with me. As so, they are the resettlers, just as we are. And for me, 

they are a symbol of Kyiv. Here no one waits for you when you come, except 

the cockroaches.' 
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At the same time, the respondents share a common identity of ‘the 

Ukrainians’: they still label the cities in Ukrainian despite using the Russian 

language during the interviews; they depict the Ukrainian flags both in their 

hometowns and in Kyiv, and place specific emphasis on the fact of a Ukrainian 

presence in the occupied territories. Thus, Karina explains with emotion that 

the Ukrainian theatre in Luhansk still works and gives performances in Ukrain-

ian; the same fact was also mentioned by Taras. Polina is also happy that her 

school still gives Ukrainian language classes. Larysa and Zoya depict Ukrain-

ian flags on their hometown maps. 

The mapping and narrativization processes make it possible to distin-

guish the crucial elements of the complex identity of the displaced people: the 

Donbas identity, the Ukrainian identity, and a specific resettlement identity 

that simplifies the identification with a huge group of people sharing similar 

experiences. Such identities might be manifested in the sites of memory, which 

hold communal identities together or divide them, while the spatiality of 

memory links the social and the personal (Halbwachs and Coser, 2008). Thus 

mapping the home cities and a new city of residence implies not the juxtapo-

sition of the identities inside one mapped space, but the juxtaposition of the 

past and the present. However, in forming the sites of contest or dialogue, maps 

sustain a social memory that articulates civic and personal identities.  

According to Leach’s concept of belonging, the identification process 

is always specular and is always a question of recognising the self in the other. 

Thus, identification with place is a result of the process of ‘mirroring’ and ‘in-

trojection’ of the external world into the self, and the projection of the self to 

the external world (Leach, 2002). Thus, the mental sketch maps of the partici-

pant reflect their interiorized images of the places that might no longer exist – 

in case of conflict-affected hometowns. So the spatial identification with such 

non-existent and imaginary places might lead to the participants’ ‘existential 

outsideness’ towards hometowns, and, at the same time, difficulties and even 

refusal to create new spatial practices in Kyiv, that might facilitate the for-

mation of a new identity. But still, the identity is a performative discourse, so 

the articulation of the problem, and creating a narration about life events, helps 

to draw the connection between the past self and the present self (Титаренко, 

2017). So the process of narrativization, followed by the reflexive work, can 

be a tool for the displaced people to re-think their spatial identities. 

The personal stories of the research participants reveal that mental map-

ping gives insights into the study of human–space relations, as MSM evokes 

‘the lived experience of social, cultural, and political issues related to place’ 

(Powell, 2010, p. 539) as well as giving insights into the way places live within 

and produce people, societies, cultures, and politics. Hence, mental mapping 

enables the researchers to literally see and hear participants’ experiences that 

may go unrecorded if the studies of space and place rely solely on verbal 
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interchange. Also, mental sketch mapping as a method helps to elicit the com-

plexity of identities among the displaced people. The mapping exercise, 

combined with a narrative interview, also had a therapeutic effect upon the 

respondents as the research subjects experienced change during the interview’. 

Thus, the respondents had a tool to partially transform their identities during 

the reflexive interviewing process through rethinking their attitudes to the rep-

resented spaces.  

In any event, the displacement discussed in this paper has been a spatial 

trauma for everyone who experienced it, and the mental mapping, combined 

with the narrative interview, has revealed the fluid spaces of displacement. As 

traumatic pasts map themselves onto the wounds of other times and spaces, 

trauma's ability to affect daily life within and beyond the confines of the re-

search field is realized. The structured and linear world of the resettlers' 

previous life was destroyed with the armed conflict, and current spatialised 

times emphasise the incoherence or disorder of time made possible through 

disjunctive spaces. Thus the loss of spatial and temporal intervals moves the 

memory theatre from ordering to disordering the world. Therefore, mapping, 

along with narrative interviews, can push respondents to think about the spatial 

coordinates of their lives and transform their identities. 
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СУСПІЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

УКРАЇНЦІВ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ 

Розглядається самокатегоризація як основа формування соціальної іде-

нтичності. Звертається увага на те, що в умовах соціальних потрясінь 

відбувається «швидка категоризація» як позбавлений тривалих рефлексій, 

емоційно забарвлений процес співвіднесення себе з групою, що зазнає змін. 

Представлено теоретичні підходи, які мають значний пояснювальний потен-

ціал щодо змін в українському суспільстві, зокрема спричинених гібридною 

війною. Аналізується твердження R. de la Sablonnière, згідно з яким соціальні 

зміни можна розглядати як рушійну силу зміни соціальної ідентичності. Соці-

альні зміни охарактеризовано з погляду впливу на зміну ідентичності 

(ситуація стабільності, ситуація інерції, інкрементальні соціальні зміни, драма-

тичні соціальні зміни). Зауважено, що зміна соціальної ідентичності, яку 

спричиняє та чи інша подія, визначається реакцією групи на неї; при цьому 

можлива різна реакція представників різних груп на одну і ту ж подію. З огляду 

на теорію процесуальної соціальної ідентичності, яка апелює до ціннісних ас-

пектів соціальної ідентичності, реакцію групи на подію пов’язано з її 

цінностями, що постійно змінюються. З’ясовано, що ціннісні аспекти можуть 

стосуватися як підтримки соціальної стабільності, так і готовності втілювати 

зміни. Суперечність «стабільність-зміни» витлумачено в концепції мобілізації 

соціальної ідентичності. Зроблено припущення, що особа через самокатегори-

зацію відносить себе до певної соціальної групи, формує свої цінності і 

настановлення відповідно до значущого членства і готова діяти, аби реалізо-

вувати свою ідентичність. Запропоновано розглядати ідентичність не лише як 

набір фіксованих когнітивних та емоційних настановлень, а і як основу фор-

мування образу майбутнього, що спонукає до конкретних дій щодо його 

реалізації. Обстоюється думка, що соціальна ідентичність є головним рушієм 

соціальних змін, а групові ідентичності, що призводять до соціальних змін, мо-

жуть виникати як спонтанно, так і сконструюватися зацікавленими сторонами.  

Ключові слова: теорія соціальної ідентичності; трансформація со-

ціальної ідентичності; соціальна зміна; соціальна ідентичність  
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PUBLIC TRANSFORMATIONS AND UKRAINIANS’ 

IDENTITY THROUGH SOCIAL IDENTIFICATION THEORY 

The self-categorization phenomenon is considered as foundation for so-

cial identity formation. When surviving in social shocks, there happens a ‘rapid 

categorization’ which is actually a process of correlating oneself with the group 

that undergoes changes. This process has no long reflexions but it is emotion-

ally coloured. The article presents theoretical approaches having significant 

explanatory potential for changes in Ukrainian society, particularly those 

caused by the hybrid war. The statement of de la Sablonnière S. has been ana-

lysed in this study. Given this statement, social change can serve as a driving 

force for social identity change. Social change is characterized through the im-

pact on identity change (stability situation, inertia situation, incremental social 

change, and dramatic social change). It should be noted that change in social 

identity caused by a certain event is determined by how the group shows its 

reaction to it. At the same time, various groups’ representatives may show dif-

ferent reactions towards one and the same event. The reaction of a group to 

any event is linked to its values and is constantly changing. This is actually the 

idea of the procedural social identity theory, which appeals to value aspects of 

social identity. Value aspects may concern both the support to social stability 

and the willingness to implement changes. The contradiction between 'stability 

and change' has been interpreted within the concept of social identity mobili-

zation. The article offers an assumption that through self-categorization a 

person refers itself to a certain social group, shapes his or her values and atti-

tude in accordance with a meaningful membership and is ready to act with a 

target to realize his or her identity. It has been suggested considering identity 

not as a set of fixed cognitive and emotional attitudes only, but also as a basis 

to form up the image of the future that in due course, spurs to specific actions 

to get it realized. Social identity is the main driver to push changes in society, 

the group identities that lead to social change may arise both spontaneously 

and deliberately constructed by the stakeholders. This idea has been justified 

in the article.  

Keywords: social identity theory; social identity transformation; social 

change; social identity.  
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Постановка проблеми. Соціальна ідентичність – одна із ключо-

вих соціально-психологічних характеристик особистості. Вивчення 

соціальної ідентичності, її характеристик, закономірностей її зміни дає 

змогу пояснити велику кількість соціальних та особистісних процесів, 

водночас потребуючи ґрунтовної теоретичної основи. Чинників, які 

впливають на зміну соціальної ідентичності, відомо наразі багато, й опи-

сано їх досить повно. Значно складніше прогнозувати зміни в структурі 

ідентичності, до яких може призвести дія цих чинників. Без усякого сум-

ніву, гібридна війна в Україні є значним чинником зміни і трансформації 

соціальної ідентичності. Зміни, які відбуваються, на перший погляд оче-

видні, але їхні механізми, динаміка і закономірності потребують 

додаткового аналізу. Теоретичною основою для такого аналізу можуть 

стати ідеї, концепції і підходи, висунуті в межах однієї із ключових соці-

ально-психологічних теорій – теорії соціальної ідентичності та 

самокатегоризації Г. Теджфела і Дж. Тернера. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У теорії соціальної іде-

нтичності наразі означився зсув від опису когнітивних та емоційних 

елементів структури до вивчення і тлумачення особливостей поведінки й 

соціальної активності, яка виникає через ті чи ті характеристики іденти-

чності. Дослідники впевнені, що ідентичність – це не просто вірування та 

емоційна оцінка, це – бачення того, як має бути організований світ. Іден-

тичність, яку не можна реалізувати, не має сенсу. З огляду на це і 

розгортається сьогодні більшість досліджень. Серед них, наприклад, ви-

вчення соціальної справедливості і толерантності (Adams, & Bell, 1997), 

особливостей соціальних репрезентацій у конструюванні ідентичності 

(Breakwell, 2010), спільної дії, яка спричиняє соціальні зміни (Drury, & 

Reicher, 2000), міжгрупових процесів у малих групах (Hogg, & Abrams, 

Otten, & Hincle, 2004), поведінки в натовпі та колективних акцій (Soysal, 

2000; Neville, & Reicher, 2018), типології соціальних змін за силою їх-

нього впливу на зміну ідентичності (de la Sablonnière, 2017) та ін.  

Мета статті – визначити підходи, ідеї, напрями в теорії соціальної 

ідентичності, які можуть бути використані для аналізу та інтерпретації 

процесів трансформації соціальної ідентичності в Україні. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Є чимало 

різних підходів до визначення і пояснення соціальних змін, тлумачення 

їхніх механізмів. Так само є значна кількість підходів до вивчення і тлу-

мачення соціальної ідентичності, особливостей її змін і значення для 

перебігу суспільних процесів. Постає необхідність визначити ті теорети-

чні підходи, які розкривають взаємозв’язки між суспільними 

трансформаціями і змінами соціальної ідентичності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На теорії соціальної іден-

тичності та соціальної категоризації базуються численні соціально-
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психологічні дослідження, що охоплюють широку сферу соціальних відносин 

– від економіки і маркетингу до глобальних суспільних зрушень. Одним із та-

ких напрямів є вивчення соціальних змін і трансформацій. Співавтор теорії 

соціальної ідентичності Г. Теджфел вважає головною проблемою соціальної 

психології проблему соціальних змін, точніше – взаємозв’язків між людиною 

і соціальною зміною: «змінюючи себе, індивід змінює соціальне середовище, 

а змінюючи його, змінюється сам» (Tajfel, & Israel, 1972, p. 243).  

Завданням соціальної психології є вивчення особливостей со-

ціальної ідентичності в контексті того, як особа сприймає те, що 

відбувається в суспільстві, і яким чином конструює свої стратегії по-

ведінки відповідно до свого сприйняття. Особливо тоді, коли зміни 

відбуваються надзвичайно швидко і бракує часу для тривалих реф-

лексій. У таких випадках ідеться про «швидку категоризацію», до 

якої вдається особистість, аби швидше встановити свою соціальну 

ідентичність та визначити її ознаки – когнітивні, емоційні, ціннісні, 

поведінкові. У разі застосування цієї стратегії пізнавальні процеси 

здебільшого емоційно забарвлені, а об’єкт категоризації (соціальна 

група, яка зазнає змін) – розмитий і важко доступний. Швидка соці-

альна категоризація ускладнюється не лише через складність і 

недоступність об’єкта, а й через його мінливість. Зміни іноді відбу-

ваються швидше, ніж спрацьовують людські механізми адаптації і 

категоризації (Tajfel, & Fraser, 1978). Можемо припустити, що про-

тягом останніх шести років потреба в стратегії «швидкої 

категоризації» виникала досить часто у значної кількості громадян 

України. Подіями, які спричинилися до змін соціальної структури і 

визначальних характеристик груп, стали, наприклад, і Революція Гі-

дності, і активний період спротиву російській агресії на сході 

Україні та пов’язані із цим інші соціальні процеси, і тривала гібри-

дна фаза війни, і зміна владної верхівки. 

Звичайно, не всі зміни є настільки швидкими і такими, що переви-

щують адаптаційні можливості особи чи групи, у т. ч. щодо 

конструювання соціальної ідентичності. Про «швидку категоризацію» 

ми говоримо в контексті тих змін, які в типології, запропонованій Roxane 

de la Sablonnière (2017), класифікуються як «драматичні соціальні зміни».  

Розгляньмо більш детально цю типологію, що описує зв’язок між 

змінами в суспільстві і змінами в ідентичності. Її було розроблено на ос-

нові метааналізу психологічних і соціологічних текстів. Для побудови 

типології використано такі критерії: 

1) темп або швидкість соціальних змін;  

2) розрив у соціальній структурі спільноти чи групи (під соціаль-

ною структурою тут слід розуміти систему соціально-економічної 

стратифікації, соціальні інститути, організації, національну політику, 
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закони, які допомагають структурувати норми, ролі, поведінку та цінно-

сті членів спільноти);  

3) розрив чи руйнування нормативної структури суспільства – мі-

кропроцесів, пов’язаних із звичками, поведінковими практиками та 

повсякденними нормами членів спільнот і груп; 

4) загрози культурній ідентичності (у цьому контексті поняття ку-

льтурної ідентичності належить розуміти максимально широко, у 

наближенні до поняття соціальної ідентичності).  

За означеними вище критеріями дослідники виокремлюють чо-

тири соціальні контексти, в яких відбуваються зміни соціальної 

ідентичності: стабільність, інерція, інкрементальність (поступові, рів-

номірні, наростаючі зміни) та драматичні соціальні зміни. Основний 

фокус аналізу в цьому підході вони зосереджують на драматичних  со-

ціальних змінах. Однак, як вони стверджують, неможливо 

охарактеризувати поняття драматичної соціальної зміни безвідносно 

до інших станів, у яких може перебувати суспільство. У стані стабіль-

ності не проявляється жодна з чотирьох характеристик соціальних 

змін. Інерція, на противагу стабільності, – це контекст, який передба-

чає ситуацію, що впливає на значну частину суспільства або, 

можливо, і на все суспільство. У ситуації інерції, якщо й відбувається 

подія, що потенційно може призвести до позитивних змін, не вистачає 

соціальної активності для їх утілення. Автори наводять як приклад 

інерційну ситуацію в Білорусі після падіння СРСР. Інерція – це відсу-

тність відповідної соціальної діяльності, неспроможність сприйняти 

сигнали, що можуть розпочати зміни. Інкрементальні зміни – це ситу-

ації поступального розвитку, коли повільна подія приводить до 

поступової, але глибокої суспільної трансформації. Ця подія повільно 

змінює соціальну та/або нормативну структуру, загрожує культурній 

ідентичності членів групи. Драматична соціальна зміна є ключовою 

одиницею аналізу і має кілька характеристик. У ситуації драматичної 

соціальної зміни події розгортаються дуже швидко і стисло в часі. Ві-

дбувається розрив у соціальній структурі та розрив зв’язків із 

минулим. Вплив цих подій може бути настільки сильний, що навіть 

основні аспекти суспільного життя, ключові соціальні інститути під-

даються впливу і змінам. Часто в результаті таких змін суспільство 

переживає повну трансформацію. Способи, стратегії поведінки, стилі 

взаємодії повинні зазнати значних змін, для того щоб могла здійсню-

ватися колективна діяльність і відбувалося досягнення колективних 

цілей. Ще однією ознакою драматичної соціальної зміни є загроза ку-

льтурній та соціальній ідентичності. Вона проявляється як серйозна 

загроза ідентичності та ясності спільних переконань, цінностей, пог-

лядів та поведінкових сценаріїв, пов’язаних з групою.  
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Загалом, драматичну соціальну зміну було визначено як глибокі 

суспільні перетворення, які повністю руйнують рівновагу соціальної 

структури, причому вплив цих змін перевищує адаптаційні можливості 

суспільства. Як і у випадку поступових змін, драматична соціальна зміна 

викликає фундаментальні зміни і трансформації в суспільстві. Однак зсув 

відбувається набагато швидше, провокуючи розрив з минулим. Розпад 

соціальної структури спричиняє потребу в реконструкції основних суспі-

льних елементів. Дослідники визначають драматичну соціальну зміну як 

найбільш руйнівний тип зміни не тільки для соціальної структури, а й для 

більшості членів суспільства. Вплив на якість змін у суспільстві визначає 

не так сама подія, як реакція на неї суспільства.  

Можемо припустити, що різні групи населення переживають одні 

і ті ж соціальні зміни, а тому подальшого аналізу потребують причини та 

особливості різного переживання соціальних змін в Україні. Маємо на-

разі розділення суспільства на осіб, що переживають трансформацію 

ідентичності внаслідок реального залучення до драматичних соціальних 

змін, і на тих, хто переживає трансформацію ідентичності через залу-

чення до інерційних соціальних змін (Циганенко, & Кухарук, 2016; 

Васютинський, 2017). Щоб пояснити таку розділеність суспільства, спро-

буймо звернутися до низки інших соціально-психологічних досліджень. 

У концепції Г. Брейкуелл під назвою «процесуальна теорія ідентич-

ності», де дістали подальший розвиток ідеї Дж. Марсіа про мінливість 

ідентичності, увага акцентується на зв’язку когнітивних процесів з емоцій-

ною і ціннісною сферами особистості (Breakwell, 2010). Ідентичність 

залежить не тільки від уявлень про свою групу, а й від результатів постій-

ної переоцінки і зміни переживань щодо цих уявлень. Г. Брейкуелл 

зазначає, що цінність кожного елемента когнітивної системи уявлень про 

свою групу постійно змінюється, оскільки триває осмислення тих змін, які 

відбуваються в соціальній системі, і місця особистості в ній. Ідентичність 

згідно з цією концепцією, змінюється таким чином, щоб особистість діста-

вала відчуття власної неперервності, самобутності, самоефективності і 

самоповаги (Breakwell, 2010; Vignoles, Manzi, Regalia, Jemmolo, & Scabini, 

2008). Саме ці цінності є рамковими і такими, що спричиняють постійні 

зміни точок відліку для конструювання ідентичності з метою досягнення 

позитивних переживань щодо власної неповторності, суб’єктності і пози-

тивності. Трагічні події, зумовлені війною в країні, актуалізують різні 

стратегії переживання цих потрясінь. І якщо для частини суспільства важ-

ливо бути залученими до процесу цих змін, то є значна група людей, у 

ціннісному полі яких ключовим буде дистанціювання і збереження особи-

стої стабільності (Васютинський, 2017). 

Відповідь на питання, чому можливі такі різні підходи і таке рі-

зне переживання соціальних потрясінь та змін, спробуємо знайти в 
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ідеях, що виникли завдяки аналізу напрацювань у сфері психології со-

ціальної зміни (Subašic, Reynolds, Reicher, & Klandermans, 2012). На 

відміну від згаданої вище типології, де соціальна зміна розглядається 

як чинник зміни ідентичності, дослідники говорять про зміну іденти-

чності як чинник соціальних змін. Вони хочуть зрозуміти, як і чому 

ми, змінюючи ідентичність, приходимо до зміни соціальної структури 

суспільства і соціальних цінностей. На основі огляду значної кількості 

досліджень їм вдалося дійти висновку, що процеси зміни соціальної 

ідентичності займають центральне місце в соціальних змінах. Зміни 

соціальної ідентичності провокують колективну мобілізацію і колек-

тивні дії, що приводять до соціальних змін. А отже, процес соціальних 

змін – це той процес, у якому взаємодія між індивідом і суспільством 

є найбільш повною і щільною.  

Дослідники пропонують відходити від ідеї, що соціальні зміни і со-

ціальна стабільність – закономірні еволюційні процеси. Вони 

пропонують розглядати їх як процеси, що мають свої механізми, у т. ч. 

соціально-психологічні, і не виникають спонтанно, а можуть бути сконс-

труйовані і керовані. За такого соціально-психологічного підходу 

соціальна зміна постає як результат мобілізаційного процесу і спільної 

дії, спричиненої зміною соціальної ідентичності у великих групах. Стабі-

льність також тлумачиться як продукт діяльності домінантної групи, яка 

має на меті утримувати й розвивати свої цінності і переконання. «Праг-

нення до стабільності», «необхідність стабільності» визначається не 

стільки як задана риса особистості чи групи, скільки як одне з настанов-

лень домінантної групи, яке допомагає цю стабільність підтримувати. 

Такий підхід, на думку дослідників, дає змогу бачити закономірності змін 

й аналізувати їх на рівні механізмів.  

У зазначеному контексті механізм взаємозв’язку соціальної іден-

тичності і соціальних змін виглядає так. Першим етапом є 

самокатегоризація, визнання своєї належності до певної соціальної кате-

горії (жінка, ліберал, фанат футболу). Наступний етап – світогляд 

особистості, знання, оцінки та дії формуються відповідно до умов  груп, 

до яких вона себе відносить. Це дає змогу в момент мобілізації діяти ко-

лективно, в одному напрямі, спільно з іншими членами групи. І якщо 

стратегія збереження стабільності – це cтратегія домінантної групи задля 

підтримання своєї ідентичності, то соціальна зміна – це спроба групи ме-

ншості впровадити свої цінності і змінити домінантну групу. Спільна дія 

(реальна чи уявна) дає нам змогу діяти разом і нав’язувати (поширювати, 

пропагувати) свої погляди, навіть якщо інші чинять спротив.  

Отже, соціальна зміна є зміною соціальної ідентичності в кіль-

кох напрямах. У першу чергу це зміщення акцентів – від 

індивідуального самоусвідомлення до актуалізації групової 
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належності, до дії і поведінки як члена певної соціальної групи. Але 

разом із груповим самоусвідомленням необхідною є також зміна уяв-

лень про місце і роль групи свого членства в системі соціальних 

відносин. І, відповідно, потрібні дії щодо зміни такого статусу в реа-

льності. Саме тоді, коли актуальна позиція групи в соціальній 

структурі стає для її членів неприйнятною, а краща позиція видається 

досяжною  (завдяки оцінці й наявності альтернатив і вірі в те, що 

зміни можливі), змінюється реальність суспільних відносин.  

Є ще один аспект, на якому наголошують дослідники: у процесах 

міжгрупової дискримінації значення має не лише те, як ми бачимо і 

сприймаємо теперішнє, не лише хто такі «вони», але і ким «ми» хочемо 

бути. Соціальна ідентичність – це не тільки і не стільки пізнання сього-

дення. На основі того, як члени груп усвідомлюють свою групову 

належність, як оцінюють членство в групі чи групах, вони формують об-

раз майбутнього та визначають дії, щоб цей образ міг бути зреалізованим. 

Отже, парадигма пояснення соціальних змін у зв’язку з особливостями 

реалізації соціальної ідентичності є парадигмою мобілізації і спільної дії, 

а не парадигмою сприйняття. 

Закономірно постає питання, а хто ж формує значущу соціальну іден-

тичність, яка спричиняє соціальні зміни. На думку основоположників 

мобілізаційного підходу, найважливіше в ньому – наголос на тому, що тран-

сформації, які є настільки важливими для процесу соціальних змін, залежать 

від вибору людьми з-поміж альтернатив, які часто визначаються різними 

джерелами впливу. Під джерелами впливу належить розуміти політиків, 

представників влади, громадських активістів та інших агентів впливу, які 

найбільше зацікавлені в реалізації своїх цінностей і які намагаються запро-

понувати більшості свої варіанти ідентичності й цінностей у такому вигляді, 

у якому більшість їх прийме і буде зацікавлена в їх утіленні. Отже, соціальні 

зміни залежать від соціальної ідентичності, яка, зі свого боку, залежить від 

того, кого ми слухаємо і вважаємо нашими лідерами. Звідси випливає, що 

процес поєднує заперечення цінностей тих, хто прагне зберегти статус-кво, і 

«пропозицію» нової, більш цікавої ідентичності, яка має бути втілена шля-

хом суспільної мобілізації. Остання ж не просто ґрунтується на сприйнятті 

теперішнього, а й на конструюванні майбутнього.  

Дослідники звертають увагу на те, що політики і влада активно ви-

користовують ці парадигми, конструюючи і пропонуючи нові 

ідентичності, пропагуючи свої цінності і намагачись зробити запропоно-

ваний образ майбутнього значущим і важливим. Вони аналізують 

ефективність влади не як систему реальних заохочень і санкцій, а як сис-

тему, яка пропонує або не пропонує значущу, бажану форму групової 

ідентичності з ціннісним компонентом та компонентом майбутнього.  
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Висновки. Розглянуті нами концепції мають значний пояснюваль-

ний потенціал щодо подій і змін, які відбуваються сьогодні в Україні. 

Типологія соціальних змін дає змогу класифікувати соціальні процеси і 

співвіднести особливості їхнього перебігу із змінами в соціальній іденти-

чності представників різних соціальних груп. Теорія процесуальної 

соціальної ідентичності може бути застосована для пояснення відмінно-

стей у стратегіях адаптації до впливів війни та інших потрясінь; 

відповідно, концепція мобілізації соціальної ідентичності  – для визна-

чення актуальних соціальних ідентичностей і прогнозування можливих 

соціальних змін, які вони можуть спричинити. 
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ВЗАЄМОДІЯ В СІМ’Ї ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ: 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

На основі теоретичного аналізу наукових джерел визначено основні 

поняття дослідження взаємодії в сім᾽ї як чинника розвитку громадянської 

компетентності сучасної української молоді. До таких понять віднесено ком-

петенції, громадянську компетентність, взаємодію, сім᾽ю як систему, 

середовище сімейної взаємодії, батьківсько-дитячу взаємодію, умови сере-

довища. З’ясовано, що громадянська компетентність виконує синтезувальну 

функцію, оскільки базується на опануванні ключових життєвих компетен-

цій. При цьому зауважено, що завдання створення умов для її становлення 

не вирішується засобами лише громадянської освіти – значну роль у цьому 

процесі відіграє сім᾽я, де середовище сімейної взаємодії є майданчиком для 

засвоєння настановлень, правил і норм, опанування навичок взаємодії, що 

може сприяти/перешкоджати розвитку громадянської компетентності, та яв-

ляє собою «навчальний простір» для набуття, опанування різноманітних 

компетенцій соціальної взаємодії. Розширено уявлення про сім’ю як соціа-

льну систему стійких взаємодій її членів, функціонування якої здатне 

сприяти розвитку громадянської компетентності дитини. Обґрунтовано при-

пущення про зумовленість розвитку громадянської компетентності дитини 

особливостями сімейної взаємодії. Наголошено, що сімейне середовище є 

водночас умовою і джерелом розвитку соціально-психологічних компетен-

цій дитини: розвивальне сімейне середовище об’єднує умови, якість, тип 

взаємодії між членами родини, що закладають основу для саморозвитку, на-

буття та нарощування соціально-психологічних компетенцій, опанування 

яких сприяє зростанню громадянської компетентності. Проаналізовано ба-

тьківсько-дитячу підсистему взаємодії, визначено умови розвитку 

громадянської компетентності в сімейній взаємодії, до яких віднесено прий-

няття, довіру, любов, безпеку, здоровий контроль. 

Ключові слова: компетенції; громадянська компетентність; взає-

модія в сім᾽ї; середовище сімейної взаємодії; умови взаємодії.  
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FAMILY INTERRELATIONS AS THE DRIVER TO FOSTER 

YOUTH CIVIL COMPETENCE: BASIC RESEARCH 

CONCEPTS 

Having analysed the reference material, some basic research concepts 

for family interactions were identified and considered as the civil competence 

development factors among young Ukrainians. The concept uncovers such def-

initions as the competence, civil interaction competence, family as a system, 

family climate, parent-and-child interaction, and social environment. The 

study reveals that civil competence does a synthesizing function, since it is 

based on mastering key life competencies. However, it is noted that its for-

mation climate is not solely derived from civic education as the family plays 

the most significant role in this process. The family itself and interrelations 

between its members are actually the platform to master various attitudes, in-

teraction skills, rules and behavioural norms. All these can either facilitate or 

hinder the development of civil competence, as the family represents a so-

called ‘educational space’ to acquire and master various social interaction 

competencies. The article provides a wider concept of a family, it suggests any 

family is being a social system for sustainable interaction among its members 

whose functioning can contribute to the development of a child's civil compe-

tence. The study in the article also justifies an assumption that family 

interaction features directly predetermine a child's civil competence. The arti-

cle makes an emphasis on a family climate by considering it as both the 

conditions and the source to develop social and psychological competencies of 

any child. The evolving family environment brings together conditions, quality 

and type of family interaction, thus builds up the solid foundation for self-de-

velopment, social and psychological competencies acquisition and 

development. Mastering the above fosters civil competence enhance. An inter-

action subsystem between parents and children has been analysed, conditions 

to civil competence development within the family members’ interaction have 

been identified. These conditions are represented by acceptance, trust, love, 

safety, and reasonable control. 

Кeywords: competence; civil competence; family interaction; family 

interaction environment/climate; conditions.  
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Постановка проблеми. Стабільність і стійкість демократичних 

суспільств значною мірою пов’язані з громадянською компетентністю 

населення країни. Здатність громадян брати свідому участь в обговоренні 

суспільних проблем і конструктивно взаємодіяти з іншими, щоб плану-

вати шляхи вирішення поставлених завдань та досягнення загального 

блага, є важливою для процвітання демократії будь-якої сучасної країни 

(Le Compte, Blevins, & Riggers-Piehl, 2019; Levine, & Kawashima-

Ginsberg, 2015; Metzger et al., 2018). Актуальність дослідження особливо-

стей впливу сімейної взаємодії на розвиток громадянської 

компетентності молоді зумовлюється усвідомленням ролі сім᾽ї, яка ви-

значає не тільки розвиток дитини, а й, зрештою, усього суспільства. 

Взаємодія дитини з батьками є першим досвідом взаємодії з навколишнім 

світом, що надалі визначає особливості поводження з іншими людьми в 

громаді, суспільстві, державі. Діти виростають і, живучи за інерцією, ке-

руються відтак засвоєними в дитинстві правилами, настановленнями, 

моделями поведінки та сформованими в процесі взаємодії уявленнями і 

переконаннями.  

Суспільство загалом складається із сімей, у яких зростають грома-

дяни. Ці громадяни із часом голосуватимуть за владу – таку владу, яка 

«за образом і подобою» буде схожою до тієї, що культивувалася в їх-

ньому сімейному середовищі. Логічно припустити, що якщо дитина 

отримує досвід взаємодії, за якої батьківська влада сприймалася як спра-

ведлива і тверда, то й у дорослому житті вона прагнутиме відтворити в 

суспільстві, державі саме таку владу. І навпаки, протилежний досвід при-

зводить до того, що, вже подорослішавши, люди так і живуть, не 

покладаючись ні на владу, ні на закон, не осмисливши права на їх дотри-

мання і безумовне виконання, готові погодитися з тим, що їхні права 

будь-якої миті можуть бути порушені, знехтувані, проігноровані тощо. 

Тому визначення умов і характеристик (особливостей, специфіки) сере-

довища сімейної взаємодії, що зумовлюють розвиток дитини загалом та 

її громадянської компетентності зокрема, є важливим і нагальним завдан-

ням сучасної соціально-психологічної науки, а актуальність такого 

дослідження не викликає сумнівів.  

Мета статті – визначити основні поняття дослідження взаємодії в 

сім᾽ї як чинника розвитку громадянської компетентності молоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд сучасних науко-

вих джерел з дослідження різних аспектів взаємодії в сім᾽ї засвідчує, що 

значну частину наукових робіт, у яких сім’я розглядається як мала соціа-

льна група, присвячено вивченню її функцій (А. Антонов, 

М. Мацковський, В. Медков, А. Харчев, Г. Навайтис), структури 

(Ю. Альошина, Л. Гозман), стадій життя (Ю. Альошина, Е. Васильєва, 

Р. Саєр), типів розподілу сімейних ролей (І. Гребенников), параметрів 
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сімейної системи тощо. Наукові дослідження компетенцій і компетент-

ностей (І. Єрмаков, І. Зимня, Ф. Одіже, Л. Сохань, Р. Фельдхаус, 

Т. Шепелєва та ін.) зосереджені навколо визначення й операціоналізації 

цих понять, створення їх класифікацій.  

Рефлексивне поле вивчення компетентності особистості розви-

вається завдяки міждисциплінарним дослідженням її видів: соціальної 

(Г. Білицька, А. Брушлинський, Н. Казаринова, С. Краснокутська, 

Ф. Одіже, Дж. Равен, Є. Руденський, Р. Ульріх), комунікативної 

(Ю. Габермас, Ю. Жуков, Л. Петровська, А. Сікурел) інформаційної 

(В. Акуленко, М. Дзугоєва, О. Зайцева, Н. Насирова, Е. Рудницький, 

О. Семенов, О. Толстих), професійної (А. Маркова), життєвої  

(Т. Титаренко, І. Єрмаков, О. Деркач, М. Степаненко та ін.) тощо 

(Степаненко, 2006). Громадянську компетентність як окремий вид ви-

діляють найчастіше західні фахівці. 

Ми дійшли висновку, що компетентність визначається сформова-

ністю системи компетенцій (компетентностей) особистості. Відповідно, 

громадянська компетентна поведінка розкривається через систему дієвих 

компетенцій громадянина. Успішно втілені в діяльності компетенції ви-

значають компетентність особистості в тій чи іншій сфері.  

Спільною ознакою всіх компетенцій є те, що вони дають особис-

тості змогу ефективно діяти в певній сфері або виконувати відповідні 

ролі і функції. Так, компетентність у сфері громадсько-суспільної діяль-

ності передбачає виконання ролей громадянина, виборця, споживача 

тощо (Зимняя, 2004). Тож набуття належних громадянських компетенцій 

дасть змогу об’єктові продуктивно діяти в суспільно-політичному прос-

торі, виконувати роль громадянина. 

Взаємодію в сімейному середовищі між батьками і дитиною дослі-

джували А. Адлер, Г. Бевз, Дж. Боулбі, А. Варга, В. Васютинський, 

О. Вознесенська, Р. Дрейкус, Е. Ейдеміллер, Е. Еріксон, О. Келепко, К. Ро-

джерс, М. Сидоркіна, В. Столін та ін. Водночас широке коло питань щодо 

компетенцій і компетентності особистості вивчали І. Єрмаков, І. Зимня, 

Ф. Одіже, Л. Сохань, Р. Фельдхаус, Т. Шепелєва, щодо громадянської ком-

петентності – Р. Даль, І. Жадан, С. Кисельов, С. Позняк, Дж. Равен, 

С. Рябов, Р. Чулкова та ін. Як бачимо, дослідження проводилися вченими рі-

зних напрямів, які зазвичай не перетиналися. Тож розробок, які б були 

присвячені аналізові соціально-психологічних ресурсів середовища сімейної 

взаємодії як сприятливого для розвитку громадянської компетентності осо-

бистості простору, на сьогодні в Україні бракує. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ми спиралися на про-

дуктивну з погляду завдань нашого дослідження класифікацію ключових 

компетенцій, яку запропонувала І. Зимня. Класифікація ґрунтується на 

положенні В. Мясищева про те, що людина виявляє себе в системі 
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ставлень до суспільства, інших людей, до самої себе, до праці. Відпо-

відно, дослідниця виділила три основні групи компетенцій:  

1) компетенції, які стосуються людини як особистості, суб’єкта ді-

яльності й спілкування: компетенції ціннісно-смислової орієнтації у 

світі; компетенції інтеграції, компетенції здоров’язбереження, компетен-

ції самовдосконалення й саморозвитку; компетенції громадянськості 

(знання й дотримання прав та обов’язків громадянина; свобода і відпові-

дальність; упевненість у собі; власна гідність; громадянський обов’язок; 

гордість за символи держави);  

2) компетенції, що стосуються соціальної взаємодії людини і соціа-

льної сфери: компетенції соціальної взаємодії (із суспільством, спільно-

тою, колективом, партнерами, сім’єю тощо); компетенції розв’язання 

конфліктів (готовність до співробітництва, настановлення на толерант-

ність у взаємодії, повагу до Іншого, соціальну мобільність); компетенції 

спілкування;  

3) компетенції, що стосуються діяльності людини: компетенції пі-

знавальної діяльності; компетенції діяльності, які охоплюють засоби й 

способи діяльності (планування, проєктування, моделювання, прогнозу-

вання тощо та орієнтацію щодо різних видів діяльності); компетенції 

інформаційних технологій (Зимняя, 2006). 

Схожа щодо підходів і змісту й класифікація громадянських ком-

петенцій Р. Чулкової. Дослідниця спробувала окреслити громадянську 

компетентність як сукупність ключових компетенцій особистості, що ре-

алізуються як здатність людини. Серед них: 1) дослідницькі компетенції 

(здатність до аналізу й оцінки соціальної ситуації); 2) компетенції соціа-

льного вибору (уміння робити вибір і приймати рішення в тій чи іншій 

соціальній ситуації, під час розв’язання соціальних проблем); 3) компе-

тенції соціальної дії (втілення прийнятого рішення, реалізація свого 

вибору); 4) комунікативні компетенції (здатність до толерантної взаємо-

дії з іншими в ході розв’язання соціальних проблем); 5) освітні 

компетенції (здатність до подальшої самоосвіти і розвитку в постійно 

змінюваних соціальних умовах) (Чулкова, 2014). 

Р. Фельдхаус розглядає компетентності як комплекс знань, наста-

новлень і цінностей, інтелектуальних умінь та вмінь участі й класифікує 

їх відповідно до чотирьох вимірів громадянства: політико-правового, со-

ціального, культурного та економічного. Так, дослідник вважає, що 

політична і правова компетентність передбачає: 1) знання політичних си-

стем і процесів, прав та обов’язків, 2) усвідомлення того, як приймаються 

рішення і відбуваються зміни в демократичному суспільстві, 3) демокра-

тичне ставлення, 4) уміння та навички участі, тоді як соціальна 

компетентність – це 1) знання про місце особи в суспільстві та фактори, що 

його визначають, 2) певне співвідношення часток особистого та 
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суспільного життя, 3) толерантне і поважне ставлення та 4) уміння і нави-

чки спілкування та розв’язання конфліктів (Позняк, 2013). 

За Дж. Равеном, вирішальними для реалізації саме компетентної 

поведінки є схильність до аналізу таких понять, як відповідальність, уч-

асть, демократія, делегування повноважень тощо, до рефлексії природи 

суспільства, закономірностей його «організації» (когнітивний аспект), а 

також прагнення втілювати результати такого аналізу в різних формах 

поведінки громадянина (поведінковий аспект) (Равен, 2002, с. 22). 

Громадянську компетентність як окремий вид виокремлюють пе-

редусім західні фахівці. Наголошуючи на тому, що вона об’єднує 

компетенції, пов’язані з виконанням ролі громадянина, вони часто визна-

чають її як соціальну співучасть (Феномен компетентності…, 2005, с. 178).  

Соціальні компетенції, або здатність до дії, згідно з теорією 

Ф. Одіже, належить розуміти як здатність жити й співпрацювати з ін-

шими; здатність розв’язувати конфлікти за принципами демократичного 

права і брати участь у публічних дебатах (Позняк, 2013). Ф. Одіже, ви-

значаючи зміст поняття компетентного громадянина, зосерджує увагу 

на складниках, що забезпечують громадянську компетентність: «Компе-

тентний громадянин є вільною та автономною особистістю, яка знає свої 

права та обов’язки в суспільстві, здатна сформувати владу, що встанов-

лює правила життя в громаді (закон), і здійснювати контроль над нею» 

(Позняк, 2019, c. 24).  

Отже, під громадянськими компетентностями належить розуміти 

комплекс умінь, знань, настановлень і мотивів, що сприяють розвитку 

здатності особистості ефективно діяти й реалізовуватися в ролі громадя-

нина. Ми з’ясували, що в єдності трьох компонентів (когнітивного, 

мотиваційно-ціннісного і поведінкового) вони є підґрунтям, передумовою 

для розвитку компетентної поведінки громадянина.  

До цього додамо, що оскільки громадянська компетентність, по 

суті, є інтегративною, такою, що базується на опануванні ключових, 

життєвих компетентностей, то завдання створення умов для її станов-

лення не вирішується засобами лише громадянської освіти. Значну роль 

у цьому процесі відіграють інші інститути соціалізації, і зокрема сім᾽я, 

адже сімейне середовище є «навчальним простором» для набуття, опану-

вання різноманітних компетентностей соціальної взаємодії. 

Сім’я, виконуючи низку соціально-психологічних функцій, є не-

від’ємним компонентом соціальної структури суспільства, інститутом 

соціалізації, формою соціальної спільності, в основі формування і розви-

тку якої лежить взаємодія. Це мала група, мінімодель суспільства, що має 

свій устрій, ієрархію, межі, власні правила і норми, цінності, традиції, 

практики взаємодії, розподіл ролей та обов’язків. Дитина в процесі роз-

витку опановує нормативні форми поведінки у взаємодії з дорослими. 
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Проте навіть подорослішавши, вона дотримується відомих і засвоєних 

норм, правил, стереотипів поведінки, які були сформовані в процесі сі-

мейної взаємодії. 

Зауважимо, що поняття «взаємодія» в наукових дослідженнях вико-

ристовують як у широкому, так і вузькому значенні. Якщо в прикладних 

дослідженнях взаємодію частіше розглядають як інтерактивний бік спілку-

вання (вузьке значення), то в теоретичних розвідках – як базове поняття, 

що співвідноситься з поняттям «стосунки», «взаємини». Соціально-психо-

логічні стосунки завжди виявляються у взаємодії, комунікації. Їхня 

сутність у тому, що вони мають характер «взаємності». Відмітною харак-

теристикою соціально-психологічних відносин і стосунків є те, що вони – 

результат взаємодії, взаємовпливу, взаєморозуміння, взаємопізнання, вза-

ємоспрямованості тощо (Марковская, 2007; Куницына, & Панферов, 1992). 

До цього додамо, що формою вияву стосунків є оцінка. На думку В. Мяси-

щева, в оцінках себе та інших людей виявляються передусім стосунки 

самоповаги і поваги інших, які трансформуються у взаємини авторитетно-

сті або ж авторитарності, домінування або підпорядкування, чуйності або 

неуваги, співпереживання або байдужості тощо. На підтвердження цього 

висловлюються В. Куніцина і В. Панфьоров (1992), наголошуючи, що 

оцінні ставлення в цьому процесі виконують функцію перетворення пси-

хологічних стосунків у соціально-психологічні. 

Усвідомлюючи, що взаємодія не тотожна стосункам, зауважимо, 

що їх аналіз (як емпіричний, так і теоретичний) можна здійснювати лише 

в їхній нерозривній єдності, з урахуванням взаємного впливу. Стосунки 

можуть бути як «джерелом» взаємодії, так і її результатом. Стосунки ви-

являються у спільній життєдіяльності людей та беруть участь у процесах 

взаємодії і як умови, і як результат. На переконання І. Марковської 

(2007), емпіричний аналіз суспільних стосунків має базуватися на ви-

вченні передусім соціально-психологічних форм взаємодії людей. Таке 

розуміння відповідає принципам системного підходу. 

Сімейне середовище із самого дитинства стає майданчиком для за-

своєння особистістю настановлень та правил і норм, опанування навичок 

взаємодії тощо, що може сприяти/перешкоджати розвитку компетентної 

поведінки особистості загалом і компетентної поведінки громадянина в 

суспільстві зокрема. Особистість, що зростає, з дитинства занурена в со-

ціальний світ сім’ї, де зміст і процеси її розвитку залежать від 

особливостей взаємодії з іншими членами родини і зокрема з батьками. 

У середовищі сім’ї повсякчас вибудовується взаємодія між членами ро-

дини, що прямо, опосередковано чи неявно впливає на розвиток 

компетентності особистості, що зростає, у т. ч. і її громадянської компе-

тентності. Такий вплив може сприяти розвитку або, навпаки, його 

утруднювати.  
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Розглядаючи сімейне середовище як соціальну систему взаємодій 

та зважаючи на специфіку цих взаємодій між членами родини, можна, на 

нашу думку, охарактеризувати його як 1) сприятливе/перешкоджальне 

для розвитку громадянської компетентності; 2) таке, що має свої особ-

ливі ресурси впливу на особистість громадянина, що зростає. 

Зупинімося відтак на розгляді умов середовища сімейної взаємодії, 

що є сприятливими для розвитку громадянської компетентності особи-

стості. 

Культура громадянськості, як відомо, є культурою спільного існу-

вання, здійснення спільних справ на засадах справедливості, суспільного 

блага, стабільності, цілісності соціальної системи. Сюди ж можна віднести і 

прагнення оптимально облаштовувати спільне життя, ефективно розв’язу-

вати проблеми громади, брати участь у реалізації спільних справ, 

упорядкуванні життя громади, готовність співпрацювати з іншими заради 

спільної мети (Жадан, Кисельов, Кисельова, & Рябов, 2004). Громадянсь-

кість обумовлюється державною самоідентифікацією, усвідомленням своєї 

належності до конкретної країни. Це показник ставлення людей до чинного 

порядку, настанов влади, вираження міри їхньої законослухняності та кри-

тичності, відчуття власної гідності у відносинах з владою, знання й поважне 

ставлення до прав людини, готовність та вміння домагатися їх дотримання, 

вимагати від держави виконання її функцій, відповідальне ставлення до вла-

сних обов’язків перед громадою. 

Досліджуючи громадянську компетентність, доцільно згадати про 

громадянські чесноти. Так, Р. Даль запевняє, що важливою громадянсь-

кою чеснотою є «справедливість» щодо інших людей. Вона може бути 

розвинута завдяки дотриманню встановлених правил і соціальних норм 

взаємодії, що передбачають співпричетність і розуміння яких також мо-

жна досягти через любов, дружбу, здорову прихильність, добросусідство 

тощо. Останні є важливими умовами для розвитку громадянської компе-

тентності, що найбільшою мірою виявляються, переживаються (або ні) у 

сімейній взаємодії.  

Підкреслимо, що соціально-психологічні особливості взаємодії в 

сімейному середовищі визначаються досвідом переживання дитиною 

прийняття і любові, довіри, безпеки, котрі, як зазначалося вище, сприя-

ють розвитку соціального інтересу, відкритості і довіри до інших тощо. 

Любов і прийняття – важливі параметри батьківсько-дитячих 

стосунків. Е. Фромм (1990) вважав, що материнська любов за суттю є бе-

зумовною, батьківську ж любов він розглядав як обумовлену (що 

відповідає розумінню функцій сім᾽ї, де мати – «природа», а батько – «дер-

жава») (с. 58). Дослідник розумів любов як настановлення, що задає 

ставлення людини до світу загалом, а не тільки до одного «об᾽єкта» лю-

бові. На важливості любові і визнання дитини як унікальної особистості 
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наголошував А. Адлер, а прийняття як базове ставлення до особистості Ін-

шого є базовим поняттям у К. Роджерса.  

Дослідження взаємодії батьків і дітей, що були проведені ще дале-

кого 1945 р., показали, що найбільше сприяють розвитку дитини 

ставлення за зразком «прийняття – демократичність» (Роджерс, 1994, 

с. 83). Прийняття, за К. Роджерсом, – це «тепла прихильність, ставлення 

як до людини, яка має безумовну цінність, незалежно від її стану, поведі-

нки або почуттів…» (там само, с. 76). Дослідник включав у прийняття 

повагу і симпатію. 

Зазначимо, що питання про співвідношення понять любові і прий-

няття вирішується у психологічній науці неоднозначно. Зокрема, на 

думку В. Століна (1982), любов як ставлення поєднує в собі симпатію, 

близькість, повагу і таким чином ніби включає в себе прийняття в розу-

мінні К. Роджерса. Проте навіть на рівні здорового глузду зрозуміло, що 

далеко не кожна любов означає прийняття іншого, так само як прийняття 

не обов᾽язково тотожне любові.  

Г. Хоментаускас (1989) підкреслював, що батьківська любов – це 

двостороннє ставлення, що передбачає двох учасників (батька і дитину), 

яких пов’язують  взаєморозуміння, взаємоповага і взаємна симпатія: «ба-

тьківська любов як почуття не повинна бути самоціллю, самоцінністю. 

Вона має мало сенсу, якщо не сприймається дітьми» (с. 123). Дитина від-

чуває любов батьків, а батьки сприймають себе люблячими в тому 

випадку, якщо: 1) батьки вміють доступно висловлювати свої почуття ди-

тині; 2) дитина належним чином розуміє своїх батьків; 3) батьки 

усвідомлюють внутрішній стан дитини і здатні сприйняти висловлені ди-

тиною почуття любові і прихильності. 

Г. Хоментаускас (1989) виділяє також чотири узагальнені, сформо-

вані на основі життєвого досвіду дитини її настановлення щодо батьків і 

щодо себе: 

«Я потрібна і відчуваю любов, і я люблю вас теж». У цьому випа-

дку для батьківських стосунків з дитиною характерні такі три 

особливості: а) загальне позитивне емоційне тло взаємодії; б) визнання 

автономності, своєрідності особистості дитини, її права на вибір (психо-

логічні межі); в) визнаючи права дитини, батьки водночас не забувають 

про свої бажання і прагнення, намагаються реалізувати власні життєві 

плани (тобто мають чіткі і зрозумілі особистісні межі). 

На наше переконання, такий тип взаємодії між батьками і дитиною 

в сім᾽ї є найпродуктивнішим і має розвивальний потенціал для дитини.  

«Я потрібна і відчуваю любов, а ви існуєте заради мене». Така по-

зиція найчастіше виникає в сім᾽ях, де панує культ дитини і в яких усі 

справи й турботи зосереджені навколо маленького ідола (перевернута іє-

рархія). 
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«Мене не люблять, але я усім серцем бажаю наблизитися до вас». 

Сім’ї, в яких дитина відчуває, що її недостатньо люблять, зовні дуже рі-

зні. В одних дітям приділяється багато уваги, а в інших, навпаки, занадто 

мало. Самопочуття дитини зумовлюється не зовнішніми обставинами 

життя сім᾽ї, а глибшими, психологічними особливостями, наприклад, та-

кими як невдоволення дитиною (такою, яка вона є), надмірна 

вимогливість, авторитарність батьків, відторгнення дитини тощо. 

«Я не потрібна і не відчуваю, що мене люблять».  Позиція – за-

лиште мене в спокої. Дитина може демонструвати свою недалекість, 

погані звички, незграбність – усе заради того, щоб «відлякати» від 

себе дорослого. 

Протилежним полюсом поняття «прийняття» є поняття «відторг-

нення». Відторгнення розглядають як порушення батьківсько-дитячих 

стосунків, несприятливу умову для розвитку дитини (Марковская, 2007). 

Вважається, що прийняття, так само як і неприйняття, відіграє важливу 

роль у процесі взаємодії з дитиною. Батьки не можуть і не повинні прий-

мати та схвалювати, підтримувати будь-які вияви дитини (наприклад, її 

неприйнятні дії). Водночас важливою є форма вираження свого неприй-

няття, тож можна говорити про «мову» прийняття-неприйняття як дві чи 

не найважливіші форми взаємодії батьків і дітей. Часто батьки розуміють 

прийняття як безумовну згоду й готовність іти на будь-які поступки за-

ради дитини. Проте це хибне уявлення, яке перешкоджає формуванню 

здорових психологічних меж, призводить до порушення ієрархії в сімей-

ній взаємодії, що є несприятливою умовою для розвитку дитини загалом 

та її громадянської компетентності зокрема. Прийняття дитини як особи-

стості означає повагу до її прав, прагнення розуміти і визнавати її почуття 

та переживання, враховувати її стани, вибудовувати довірливі стосунки, 

намагатися знаходити можливість домовлятися і йти на взаємні компро-

міси, не застосовувати насилля, маніпуляції тощо. Дитина повинна 

відчувати, що її розуміють, їй співчувають і співпереживають, навіть 

коли не згодні з її поведінкою, – це і є прийняття. Така позиція батьків 

дає змогу вибудовувати ефективну взаємодію з дитиною в сім᾽ї, а піз-

ніше, у дорослому житті, взаємодію громадянина з іншими. 

Не менш важливий параметр – безпека. Проблематику безпечності 

соціальних середовищ у науковому психологічному знанні досліджували 

І. Баєва, Г. Ковальов, О. Кононко, С. Нартова-Бочавер, М. Осоріна та ін. 

Аналіз наукових джерел дає змогу наблизитися до розуміння психологі-

чно безпечного середовища як середовища, вільного від проявів 

психологічного насильства у взаємодії, такого, що сприяє довірливому 

спілкуванню, створює референтну значущість середовища та забезпечує 

психічне здоров’я його учасників (Вовчик-Блакитна, 2012). Психологі-

чно безпечні середовища базуються на діалогічних засадах, 
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співробітництві, відмові від психологічного насильства у взаємодії, а ре-

зультатом зростання в ньому є психологічно здорова особистість, здатна 

до конструктивної взаємодії з іншими, що важливо для розвитку грома-

дянської компетентності. 

Цікаву структурну модель психологічної безпечності освітнього 

середовища (яку можна використати як базу для розроблення технологій 

психологічного супроводу сім᾽ї з метою створення психологічної без-

пеки в сімейному середовищі) запропонувала І. Баєва (2002). Дослідниця 

виокремлює чотири види середовищ, ґрунтуючись на двох основних кри-

теріях: рівень соціально-психологічної вмілості (невмілості) дитини та 

особистісно-емоційна захищеність (незахищеність) дитини. Зазначимо, 

що саме їх насичення психологічними ресурсами й дає змогу, на думку 

І. Баєвої, створити психологічну безпеку того чи іншого середовища. Та-

кими видами середовищ виявилися такі: 

1) партнерсько-діалогічне (психологічно безпечне); 

ліберальне; 

маніпулятивно-авторитарне; 

потуральне. 

Нагадаємо також, що безпечним середовище сімейної взаємодії 

стає за умови зрозумілих і чітких психологічних меж (зовнішніх і внут-

рішніх), встановлених у взаємодії, а також послідовної поведінки батьків 

щодо дитини (чіткість і сталість пропонованих вимог та методів дисцип-

лінарного впливу). Так, Д. Віннікот наголошував на важливості для 

батьків бути послідовними, а отже, передбачуваними. Послідовність за-

безпечує дитині надійність і безпеку в навколишньому світі. 

Отже, соціально-психологічний контекст, у якому зростає дитина, 

є важливим для розвитку її громадянської компетентності. Адже в сім᾽ї 

(як у малій групі, соціальній системі, локальному середовищі) вибудову-

ються спосіб життя та засади взаємодії між членами родини, що згодом 

поширюються й на інші соціальні середовища, спільноти, громади тощо. 

Висновки. Сім’ю розглянуто як соціальну систему взаємодій і ста-

влень її членів, функціонування якої зумовлює розвиток громадянської 

компетентності дитини. З᾽ясовано, що саме особливості взаємовідносин 

у батьківсько-дитячій підсистемі визначають вибудовування системи 

життєвих цінностей особистості, її громадянських чеснот, виконання нею 

зобов᾽язань та норм, набуття досвіду дотримання правил і законів, підпо-

рядкування й автономності, відповідальності і свободи тощо. Визначено 

умови розвитку громадянської компетентності в сімейній взаємодії: 

прийняття, любов, довіра, безпека. 
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ГРУПОВІ ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ ЯК ФОРМА 

РЕАГУВАННЯ НА КОЛЕКТИВНІ ТРАВМИ 

Робиться спроба дослідити групу як цілісний суб’єкт і виявити ха-

рактеристики її захисної поведінки у випадку колективної травми. 

Авторська концепція підтверджується висновками інших теорій, зокрема 

теорії самоорганізованої критичності, про неминучість великих міжгру-

пових конфліктів. Наголошується, що кожна група незалежно від її 

чисельності прагне захищати від руйнування систему своїх групових цін-

ностей і свою картину світу. Зрозуміло, що колективна травма створює 

загрозу цінностям групи, адже вони можуть бути зруйновані. Зазнача-

ється, що для зменшення травматичної дії група використовує низку 

захисних механізмів, проте більшість із них не сприяє зціленню від тра-

вми, а лише консервує проблему і стає причиною відновлення травми в 

наступних поколіннях. Цим пояснюється феномен міжпоколінної пере-

дачі травматичного досвіду. Розглядаються головні закономірності 

перебігу колективної травматизації, реагування на колективну травму та 

опрацювання її наслідків. Обстоюється думка про взаємодію колектив-

них травм між групами різної величини: травма більшої групи стає 

травмою для менших груп, що входять до її складу, хоча це не завжди 

усвідомлюється. Зауважено, що досить часто це відбувається у формі па-

ралельних процесів. Звертається увага на те, що травми меншої групи не 

завжди передаються більшій – на заваді їх поширенню стають захисні 
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механізми. Робиться висновок, що в міжгрупових конфліктах травми 

отримують обидві сторони – і жертва, і агресор, тож продуктивне 

розв’язання цих проблем можливе лише за умови подолання наслідків 

травматизації з обох боків. Наводяться приклади ефективних соціально-

психологічних засобів для опрацювання наслідків колективних травм. 

Зокрема, серед захисних механізмів, які використовує група в умовах ко-

лективної травми, механізм сублімації є найбільш продуктивним засобом 

групового зцілення. Інші захисні механізми дають змогу зменшити силу 

травматичних переживань, але в майбутньому можуть бути джерелом но-

вих конфліктів і пов’язаних із ними колективних травм. 

Ключові слова: колективна травма; груповий захисний механізм; 

групові цінності; самоорганізована критичність; соціодрама.  
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GROUP DEFENCE MECHANISMS AS A RESPONSE FORM  

TO COLLECTIVE TRAUMA 

The article attempts to investigate the group as a holistic actor and iden-

tify defence behaviour properties in case of a collective trauma. The 

assumptions derived from other theories justify the author's concept, and the 

theory of self-organized criticality in particular, when it comes to great inter-

group conflicts inevitability. The emphases is made on the fact that each group, 

regardless of total members it consists of, seeks to protect and keep away from 

destruction the system of its own inner values and picture of the world. It is 

obvious the collective trauma jeopardizes the group values that can be de-

stroyed. The study emphasises that any group implements a set of protective 

mechanisms to mitigate the trauma impact, however only a few can heal the 

trauma, while the majority only preserve a problem and can trigger them in 

subsequent generations. This gives proofs to transferring traumatic experi-

ences between generations. The basic patterns of collective traumatization, 

reaction to a collective trauma and processing its consequences have been con-

sidered in this study. The study also stands up for the idea of collective traumas 

interaction between groups of different sizes: the trauma of a bigger group be-

comes the trauma for smaller subgroups, which actually make up the bigger 

group, though these groups are not always aware of this fact. 
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The article marks such phenomenon happens quite often in the form of 

parallel processes. However, the smaller groups’ traumas do not always trans-

fer over a larger group due to some protective and preventing mechanisms. 

This makes the ground to conclude that both parties receive traumas in inter-

group conflicts, and these are both the victim and the aggressor. That is why 

only when both parties overcome the traumatization consequences, the positive 

managing these problems may come. The study offers examples of efficient 

social and psychological tools to process consequences of collective traumas. 

Among protective mechanisms used within collective trauma case, the subli-

mation tool becomes the most productive means to heal the whole group. Other 

protective mechanisms allow reducing the trauma experience intensity, though 

in the future they may become the source to trigger new conflicts and the col-

lective traumas related to them. 

Key words: collective trauma; group defence mechanism; group val-

ues; self-organized criticality; sociodrama. 

 
Постановка проблеми. Проблема захисної поведінки давно при-

вертала увагу дослідників, які вивчали особливості міжособової, 

внутрішньогрупової та міжгрупової взаємодії. Першим це поняття в кон-

тексті індивідуальної психіки і поведінки використав З. Фройд ще в кінці 

XIX ст. Досить ґрунтовний аналіз системи психологічних захисних меха-

нізмів здійснила А. Фройд (1993). За більше ніж століття на цю тему 

написано велику кількість статей і монографій, у т. ч. й останнім часом 

(Долгова, & Кондратьева, 2014; Котенева, 2013; Субботина, 2006). Для 

нас особливий інтерес становить захисна поведінка в групових процесах, 

зокрема використання психологічних захистів у складних соціальних си-

туаціях, яскравим прикладом яких є колективні травми. На нашу думку, 

колективні захисні механізми (як і індивідуальні) мають подвійну дію: 

вони знижують рівень негативних переживань у групі (що, зрештою, за-

побігає психологічному руйнуванню групи) і водночас можуть 

перешкоджати ефективному опрацюванню травматичного досвіду та 

пов’язаних із ним наслідків. 

Останнім часом набувають популярності теорії, що базуються на 

математичному моделюванні соціальних процесів. Серед них досить ві-

домою є теорія самоорганізованої критичності, розроблена П. Баком 

1988 р. (Бак, 2013). Теорія, зокрема, розглядає можливості повної зміни 

моделі поведінки системи у випадку проходження точки біфуркації. За-

кономірностям поведінки складних систем присвячені і більш пізні 

дослідження в рамках теорій нелінійної динаміки (Brock, 2001), концепції 

суб’єктивної ентропії (Касьянов, & Гончаренко, 2015) та ін. Усі ці теорії 

та концепції можна розглядати як логічний розвиток таких відомих 
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теорій, як теорія синергетики (Хакен, 1980), теорія хаосу (Kiel, & Elliott, 

1997), теорія фракталів (Мандельброт, 2009). 

Хоч розробниками цих наукових конструктів були представники 

точних наук (фізики і математики), їх можна з досить високим рівнем ап-

роксимації поширити на соціальні системи та процеси. Висновки, які 

випливають із цих теорій та концепцій, не завжди оптимістичні, а часом 

навіть тривожні. Вони не лише підтверджують факт живучості колекти-

вних травм і травматичної міжгрупової взаємодії, що ми спостерігаємо 

протягом усієї історії цивілізації, а й прогнозують неминучість глобаль-

них конфліктів, якими є великі війни. Один з висновків полягає в 

неможливості виділити чинники, здатні провокувати великі глобальні 

конфлікти, а отже, у важкості передбачення таких конфліктів та запобі-

гання їм. Такими чинниками можуть бути незначущі, на перший погляд, 

події, але з великими наслідками (одне з положень теорії «чорного ле-

бедя»). Ця ідея перегукується з концепцією «ефекту метелика», що є 

складником теорії хаосу. 

Ще 20 років тому на основі математичного моделювання вчені з 

Австралії, Росії та США, незалежно одне від одного, дійшли висновку, 

згідно з яким приблизно в середині XXI ст. розвиток людської цивілізації 

досягне точки сингулярності, що означатиме якийсь глобальний фазовий 

перехід еволюції. Це може призвести або до «кінця історії людства» 

(один з імовірних сценаріїв – загибель унаслідок термоядерної війни чи 

глобальної екологічної катастрофи), або до початку абсолютно нового 

етапу розвитку, якісно іншого рівня еволюції – наприклад, на основі си-

нтезу природного та штучного інтелекту, або до панування штучного 

розуму, здатного до самоорганізації та самостійної еволюції. Наразі це 

лише припущення, які виглядають безглуздими, вартими лише науково-

фантастичних сюжетів (яскравий приклад – фільм-трилогія «Матриця»), 

але до них усе частіше звертаються поважні теоретики в солідних науко-

вих публікаціях. 

Ці висновки підтверджуються і завдяки більш пізнім досліджен-

ням. Не так давно, 2016 р., у Нью-Йорку відбувся черговий Нобелівський 

симпозіум, на якому Нассім Талеб, автор теорії «чорного лебедя» (Талеб, 

2017), спростував теорію Стівена Пінкера про епоху «тривалого миру», 

що нібито вже розпочалася, з неухильним падінням рівня насильства, 

зменшенням числа жертв у війнах, математично обґрунтувавши протиле-

жний висновок про неминучість великої війни з десятками (а може, і 

сотнями) мільйонів жертв. На подібні висновки натрапляємо і в роботі, 

присвяченій аналізові світових конфліктів за останні 600 років 

(Martelloni, Patti, & Bardi, 2018). Один з висновків, зроблений дослідни-

ками, полягає в тому, що суспільство, як і будь-яка інша складна система, 
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живе «на кромці хаосу» в стані самоорганізованої критичності, а війни є 

природним і найбільш ефективним механізмом зменшення ентропії сис-

теми з максимальною швидкістю. 

Ці досить песимістичні висновки мають, на жаль, численні істори-

чні підтвердження. Хоча, можливо, суспільством керують набагато 

складніші закономірності, що виводять за рамки зазначених моделей. 

Так, альтернативним прикладом самоорганізації в критичній ситуації мо-

жуть бути, на нашу думку, події весни 2014 р. в Україні, коли в 

критичний момент (падіння старої влади і фактичне безвладдя, анексія 

території і початок воєнної агресії проти України) абсолютно спонтанно 

відбулася самоорганізація людей, що виявилося в розгортанні доброво-

льчого та волонтерського рухів, які не були санкціоновані жодними 

організованими структурами (ні державними, ні політичними, ні суспіль-

ними). Тут самоорганізація сприяла зупиненню великого кровопролиття, 

а не навпаки. Так чи інакше, постає проблема, пов’язана із живучістю ко-

лективних травм і тієї роллю, яку відіграє при цьому захисна поведінка 

групи. Щоб перевірити ці положення і підтвердити вірогідність таких ви-

сновків, було здійснено дослідження, що базувалося на використанні 

теоретичного аналізу та вивченні практичного досвіду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Переважна більшість 

досліджень, що вивчають групову захисну поведінку, стосується малих 

груп. Проте деякі закономірності можуть бути поширені на групи будь-

якої величини, що є проявом фрактального ефекту.  

Одними з перших питаннями групових психологічних захистів за-

цікавилися представники групового психоаналізу. Так, Вільфред Біон 

розглядав гармонійні і патологізовані процеси в групі, яка може функці-

онувати у двох формах: як робоча група (work group) і як група базових 

передумов (basic assumption group). Зокрема, дослідник дійшов висновку, 

що група базових передумов замість того, щоб бути в контакті з реальні-

стю (як робоча група), використовує цілу низку захистів від примітивних 

емоційних переживань і відтак може існувати в трьох основних формах: 

як «група залежності», як «група боротьба-втеча» або як «група утво-

рення пар» (Bion, 1961). 

Ці висновки перегукуються з результатамит досліджень Дж. Гібба, 

який вивчав рівень захисту в малих групах. Він вважав, що докорінного 

покращення спілкування можна досягти завдяки зміні міжособових сто-

сунків, а одним з можливих шляхів до цього вбачав у зниженні рівня 

прояву захисної поведінки. На думку дослідника, підвищена дефензив-

ність (схильність до захисних форм поведінки) перешкоджає 

спілкуванню і тим самим утруднює, а іноді й унеможливлює комунікацію 
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та розв’язання багатьох терапевтичних, освітніх чи управлінських про-

блем (Gibb, 1961). 

Російська дослідниця Ю. Захарова розглядає функціонування пси-

хологічного захисту на внутрішньоособистісному, міжособистісному і 

міжгруповому рівнях. Останній спрямований на збереження Ми-образу, 

тобто Я-образу суб’єкта як члена певної соціальної групи. Актуалізація 

захисних механізмів відбувається в разі виникнення загрози для соціаль-

ної ідентичності індивіда в його взаємодії як члена певної соціальної 

групи з членами інших груп (Захарова, 1991). 

У груповій психотерапії вивченню захистів присвячено дослі-

дження Дж. С. Рутана і його колег, які вважають, що важливо 

концептуалізувати механізми захисту як розв’язання конкретних внутрі-

шніх чи міжособистісних конфліктів. На їхнє переконання, захисна 

поведінка в терапевтичній групі виникає внаслідок актуалізації трансфе-

рних проблем пацієнта або групи, а також через власний контрперенос 

терапевта (Rutan, Alonso, & Groves, 1988). Аналогічно, захисні механізми 

в груповому консультуванні вивчав А. Кларк, який представив стратегії 

концептуалізації, розпізнавання та зміни механізмів захисту (у т. ч. і де-

задаптавних) засобами групового консультування (Clark, 1992). Тема 

психологічного групового лікування висвітлюється в роботах Д. Автоно-

мова. Дослідника цікавила динаміка групових захисних механізмів, що 

виникають у процесі лікування адиктивних пацієнтів за методом В. Біона 

в реабілітаційному центрі (Автономов, 2015). 

Значний внесок у розроблення концепцій психологічного захисту, 

коли його суб’єктом стає група, зробив російський дослідник В. Штроо. 

Вн увів в ужиток поняття захисних механізмів групової динаміки. Дослід-

ник розглядає захисний механізм як спосіб відновлення стабілізації в 

групі у ситуації виявлення загрози (зовнішньої чи внутрішньої) для цілі-

сності групи, що є несумісним з позитивним станом групової реальності. 

Стабілізація цілісності групи, яку він розглядає в топологічному, струк-

турному та динамічному аспектах, досягається, на його думку, шляхом 

афективно-когнітивного переструктурування загрозливої ситуації 

(Штроо, 1998; 2001). 

Українська дослідниця К. Мальцева вивчала інтрагрупові захи-

сні механізми в контексті групової, зокрема етнічної, ідентичності. У 

фокусі її уваги – базальна потреба індивіда в позитивній груповій іде-

нтичності та співвіднесенні себе з групою, яку вона високо оцінює. Ця 

потреба реалізується завдяки ідентифікації з великою групою, осно-

вна функція якої – підтримання сталого уявлення про групу в усіх її 

членів і збереження її позитивної оцінки (Мальцева, 2000). Вітчизняні 

дослідники розглядають наразі конкретні аспекти функціонування 
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механізмів психологічного захисту в груповій взаємодії, зокрема у ря-

тувальників у ситуаціях реальної екзистенційної загрози (Олійников, 

Оніщенко, Тимченко, Титаренко, & Христинко, 2011), у працівників 

правоохоронних органів у процесі професіоналізації та набуття про-

фесійної ідентичності (Андрушко, 2016). 

Польська дослідниця М. Калиновська досліджує захисні механізми 

колективної психіки під кутом зору спільних практик пам’яті, що реалі-

зуються в проміжному просторі між психічним і соціальним життям. 

Процес меморалізації вивчається на прикладі такої польської колектив-

ної травми, як Смоленська катастрофа 2010 р. Вона розглядається в 

контексті юнгіанської концепції колективної психіки та психоаналітич-

ного розуміння захисних групових механізмів проти травм, особливо тих, 

що стосуються втрат та оплакування (Kalinowska, 2012). 

Ізраїльський учений Т. Ейн-Дор пропонує теорію соціального за-

хисту, яка ґрунтується на припущенні, що люди реагуватимуть на 

загрозу, яка частково базується на диспозиційних змінних. Дослідник 

вважає, що психологічні реакції на загрози невіддільні від соціального 

контексту, зокрема стану груп, до яких належать люди. Згідно з цією те-

орією, групи, до складу яких входять люди, що представляють усі три 

види реагування на загрозу (занадто пильні, упевнені у своїх силах, поте-

нційні лідери), будуть ефективнішими в боротьбі із загрозами та 

небезпеками, ніж менш гетерогенні групи (Ein-Dor, 2014). 

Німецький дослідник Роберт Бьом з колегами доводить, що усу-

нення аутгрупової загрози істотно послаблює міжгрупову агресію і веде 

до повного спокою. Автори описують лабораторний експеримент, який 

демонструє, що сила «аутгрупової ненависті» залежить від сприймання 

власної група як наступальної чи захисної сторони конфлікту, тобто на-

мір захистити групу є не лише вирішальним мотиватором «аутгрупової 

ненависті», а й сприяє превентивним наступальним діям проти аутгрупо-

вої загрози (Böhm, Rüsch, & Gürerk, 2015). З висновками цього 

дослідження перегукуються результати експерименту, описані нідерла-

ндським ученим К. Де-Дреу, згідно з якими інгруповий захист є 

сильнішим і краще скоординованим, ніж аутгрупова агресія (у 70% випа-

дків). З отриманих результатів випливає, що еволюційний і культурний 

тиск може сприяти співпраці та координації, коли метою групи є захист, 

а не розширення, домінування та експлуатація (De Dreu et al., 2016). 

Ще один нідерландський дослідник, С. Ейдін, пропонує мнемоте-

хнологію «активного забування», що сприяє подоланню руйнівного 

впливу колективної травми на культурну ідентичність. Ідеться про те, як 

знівелювати вплив травми такою мірою, аби вона перестала паралізувати 

травмовану групу. Технологічні навички, що вивільняють негативні 
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емоції та ідеї, породжені травмою, з колективної пам’яті, – мнемотехно-

логії, необхідні для відновлення здатності забувати (Aydin, 2017). 

Дослідження В. Старченко (2017) присвячені актуальній для росій-

ського суспільства темі міжетнічних проблем, а саме осетино-інгуському 

конфлікту. Зокрема, вивчалися типи психологічних захистів представни-

ків різних етнічних груп в умовах постконфліктної взаємодії, форми 

прояву психологічних захистів представників етнічної групи (типи етні-

чної ідентичності; високий рівень агресивності; взаємні негативні етнічні 

уявлення етнічних груп, що взаємодіють, відображені в авто- і гетеросте-

реотипах; високий рівень етноцентризму; велика соціальна дистанція з 

етноконтактними групами). 

Не вирішені раніше частини загальної проблеми. Хоч проблема 

колективних захисних механізмів у психологічній літературі належить до 

певною мірою опрацьованих, у переважній більшості публікацій розгля-

дається індивідуальна захисна поведінка людини (чи певної групи 

людей) у контексті групової взаємодії. Значно менше досліджень присвя-

чено проблемі захисної поведінки в умовах колективної травми. Ще 

менше робіт ставлять за мету дослідити поведінку групи як цілісного 

суб’єкта групової взаємодії і виявити характеристики травмованої 

групи. Отже, у цій царині досліджень є багато неопрацьованих питань, 

деякі з яких висвітлюються в нашій статті. 

Мета статті – обґрунтувати основні положення концепції захисної 

поведінки групи як соціального суб’єкта в умовах колективної травми. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналітичне опрацю-

вання викладеної в попередньому огляді проблематики та власний досвід 

автора в роботі з малими групами, що переживали різноманітні перипетії 

групової взаємодії (у т. ч. і різні форми колективної травматизації), дав 

змогу виокремити цілу низку закономірностей, які можна об’єднати в ці-

лісну концепцію. Практичний досвід охоплює групову роботу протягом  

2004–2019 років у 16-ти навчально-терапевтичних групах підготовки 

практичних психологів. У цих групах періодично виникали ситуації, 

пов’язані з проблематикою колективних травм, які відтак доводилося 

розв’язувати. Крім того, у цей же період було проведено низку коротко-

тривалих психологічних семінарів та майстер-класів, присвячених 

проблематиці колективних травм, з використанням методів дії, у т. ч. – 

соціодрами (окремим її жанром була історична соціодрама). Під час їх 

проведення було апробовано спосіб долання наслідків колективних 

травм та інших проблемних ситуацій шляхом рольового переживання іс-

торичних подій. 

Як ключову категорію та основний предмет дослідження ми розгля-

даємо колективні захисні механізми, які покликані захищати групу від 
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руйнування у випадку постання перед нею непомірно складних завдань, не-

здоланних зовнішніх впливів, надмірної агресії (зовнішньої або 

внутрішньої), несподіваної смерті тощо. Ми припустили, що ці механізми, 

дія яких посилюється в складних соціальних ситуаціях (а особливо в умовах 

колективних травм), хоч і зменшують травматичний вплив, однак водночас 

заважають розв’язанню проблем, подоланню конфліктів у взаємодії, тобто 

зумовлюють консервацію чинників, що спричинили травмування. Це робить 

травму довготривалою, а тому вона періодично може актуалізовуватися в 

нових історичних умовах або ставати джерелом нових травм. 

Автентичність групи і її захист. Кожна група незалежно від її чи-

сельності має систему групових цінностей (духовних і матеріальних), які 

є змістом її життя та діяльності і які вона, як і кожний соціальний суб’єкт, 

прагне захищати від руйнування. Такий захист дає групі змогу зберігати 

свою автентичність, свій статус-кво, тобто залишатися саме такою гру-

пою, відмінною від безлічі інших. Однією з таких цінностей є групова 

ідентичність, без якої не може існувати жодна спільнота і яка є умовою 

входження в групу її членів. Окремою категорією слід вважати ідентич-

ність групи як соціального суб’єкта. Її значущість проявляється в 

міжгруповій взаємодії, вона фактично є умовою самовизначення групи. 

Це поняття синонімічно близьке до поняття автентичності. 

До групових цінностей належать можливості та засоби ефективної 

комунікації в групі, одним з найважливіших серед яких є мова. Завдяки 

їй одна група відрізняється від інших, особливо це стосується великих і 

глобальних груп. Мова є суттєвим чинником групової ідентичності. 

Ідеться не лише про національні, етнічні мови, регіональні діалекти, а й 

про різноманітні соціолекти (соціальні діалекти, або мови певних соціа-

льних груп), наприклад сленг (молодіжний, кримінальний), жаргон (у 

т. ч. професійний) та інші специфічні «мови». 

Носіями самобутності групи є такі цінності, як групові атрибути: 

прапор, герб, емблема, бренд, форма одягу, групові символи, традиційні 

кольори, орнаменти тощо. Кожна група має свою історію, без якої немо-

жливе її самоусвідомлення. Вона складається з численних історій про 

групу та її членів, що має дуже широку палітру зразків – від героїчного 

епосу до анекдотів. Групова міфологія є частиною цих історій і водночас 

спотвореним відображенням дійсності, яке дає групі змогу оминати те, 

що видається їй несумісним із життям і безпекою групи, навіть якщо та-

кий образ є хибним. Близькими до міфології є групові вірування, а також 

забобони, упередження та інші стереотипи. Сюди ж слід віднести і віро-

сповідання, у т. ч. офіційну релігію. 

Умовою життя кожної групи є групова автономія – відносна неза-

лежність від інших груп та зовнішнього соціального середовища, 
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можливість зберігати свою самобутність під тиском інших групових 

суб’єктів. Групова автономія тісно пов’язана з груповою суб’єктністю – 

здатністю групи ставити і вирішувати групові завдання з огляду на інте-

реси і цілі цієї групи. Важливим складником існування групи є її емоційне 

життя, а саме соціально-психологічний клімат у групах, суспільні на-

строї, емоційна взаємодія між груповими суб’єктами, переживання 

почуття справедливості (для великих груп – історичної справедливості), 

а також пов’язаних з цим групової провини, образи та сорому. 

Кожна група захищає свої групові межі, які є для неї безперечною 

цінністю. Ідеться насамперед про зовнішні межі групи, оберігання яких 

запобігає «захопленню» її іншою групою, злиттю, асиміляції. Для таких 

груп, як нація, країна, територіальна спільнота, поняття «межа», «кор-

дон» мають пряме (територіальне) значення, проте групові межі існують 

у кожній групі – без них неможливе їхнє існування. Так, вони завжди є 

умовою диференціації так званих інгруп від аутгруп. Група має і внутрі-

шні межі, що визначають групову структуру, яку група також схильна 

захищати від різноманітних змін, навіть якщо вони є конструктивними. 

Система цих групових феноменів формує групову картину світу, 

яка містить у собі й образ групи (групове імаго). У частині групових цін-

ностей уже потенційно закладені захисні стратегії поведінки (наприклад, 

в ідентичності, міфології, віросповіданні). Картина світу може бути ціл-

ком реалістичною, а може, навпаки, бути міфологічною. Міфологічна 

картина світу часто базується на ідеї нарцисичної величі, за якою може 

приховуватися груповий комплекс меншовартості (тут пряма аналогія 

між колективною та індивідуальною психологією). На рівні глобальних 

груп можна навести як приклад Росію, котра створює міфи історії, яку 

виводить з часів Київської Русі, і Німеччину початку 1930-х років, після 

травми поразки в Першій світовій війні, що зумовила формування міфу 

про Великий Рейх. 

Можна навести й інші історичні приклади. Приміром, коли людей 

змушували прийняти чужу релігію (іслам) і вони часто обирали смерть, 

але не погоджувалися відмовитися від своєї ідентичності, яка ґрунтува-

лась на релігійних переконаннях. Яскравим прикладом такої поведінки 

можуть бути сафардські євреї, яким у кінці XV ст. довелося залишити Іс-

панію і Португалію та стати вигнанцями, і православні українські козаки, 

які потрапляли в турецький полон. Важливість групових атрибутів нао-

чно проявляється, наприклад, у ставленні до такого важливого символу, 

як військовий прапор, і його захисту. Так, втрата прапора прирівнюється 

до злочину і може тягти за собою розформування військового підрозділу 

(тобто ліквідацію групи, яка не вберегла свою святиню). 
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Чинники групової травматизації. Група постійно перебуває в умо-

вах безперевних змін, спричинених новими завданнями, які постають 

перед нею, і дією інших чинників (як зовнішніх, так і внутрішніх), що 

впливають на динамічну рівновагу. У більшості випадків це не призво-

дить до виходу за межі нормального функціонування, навіть якщо група 

змушена витрачати зайві ресурси для розв’язання цих проблем (як пси-

хологічні, так і матеріальні). Про групову (або колективну) травму ми 

говоримо тоді, коли нормальне життя групи стає неможливим. Це буває, 

коли вона стикається із ситуацією, несумісною з її цілями, що руйнує зви-

чну групову взаємодію. Нові завдання, які має вирішувати група, 

виявляються непомірно складними, унаслідок чого важливі цілі групи 

стають недосяжними. Дія чинників впливу на групу виходить за межі 

звичних рівнів настільки, що це деформує або навіть руйнує систему гру-

пових цінностей. Типовою причиною колективної травми є несподівана 

агресія з боку іншої групи (або частини своєї групи) – як пряма, так і при-

хована, як фізична, так і психологічна (інформаційна, ідеологічна). 

Найбільшу травматичну силу має смерть людей, особливо масова, за тра-

гічних обставин. 

Ми виокремлюємо такі чинники тяжкості колективної травми та її 

наслідків: 1) пряма сила травматизації, масштаб події, величина трагедії, 

втрати; 2) психологічні умови перебігу травматичної події, руйнування 

звичної картини світу, рівень переживання несправедливості (або пору-

шеної справедливості); 3) неможливість (або нездатність) протистояти 

травматичній силі або суб’єкту; ідеться про пасивність жертви, часто ви-

мушену: чим менша здатність чинити опір, тим сильніша травма від дій 

агресора; 4) неможливість (або нездатність) емоційного відреагування 

постраждалими, що залишилися в живих, та їхніми нащадками (якщо 

вони не можуть відкрито виражати почуття з приводу трагічних подій, 

оплакувати загиблих, сумувати, позбавлені – через заборону або замов-

чування – можливості опосередкованого зцілення). 

У результаті колективної травми групові цінності зазнають дестру-

ктивних змін, деформації, аж до повного руйнування. Група прагне їх 

захистити, щоб зберегтися як соціальний суб’єкт. Для цього деякі цінно-

сті доводиться трансформувати, поновлювати, удосконалювати, 

замінювати іншими. Якщо це вдається, група успішно переживає колек-

тивну травму і переходить на новий щабель свого розвитку (можна 

порівняти з продуктивним подоланням кризи). Якщо ж таке опрацювання 

пов’язане із значними труднощами або наявних засобів явно недостатньо 

через брак ресурсів, вихід зі складної ситуації стає неможливим або да-

ється занадто дорогою ціною. Порушується баланс між витратами на 

самозбереження групи і можливими позитивними змінами. Група зазнає 
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при цьому неминучих, непоправних втрат, які дуже важко або й взагалі 

неможливо компенсувати. Травмована група відчуває потребу у віднов-

ленні втрачених ресурсів, без чого їй важко захищати групові цінності, і 

намагається відшукати для цього ефективні засоби. 

У разі неможливості реального відновлення група змушена вико-

ристовувати захисні механізми, щоб послабити переживання травми й 

убезпечитися таким чином від руйнування своїх цінностей і втрати гру-

пової суб’єктності та групової автономії, фактично – від загибелі групи. 

Частина захистів справді сприяє зціленню від колективної травми, проте 

інші лише послаблюють негативні переживання і фактично консервують 

трагічний злам. Унаслідок цього проблема переходить з гострого у хро-

нічний стан, інформація, пов’язана з травмою, переміщується з групової 

свідомості у групове несвідоме. Таке реагування здатне істотно подов-

жити час «життя» травми, який інколи виходить за межі часу існування 

цієї групи. 

Класифікація колективних захисних механізмів. У соціальній пси-

хології є різні класифікації групової захисної активності. Найчастіше 

виокремлюють такі її форми: групове табу (на певні теми внутрішньог-

рупового життя); групове мислення (групові рішення приймаються на 

користь одностайності, згоди); груповий ритуал (наділення символічним 

змістом якоїсь обов’язкової процедури); інгруповий фаворитизм (ви-

знання переваг своєї групи порівняно з іншими); самоізоляція групи; 

груповий міф; соціальний стереотип аутгрупи («чужа» група різко відрі-

зняється від «своєї»); фіксація статусної ієрархії в групі; формалізація 

комунікації в групі; екстернальна атрибуція неуспіху групової діяльності 

(пояснення неуспіху зовнішніми чинниками); соціальні лінощі (змен-

шення продуктивності діяльності в групі); мобінг (цькування групою 

одного з її членів). 

Перелічені захисні форми поведінки та реагування група викорис-

товує в багатьох складних ситуаціях, щоб зменшити таким чином 

негативні переживання (це функція всіх захисних механізмів). Проте да-

леко не всі вони належною мірою відображають специфіку колективних 

травм. Аналізуючи цю проблематику, доцільно, на нашу думку, викори-

стовувати концепцію класичних захисних механізмів, екстрапольовану 

на поведінку групи як соціального суб’єкта. 

Ефективною моделлю для опису реагування групи на травматичні 

події є діаграма, що будується на двох дихотомічних параметрах: «акти-

вність–пасивність» і «миролюбність–агресивність» (рис. 1). Вибір цих 

параметрів зумовлений тим, що вони є важливими характеристиками 

групової взаємодії (насамперед конфліктної). 
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Рис. 1. Типи реагування групи на колективну травму 

Розгляньмо відтак групові захисні механізми, за допомогою яких 

група захищається від руйнівної дії колективних травм: 

- сублімація – творче опрацювання травми, колективне 

переживання травматичних подій, перетворення травми на історію, 

міф, витвір мистецтва (яскравий приклад – героїчний епос, який є 

невід’ємною частиною історії більшості народів і цивілізацій); 

- раціоналізація – раціональне «виправдовування» травми, 

пояснення її істотними реальними чи надуманими причинами 

(наприклад, «це Бог покарав нас за наші гріхи»); 

- витіснення – переміщення травматичної інформації, яку 

неможливо прийняти, з колективної свідомості у групове несвідоме, 

що характерне для травми жертви; 

- регресія – повернення до ранніх історичних форм розвитку 

групи, примітивізація картини світу, використання інфантильних 

способів групової поведінки (яскравий приклад – вибори 2019 р. в 

Україні, вибір «нових облич» як «дитячий» протест проти 

патерналізму старих політиків); 

- заперечення – категорична відмова приймати деякі неприємні 

факти, які, проте, можуть частково усвідомлюватися (характерне 

для травми агресора); 

- проєкція – зняття напруженості в групі шляхом спрямовування 

негативної емоційної енергії на інших соціальних суб’єктів 

(наприклад, пошук ворогів народу, спалювання відьом тощо); 
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- проєктивна ідентифікація – приписування іншим власних 

негативних рис (приклад – звинувачення російською пропагандою у 

фашизмі всіх, хто протидіє російському шовінізму); 

- приєднання до агресора – співчутливе ставлення до агресора, 

спроба співпрацювати з ним, завдяки чому група та/або її учасники 

(частина групи) переходять з категорії «жертви» в категорію 

«агресора», що є для них менш травматичним. 

Як уже зазначалося, спільним результатом дії більшості групових 

захисних механізмів є переведення травматичного досвіду у сферу гру-

пового несвідомого. Відтак ми зробили спробу класифікувати зазначені 

захисні механізми залежно від типу реагування на травму (рис. 2). 

 

Рис. 2. Класифікація захисних механізмів групи залежно від типів реагу-

вання на травму 

З-поміж перелічених захисних механізмів лише сублімація є про-

дуктивним засобом розв’язання проблем, пов’язаних з колективною 

травмою, оскільки пасивні та агресивні стратегії поводження у випадку 

травмування нездатні усунути джерело травматизації. Вони так чи ін-

акше лише зменшують силу травматичної дії на соціально-

психологічному рівні (полегшують її емоційне переживання), але не 

сприяють реальній трансформації травми у прийнятний історичний дос-

від. Мало того, агресивні форми реагування стають джерелом майбутніх 

міжгрупових конфліктів і нових колективних травм. У цьому, власне, 

причина живучості таких проблем, адже їхні прояви набувають зрештою 

циклічного характеру, актуалізуючись в інших реаліях, на нових 
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історичних етапах. «Пасивно-миролюбна» позиція також не сприяє зці-

ленню, а лише «заморожує» травму на тривалий час, після чого група або 

перебуває в стані соціальної депресії (приклад – більшість африканських 

країн), або «розморожує» її, переводячи в агресивну фазу. Саме дією ме-

ханізму витіснення можна пояснити те, що африканські країни не 

визнали український Голодомор геноцидом, попри те що вони самі пере-

жили рабство, депортацію, геноцид і добре знають, що таке голод. 

Неподолана травма не дає їм змоги навіть торкнутися цієї болючої теми. 

Один з невтішних висновків полягає в тому, що агресія є однією з 

універсальних форм захисної поведінки групи і спрямована на збере-

ження міфологічно спотвореної групової картини світу. Групова 

сублімація (прикладом якої є героїчний епос) має чіткий історичний (ре-

троспективний) вектор. Вона перетворює травматичну подію на історію, 

яку вже можна не лише прийняти, а й навіть пишатися нею, що вже не 

потребує агресії. Таким чином, відбувається трансформація картини 

світу, у якій травма набуває нової якості, стаючи джерелом розвитку. При 

цьому можлива часткова міфологізація травматичної історії, але без 

зміни історичного вектора. Міфологічна ж картина світу існує в теперіш-

ньому і спрямована у майбутнє (має перспективний вектор). Вона 

вимагає підтвердження величі групи та її історії замість подолання гру-

пового нарцисизму та комплексу меншовартості. Група прагне не зміни 

картини світу, а підтвердження її хибних підстав. Для цього вона вда-

ється до використання агресивних механізмів, що стає джерелом нових 

конфліктів і травм. Групі дуже важко розлучатися зі своїми ілюзіями, сте-

реотипами, упередженнями, навіть якщо вони суперечать логіці та 

здоровому глузду. Цим можна пояснити різноманітні факти, які описую 

концепція постправди. Агресією неможливо вилікувати травму, а можна 

лише пережити ілюзію зцілення, послабивши таким чином симптоми 

психології жертви. 

Перебіг колективної травматизації та її циклічність. Теоретич-

ний аналіз соціально-психологічних концепцій колективних травм і 

групової захисної поведінки та вивчення історичного матеріалу щодо ко-

лективних травм у групах різної величини та спрямованості дають змогу 

зробити певні узагальнення. З огляду на власний досвід автора, здобутий 

під час роботи з малими групами, що переживали як локальну (на рівні 

цієї групи), так і зовнішню (що стосується великої групи) травматизацію, 

можна виокремити й охарактеризувати такі закономірності перебігу ко-

лективної травматизації, реагування групи на колективну травму та 

переживання її наслідків. 

Колективні травми можуть переживатися різними за величиною 

групами. Колективна травматизація поширюється на всі підгрупи 
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травмованої групи. Менша група перебуває в полі дії колективної травми 

більшої групи і може переживати цю травму як свою. Проте в різних пі-

дгрупах може бути неоднаковий ступінь усвідомлення травматичних 

подій, аж до повного їх витіснення або заперечення, що зумовлено дією 

захисних механізмів. 

Дія колективної травми більшої групи може не відчуватися, особ-

ливо якщо йдеться про травми минулого (історичні травми). Але якщо в 

групі виникає новий конфлікт або травма, їхній перебіг може ускладню-

ватися без усвідомлення зв’язку з історичною травмою. Часто цей вплив 

відбувається у формі паралельних процесів, тобто актуальний конфлікт 

базується не лише на тих чинниках, які виникли в нинішній ситуації, а й 

на «зовнішніх», які стосуються інших соціальних суб’єктів (наприклад, 

більшої групи або соціальної системи, аж до глобальних соціальних кон-

фліктів) або минулих подій. Захисні механізми, які обов’язково 

використовуються в таких ситуаціях, блокують усвідомлення цих зв’яз-

ків і роблять повне розв’язання конфлікту майже неможливим. Учасники 

конфліктної взаємодії можуть навіть не знати про існування цієї «зовні-

шньої» травми і про те, що вони самі (чи їхні предки) до неї причетні. 

Розв’язати таку проблему можна, лише опрацювавши всі історичні тра-

вми, що передували цьому. 

Більшою групою травма меншої групи, що входить до її складу, 

не завжди переживається як травма. Така ж ситуація спостерігається і 

щодо інших зовнішніх груп, які можуть не визнавати травму іншої 

групи – аж до повного її заперечення. Визнання травми зовнішніми 

груповими суб’єктами означає її поширення, розширення зони її дії, 

охоплення травматичною дією інших груп (підгруп), які також стають 

суб’єктами переживання травми (співпереживання). Але таке ви-

знання зовнішніми структурами послаблює дію травми для тієї групи, 

що перебувала в епіцентрі травматичної події (травматична енергія 

ніби розподіляється на більшу кільксть суб’єктів). Це може стати зре-

штою початком зцілення. Прикладом є травма Голокосту, яка 

тривалий час була локальною травмою єврейського етносу, але після 

Другої світової війни суб’єктом переживання (співпереживання) цієї 

травми стало фактично все прогресивне людство. 

Отже, травма може розширювати межі своєї дії, збільшуючи свою 

«територію». Реальне зменшення «території» травми можливе лише за 

умови достатнього опрацювання травми тими спільнотами, що є части-

ною великої травмованої групи, але на практиці так буває не завжди. 

Найчастіше відбувається переведення досвіду травми у групове несві-

доме за допомогою захисних механізмів, що робить цю групу (частину 

групи) нечутливою (або менш чутливою) до травми, проте не зцілює її 
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повністю. Цим пояснюється дія механізму міжпоколінної передачі тра-

вми, який може бути обґрунтований у межах системного підходу 

(Шутценбергер, 2010; Kellermann, 2013; Volkan, 1997). 

Під час будь-яких міжгрупових конфліктів травм зазнають обидві 

сторони, навіть якщо одна з них – явний агресор. Ефективне розв’язання 

міжгрупових конфліктів (а це причина більшості колективних травм) не-

можливе, якщо це бажання лише однієї із сторін конфлікту і не 

докладається належних зусиль для подолання всіх наслідків колективних 

(історичних) травм з обох боків. Це дуже складне, а часом невирішуване 

завдання (особливо коли йдеться про травми агресора, їх усвідомлення 

та продуктивне опрацювання). Так, зцілення від травми, спричиненої ге-

ноцидом вірмен у 1915 р., та усунення джерел конфлікту неможливі без 

відповідного опрацювання травми турецькою стороною як винуватцем 

цієї трагедії; проте сучасна турецька влада активно протидіє визнанню 

геноциду вірмен (механізм заперечення). Прикладом відносно успішного 

опрацювання стало зцілення від травми Голокосту, невід’ємним склад-

ником якого був процес денацифікації Німеччини. 

Можна навести безліч історичних фактів, що підтверджують ви-

словлені міркування, але зупинімося тут лише на окремих із них. Так, 

один з наймасшабніших сучасних глобальних конфліктів, історія якого 

налічує майже тринадцять століть, точиться між умовно християнською 

і мусульманською цивілізаціями. Його перебіг – це почергова зміна по-

зицій «агресора» і «жертви» між його сторонами. Конфлікт періодично 

загострювався протягом усього часу його тривання, отож має наразі всі 

ознаки циклічності. Його початок пов’язаний з арабською колонізацією 

Південної Європи на початку VIII ст. Потім були хрестові походи проти 

мусульман (XI–XV століття), завдяки яким арабів було фактично витіс-

нено з Європи. Проте Європа ще довго відчувала загрозу з боку 

Османської імперії, яка в XV–XIX століттях панувала на Балканах і фак-

тично знищила Візантію – колиску східного християнства. Водночас 

європейські країни до середини XX ст. проводили жорстоку колоніальну 

політику в Північній Африці і на Близькому Сході. Сьогодні цей конф-

лікт є причиною міжнародного тероризму (базованого на ісламізмі), 

декількох локальних війн (Афганістан, Ірак, Сирія), проблем біженців, з 

якими не може впоратися Європа, що може стати причиною нового гло-

бального конфлікту. 

Ще один приклад – ціла низка колективних травм, спричинених ідео-

логією більшовизму, які не були оцінені та засуджені по справедливості від 

самого початку, ще в 1920–1930-ті роки («червоний терор», голодомори, ре-

пресії, відповідальність за розв’язування Другої світової війни). Зрештою, це 

стало причиною маоїзму в Китаї з десятками мільйонів жертв, геноциду 
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«червоних кхмерів» у Камбоджі та інших злочинів комунізму проти людс-

тва. Сьогодні це є однією з причин такого явища, як путінізм, з усіма 

загрозами для людства та наслідками, що з цього випливають. 

Багато прикладів є і в нашій вітчизняній історії. Можна висунути 

гіпотезу щодо сьогоднішньої суспільної стагнації після піднесення пері-

оду Майдану 2013–2014 років. Тоді в України була можливість стати на 

зовсім інший шлях суспільного розвитку, але пройшло кілька років, і ми 

знову опинилися в потенційній «ямі», з якої поки що не можемо вибра-

тися. Нові колективні травми (анексія Криму, війна з Росією) повернули 

нас до тих історичних травм, наслідки яких не були подолані, насамперед 

до травми Голодомору і пов’язаного з ним геноциду, яка жодним чином 

не була опрацьована. 

Для порівняння, про травму Голокосту говорив увесь цивілізова-

ний світ, щодо неї було реалізовано безліч програм, зокрема 

терапевтичних, спрямованих на лікування наслідків травми у жертв, що 

вижили, та їхніх нащадків. На жаль, ставлення до травми українського 

Голодомору було прямо протилежним. Протягом щонайменше півсто-

ліття (особливо перші 20 років, до смерті Сталіна) ця тема була 

заборонена, не дозволялося навіть припускати, що таке могло бути. Після 

фізичного геноциду декілька десятиліть тривав психологічний геноцид з 

метою витравлення цієї події з історичної пам’яті українців. Суспільний 

стан був настільки катастрофічним, що навряд чи можна говорити про 

подолання наслідків травми навіть через 85 років. Можливо, і сьогодні 

ми не можемо вирватися із цупких обіймів минулого через те, що нас 

тримає цей біль, і ми нічого не можемо з цим вдіяти. 

Підсумовуючи, можна припустити, що колективні травми є одним 

з істотних чинників, що впливають на суспільну ситуацію та ймовірність 

соціальних конфліктів, зокрема великих воєн. Залежно від співвідно-

шення конструктивних і деструктивних засобів реагування на колективні 

травми у великих просторових і часових масштабах проявлятиметься або 

тенденція в бік поступового зниження деструктивного потенціалу трав-

матичного досвіду людства, перетворення його на прийнятний 

історичний матеріал (позитивний баланс), або тенденція в бік поступо-

вого його накопичення (негативний баланс). На жаль, і висновки на 

основі математичного моделювання, і виявлені нами закономірності пе-

ребігу колективної травматизації (лише один конструктивний захисний 

механізм проти чотирьох пасивних і трьох активно-агресивних) свідчать 

на користь негативного балансу, що, власне, і пояснює циклічність кон-

фліктів і колективних травм. 

Чому ж людство досі не загинуло внаслідок неухильного нако-

пичення травматичного досвіду та зростання конфліктності? Які 
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запобіжники спрацьовують у надкритичні періоди історії? Відповідь 

дає теорія самоорганізованої критичності. Війна, як би це не здавалося 

парадоксальним, є тим «клапаном», який знімає напруженість і зни-

жує ймовірність конфлікту на найближчу перспективу. Унаслідок 

великих конфліктів та інших подій, що спричиняли колективні тра-

вми, загинуло багато людей. Цілі великі групи, які були носіями 

колективних травм, зникли з лиця землі, забравши із собою в небуття 

свій травматичний досвід. Останній фактично вилучався із загально-

людської групової свідомості та групового несвідомого. Це 

«вирівнювало» баланс принаймні до нульового рівня. Але водночас 

засівалися «зерна» майбутніх конфліктів у вигляді «незавершених» 

наслідків колективних травм у тих, хто вижив. 

Постає важливе питання: а чи можна вважати війни єдиним «за-

собом» самоорганізації критичності, здатним зменшувати ентропію 

соціальних систем? Чи здатне людство на сучасному етапі свого роз-

витку запропонувати соціально-психологічні технології зцілення від 

наслідків колективних травм, а отже, зменшити ймовірність міжгру-

пових конфліктів з тяжкими наслідки? Ситуацію все ж не хотілося б 

вважати фатальною. Колективні травми та їхні наслідками можна ефе-

ктивно долати, про що свідчить досвід опрацювання травм Другої 

світової війти та Голокосту. Можна навіть припустити, що таке опра-

цювання стало однією з причин відносно тривалого періоду без 

глобальних конфліктів у післявоєнному світі. 

Отже, варто поширювати набутий досвід, використовувати спе-

ціально розроблені для цього методи, наприклад соціодраму 

(Kellermann, 2007). Застосування в широких масштабах таких психо-

технологій долання міжгрупових конфліктів та наслідків колективних 

травм дає змогу істотно оздоровити суспільну ситуацію. Імовірно, 

зміна балансу конструктивних і деструктивних чинників у позитивний 

бік здатна в майбутньому убезпечити людство від колективної трав-

матизації, усунути джерела нових травм і конфліктів. Можливо, це 

дуже сміливе припущення, більше схоже на утопію. Його неможливо 

перевірити в рамках лише наукових досліджень. Для цього  потрібні 

широка суспільна практика і політична воля основних світових 

суб’єктів. Але хочеться вірити в найкраще. 

Висновки. У сучасній соціальній психології значна увага приділя-

ється таким соціально-психологічним феноменам, як захисна поведінка 

групи (захисна групова активність) та колективна травма. Наука і прак-

тика наразі накопичили значний масив матеріалів, що стосуються теми 

колективних (групових) захисних механізмів; ще більше досліджень при-

свячено темі колективних травм. Разом з тим відчутно бракує досліджень 
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з проблеми захисної поведінки в умовах колективної травматизації, тобто 

на перетині вищезазначених проблемних тем; ще менше уваги приділя-

ється, на жаль, захисній поведінці групи як суб’єкта групової взаємодії. 

Розгляд проблематики саме в такому ракурсі відкриває нові перспективи 

для досліджень, дає змогу вивчати закономірності перебігу колективної 

травматизації та напрацьовувати практичний інструментарій для подо-

лання її наслідків, у т. ч. і довготривалих. 

В умовах колективної травми група використовує цілу низку захи-

сних механізмів. Проте лише механізм сублімації можна достовірно 

вважати продуктивним засобом подолання наслідків травми. Усі інші за-

хисні механізми роблять певний внесок у зменшення травматичних 

переживань, але загалом не сприяють груповому зціленню. Вони навіть 

можуть ставати з часом джерелом конфліктів і спричиняти все нові і нові 

колективні травми. Цим пояснюється живучість міжгрупових конфліктів 

і колективних травм, прояви яких набувають циклічного характеру, акту-

алізуючись на нових історичних етапах. Ці тенденції в цілому збігаються 

з висновками, отриманими завдяки математичному моделюванню соціа-

льних процесів, і підтверджуються історичною практикою. 

Одне з ключових завдань, що постає перед науковцями, котрі ви-

вчають закономірності перебігу колективної травматизації, – як ці знання 

використати для запобігання великим міжгруповим конфліктам і новим 

колективним травмам. Досі ми задовольнялися лише гіпотезами і споді-

ваннями, що нам під силу вплинути на хід історії, усунувши передумови 

деструктивного розвитку подій. Проте вже є реальні практичні методи, 

які допомагають ефективно опрацьовувати колективні травми та їхні на-

слідки, у т. ч. в наступних поколіннях. Наразі дуже важливо 

вдосконалювати, розвивати і поширювати цей інструментарій, створю-

вати нові засоби для зцілення суспільства, адже воно потребує допомоги 

не менше, ніж кожна окрема людина. 
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МЯЛЕНКО В.В. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ 

ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ СПІЛЬНОТОЮ ВОЇНІВ,  

ЯКІ НАБУЛИ БОЙОВИЙ ДОСВІД В АТО/ООС 

У межах теоретичного підходу до вивчення особливостей колекти-
вного проживання травматичних подій (Штомпка, 2001) розглянуто 
психологічні стратегії опрацювання військовою спільнотою пережитого 
бойового досвіду. Ці стратегії інтерпретовано як частково не усвідомлю-
вані, спрощені моделі поведінки, які можна проаналізувати за проявами 
когнітивного, конативного та поведінкового компонентів. Показано, що 
військовослужбовці, які були учасниками АТО/ООС, стикаються з труд-
нощами відреагування травматичного досвіду, пристосування та 
адаптації до мирного життя. На основі результатів емпіричного дослі-
дження виокремлено типові способи подолання травми 
військовослужбовцями, які мають бойовий досвід участі в АТО/ООС: ко-
нтрольованість і доброзичливість зовнішнього світу; неконтрольованість 
зовнішнього світу; рефлексивне осмислення бойового досвіду; суб’єкти-
вне переживання власного везіння; інтроспективна сконцентрованість; 
гостре переживання травми; сконцентрованість на власних емоціях; ско-
нцентрованість на власних роздумах; застрягання в травматичному 
досвіді; позитивний образ себе і світу; відчуження від себе і світу. За сту-
пенем адаптивного потенціалу виокремлені стратегії було поділено на дві 
групи – консервативно-рутинні і проактивно-трансформаційні. До консе-
рвативно-рутинних стратегій віднесено: гостре переживання травми, 
сконцентрованість на власних емоціях, сконцентрованість на власних ро-
здумах, неконтрольованість зовнішнього світу, інтроспективну 
сконцентрованість, відчуження від себе і світу; до проактивно-трансфор-
маційних – контрольованість та доброзичливість зовнішнього світу, 
позитивний образ себе та світу, рефлексивне осмислення бойового дос-
віду, суб’єктивне переживання власного везіння. Показано, що в процесі 
адаптації одні стратегії використовуються як тимчасові, перехідні до 
більш зрілих або, навпаки, більш регресивних, інфантильних реакцій, 
тоді як інші вже сформовані та закріплені в досвіді українських спільнот. 
Такий підхід дає змогу здійснювати диференційоване психологічне втру-
чання, ефективно долати конкретні деструктивні стани, які провокують 
дезадаптивну поведінку військовослужбовців. 

Ключові слова: спільнота; адаптація; травма; рефлексія; копінг. 
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF TRAUMATIC 

EXPERIENCE PROCESSING PROCESS FOR SERVICEMEN 

COMMUNITY WHO OBTAINED MILITARY EXPERIENCE  

IN ANTI-TERRORIST OPERATION ZONE / JOINT FORCES 

OPERATION 

Given the theoretical framework to study peculiarities of collective coping 

the traumatic events (Shtompka, 2001), the article considers the psychological 

strategies to process and overcome military experience. These strategies are inter-

preted as partially unconscious but simplified behavioral models. The models can 

be analyzed throught cognitive, cone and behavioral components. The servicemen 

from ATO zone/JFO (anti-terrorist operation zone / joint forces operation) face 

difficulties in responding to the traumatic experience and adapting to peaceful life. 

The author used an empirical research to identify typical ways to cope the trauma 

of military personnel who gained experience in ATO zone / JFO. These are: self-

control and friendliness of the outside world; zero self-control of the outside world; 

reflexive comprehension of the combat experience; subjective experience of one's 

own luck; introspective concentration; acute trauma experience; concentration on 

one's own emotions; concentration on one's own thoughts; positive image of one-

self and the world; being stuck in the trauma experience; alienation from oneself 

and the world. In terms of adaptive potential, these strategies were divided into two 

groups – a conservative routine group (1) and a proactive transformative group (2). 

The first covers acute trauma experience, concentration on one's own emotions, 

concentration on one's own reflections, uncontrollability of the outside world, in-

trospective concentration, alienation from oneself and the world. The second group 

covers controllability and benevolence of the outside world, positive image of one-

self and the world, reflexive comprehension of combat experience, and subjective 

experience of one's own luck. The study demonstrates that during adaptation some 

strategies are used as temporary and transitional to more mature or, on the contrary, 

more regressive and infantile reactions, while the others are already formed and 

consolidated in the experience of Ukrainian communities. This approach allows 

for differentiated psychological intervention and efficient coping of specific de-

structive human states that provoke misadaptive behavior of the servicemen. 

Keywords: community; adaptation; trauma; reflection; coping. 
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Сучасні українські реалії вимагають від кожної людини високого рівня 

гнучкості та адаптивності. Військовослужбовці, які були учасниками 

АТО/ООС, часто стикаються з труднощами відреагування травматичного 

досвіду, пристосування та адаптації до мирного життя.  

Аналіз теоретичних напрацювань дав змогу сформулювати конце-

пцію проживання та опрацювання травматичного досвіду: у процесі 

розгортання травми, на етапі «інтерпретації подій» процес ідентифікації 

колективного суб’єкта певним чином окреслює зміст травми; кожна 

група переживає «власну» травму – важливо, з якою групою ідентифікує 

себе суб’єкт і якою мірою він поділяє травматичні події та їх інтерпрета-

цію з інгрупою.  

Колективні травми, до речі, не так давно потрапили у фокус уваги 

психологів (Gagné, 1998; Kestenberg, 1983). Травматичну послідовність та 

особливості її вияву докладно вивчав П. Штомпка (2001). Особливості 

проживання травматичних подій українцями досліджували вітчизняні пси-

хологи П. Горностай (2012), О. Кухарук, О. Плетка, Г. Циганенко та ін. 

Припускаємо, що різні спільноти використовують різні стратегії до-

лання травматичного досвіду. Психологічні стратегії опрацювання 

травматичного досвіду суспільства ми визначаємо як колективний фено-

мен переживання подій, які інтерпретуються як травматичні; це частково не 

усвідомлювані, спрощені модели поведінки, які можна проаналізувати за 

проявами когнітивного, конативного та поведінкового компонентів. Вважа-

ємо, що такий підхід дасть змогу «схопити» кумулятивний ефект впливу 

соціуму на особу, осягнути усвідомлене або неусвідомлене прагнення 

суб’єкта відповідати еталонам реагування/поведінки референтної для нього 

групи, урізноманітнювати канали соціальних стосунків тощо.  

Мета статті – дослідження психологічних стратегій адаптації спіль-

ноти воїнів, які були учасниками бойових дій в АТО/ООС, до умов і 

наслідків воєнного конфлікту в процесі опрацювання травматичного дос-

віду.  

Щоб досягти поставленої мети, ми скористалися Шкалою клініч-

ної діагностики ПТСР (адаптованим варіантом для постраждалих в 

Україні; опитувальником “Диференціальний тип рефлексії” Д. Леонть-

єва, Є. Осіна, Г. Лаптєвої, А. Саліхової (2009, с. 145–150); методикою 

“Шкала базових переконань” Р. Янова-Бульман, адаптованою та рестан-

дартизованою М. Падун та А. Котельниковою (2008); методикою 

психологічної діагностики копінг-механізмів Е. Хейма, адаптовану коле-

ктивом лабораторії клінічної психології під керівництвом Л. Вассермана.  

Щоб з’ясувати, з якою групою ідентифікує себе респондент, йому 

ставилося пряме запитання щодо самовизначення; запитання «До якої 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Marie-Anik+Gagn%C3%A9%22
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категорії людей Ви себе відносите?» давло змогу визначити, якою мірою 

він поділяє травматичні події та їх інтерпретацію з інгрупою. Респонден-

там пропонувалися такі варіанти вибору: переселенець із Криму; учасник 

АТО/ООС; член сім’ї учасника АТО/ООС; житель України; переселенець 

зі східної України; волонтер; інше. 

У дослідженні взяли участь 380 респондентів (136 чоловіків і 

244 жінки; серед них неодружених – 165, розлучених – 55 та сімейних – 

156 осіб). Опитуванням було охоплено різні вікові категорії респонден-

тів: від 20 до 30 років – 181 особа; від 31 до 40 років – 93 особи; від 41 до 

50 років – 85 осіб; від 51 до 60 років – 21 особа. Що ж до освітнього рівня, 

то вищу освіту мали 220 осіб, незакінчену вищу – 52 особи, середню спе-

ціальну – 82 особи, загальну середню – 26 осіб. Найбільша частина 

обстежуваних проживала в Центральній Україні (224 особи), інші були із 

Східної (86 осіб), Західної (59 осіб) та Південної України (11 осіб). Рес-

понденти розподілилися на групи (відповідно до того, як вони себе 

ідентифікували) таким чином: жителі України – 268 осіб, соціальні пра-

цівники і волонтери – 160 осіб, члени сімей учасників АТО/ООС – 

62 особи.  

Наступний етап роботи, що базувався на математичних та аналі-

тичних процедурах, дав змогу виокремити психологічні стратегії 

адаптації різних спільнот до умов і наслідків воєнного конфлікту в про-

цесі опрацювання травматичного досвіду. 

У результаті факторного аналізу результатів дослідження спіль-

ноти військовослужбовців, які набули бойовий досвід в АТО/ООС, 

виділилися сім факторів. Сумарна дисперсія за результатами факторного 

аналізу становила 76,5% . 

Перший фактор було інтерпретовано як “Гостре переживання 

травми / ПТСР” (вклад у сумарну дисперсію – 16,5%). Його утворили 

такі індикатори: я уникаю подій або ситуацій, які нагадують пережите 

(наприклад, не ходжу на заходи, уникаю тих місць, які можуть нагадати 

про минуле, не дивлюся фільми (,95); я помічаю, що буваю особливо на-

сторожений або пильний навіть тоді, коли це не потрібно (,92); у мене 

бувають фізіологічні реакції (прискорене серцебиття, м’язове напру-

ження, тремтіння в руках, пітливість) у ситуаціях, які нагадують пережиті 

події (,91); після всього, що зі мною трапилося, у мене порушений сон 

(,90); я уникаю планування майбутнього – у мене є відчуття, що «завтра-

шнього дня немає» (,86). 

Перший фактор відбиває переживання травми війни, отриманої бій-

цями в зоні АТО/ООС. Респонденти намагаються уникати будь-яких 

подразників, які асоціюються з травмою, блокують загальну здатність до ре-

агування (стан заціпеніння). Вони докладають  чималих зусиль, аби 
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уникнути думок або почуттів, які будь-яким чином асоціюються з травмою. 

Іноді вони нездатні згадати навіть найважливіші аспекти травми (психогенна 

амнезія). При цьому простежуються стійкі симптоми підвищеної збудливо-

сті, занадто високий рівень настороженості, пильності. Бійці скаржаться на 

труднощі із засинанням і/або розлади сну, потерпають від підвищеної розд-

ратованості та нападів гніву, їм важко зосереджувати увагу. Під впливом 

обставин, які нагадують або символізують різні аспекти травматичної події, 

у них виявляється фізіологічна реактивність. Так, стикаючись із ситуаціями, 

які нагадують про бойовий досвід, бійці можуть відчувати прискорене сер-

цебиття, м’язове напруження, тремтіння рук, пітливість тощо.  

Спостерігається перебільшена реакція переляку («стартова» реак-

ція на несподіваний стимул): людина лякається гучних неочікуваних 

звуків або чогось раптово побаченого (наприклад, руху, спійманого бо-

ковим зором). Респонденти фіксують знижений рівень афекту 

(наприклад, нездатність переживати почуття любові, щастя). Обстежу-

вані страждають від постійно повторюваних переживань травматичної 

події, нав’язливих спогадів, а також відчуття ожилих переживань, ілюзій, 

галюцинацій, дисоціативних епізодів (флешбек-ефектів), які викликають 

дистресові стани. Респонденти відмічають інтенсивні, важкі пережи-

вання за обставин, які символізують або нагадують різні аспекти 

травматичних подій (наприклад, роковини трагічних подій).  

Майже всі опитувані скаржилися на втрату інтересу до занять, які 

раніше були для них важливими та цікавими. Важливе переживання, яке 

об’єднує колишніх бійців АТО/ООС, – вони не відчувають себе в безпеці, 

навіть повернувшись із війни. 

Другий фактор, який дістав назву “Позитивний образ себе і світу” 

(вклад у сумарну дисперсію – 12,2%), увібрав такі індикатори: загалом я 

оцінюю себе досить високо (,82); я був свідком бойових подій на сході 

України (,80); я відчуваю, що після пережитих подій віддалився від інших 

людей, втратив зв’язок або бажання спілкуватися з ними (,80); я доволі 

везуча людина (,73). 

По суті, другий фактор відображає самосприйняття себе і зовніш-

нього світу людиною, яка пройшла жахіття війни, але не втратила віру в 

себе, світ та інших людей. Цей фактор можна було б назвати “Я вижив. І 

я хороша людина”. 

Це група мужніх, мудрих і сильних людей. Один з їхніх інструме-

нтів пізнання себе та світу – системна рефлексія. Вони досить високо себе 

оцінюють, подобаються собі, вважають, що їхні чесноти переважують не-

доліки. Навколишній світ, на їхню думку, здебільшого справедливий. 

Проте вони займають відсторонену позицію: від деяких людей віддали-

лися, з деякими втратили зв’язок або бажання спілкуватися. І навіть 
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вступаючи у контакт, респондент остерігається, що його можуть зрадити 

або використати якусь інформацію проти нього. Звичка спиратися на бо-

йових побратимів залишається домінантною й оберігаючою.  

Третій фактор – “Рефлексивне осмислення бойового досвіду – За-

стрягання в травматичному досвіді“ (вклад у сумарну дисперсію – 

10,8%) – об’єднав такі індикатори: вивчення інших людей допомагає мені 

краще розуміти самого себе (,83); я можу замріятися і забути про все 

(,82); я люблю уявляти подумки випадкові зустрічі (,80); я тривожусь, що 

людина, якій я довіряюсь, може мене зрадити (,79); я вважаю, що загалом 

немає сенсу вживати заходів для захисту себе від невдач (,64). 

Дихотомічна модель, представлена третім фактором, демонструє 

різні рівні опрацювання травматичного бойового досвіду. Перша конст-

руктивна модель – «Рефлексивне осмислення бойового досвіду» – 

розкриває складний процес усвідомлення, емоційного відреагування 

пройдених випробувань.  

Переважно системно рефлексуючи пройдений шлях, себе, свої ви-

бори, вплив зовнішнього світу, особа може доволі швидко дійти межі 

нестерпного болю. Тоді запускаються механізми квазірефлексії: людина 

відсторонюється від усього, повертаючись в інші спогади. Або вмика-

ється інша захисна модель – людина починає відстежувати безпечність і 

контрольованість ситуації, у якій вона перебуває. Ці стани не завжди ко-

нтрольовані. Проте ми визначили модель як конструктивну, оскільки в 

ній простежується динаміка та прагнення до життя. 

Протилежна модель – Застрягання в травматичному досвіді – 

центрує особу на подіях, пережитих під час війни. Ці стани викривлюють 

процеси саморефлексії та моніторингу зовнішнього світу. Людина почу-

вається вкрай нещасливою, невезучою. Її переживання є, по суті, 

неконтрольованими. Якщо переживання досягають рівня раціоналізації, 

людина блокує поведінковий рівень та застрягає на спробі осмислення 

можливих помилок. 

Четвертий фактор – “Відчуження від себе і світу” (вклад у су-

марну дисперсію – 10,2%) – об’єднує індикатори: у моєму житті, як 

правило, не доводиться розраховувати на вдалий збіг обставин (,81); мені 

здається, що я не такий успішний, як більшість людей (,79); я люблю мрі-

яти про те, чого в моєму житті немає (,72); сумнівно, що я зможу 

контролювати події, які відбуваються у моєму житті (,63); іноді увага до 

власних переживань відволікає мене від справ (,60). 

Модель «Відчуження від себе і світу» добре демонструє влучне 

визначення з транзактного аналізу “я не ок – і ти не ок”. Це складні 

стосунки із собою та світом. Людина негативно себе оцінює, вважає, 

що в ній занадто мало хорошого; вона не така успішна як інші, схильна 
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до інтроспекції, самокопання, концентрованості на власних негатив-

них переживаннях і станах. Цій особі не дуже щастить – і обставини 

проти неї, і світ її “не дуже шанує або балує”. За її оцінками, людям 

довіряти небезпечно.  

Позиція “я не ок – і ти не ок” є центральною для всіх типів психозу, 

оскільки лише в цій позиції відбуваються психотичні галюцинації. За оці-

нками транзактних аналітиків, це може свідчити або про шизофренію, 

або про ПТСР. У нашому випадку ми відносимо ці стани до ПТСР.  

До п’ятого фактору – “Контрольованість та доброзичливість 

зовнішнього світу – Неконтрольованість зовнішнього світу” (вклад у 

сумарну дисперсію – 9,8%) увійшли індикатори: мене можна назвати ці-

кавою та привабливою людиною (,84); у цілому люди гідні довіри (,75); 

у більшості випадків гідні люди отримують те, що заслуговують у житті 

(,73); розбіжність поглядів інших людей з моїми служить для мене дже-

релом цінної інформації (-,55); я часто фантазую про те, як моє життя 

могло б скластися інакше (-,56); як правило, нещастя відбуваються з 

людьми через помилки, які вони зробили (-,57). 

У межах поняттєвої бази транзактного аналізу модель «Контро-

льованість та доброзичливість зовнішнього світу» можна визначити як 

“я ок – і ти ок”. Така людина має позитивний образ “Я”, вважає себе до-

волі привабливою та цікавою. Вона відкрита до спілкування та взаємодії 

зі світом. Для вирішення внутрішніх і зовнішніх завдань використовує 

можливості системної рефлексії, здатна сприймати ситуацію взаємодії у 

всіх її аспектах, тобто враховуючи і полюс об’єкта, і полюс суб’єкта, і 

альтернативні можливості. 

Зовнішній світ є для цих людей контрольованим, справедливим та 

доброзичливим. У ньому невдачі і трагедії можуть спіткати навіть хоро-

ших людей. Такі події не руйнують картину безпечного зовнішнього 

середовища. Особа з такою картиною здатна довіряти і світу, і  людям. 

Протилежна модель – «Неконтрольованість зовнішнього світу» – 

притаманна особам, які страждають від невизначеності їхнього світу. У 

неконтрольованості, невизначеності та нещастях вони зазвичай звинува-

чують саму людину, підозрюючи її в недолугості та картаючи за 

помилки. Вони часто фантазують про те, що могло б бути, якби обста-

вини склалися інакше. Такі особи не мають ресурсу для моніторингу та 

аналітичного сприймання зовнішнього світу. Зазвичай першопричину 

всього вони вбачають у собі. Така егоцентрична концентрованість пояс-

нює хню схильність до інтроспекції та квазірефлексії та водночас 

викривлює процес відображення світу. 

Шостий фактор – “Сконцентрованість на власних роздумах – 

Сконцентрованість на власних емоціях” (вклад у сумарну дисперсію – 



Проблеми політичної психології. Збірник наукових праць. Випуск 8 (22) 

122 

8,8%) – охоплює такі компоненти: мені буває складно перейти від розду-

мів до дій (,84); у багатьох ситуаціях корисно спочатку розібратися у 

власних бажаннях і почуттях (,75); нерідко я не можу позбавитися від ду-

мок про мої поточні проблеми (,73); як правило, я в змозі діяти так, аби 

отримати максимально сприятливий результат (-,64); людям довіряти не-

безпечно (-,76); я схильний довго переживати з приводу того, що 

відбувається (-,77). 

Дихотомічна модель шостого фактору презентує різновиди власне об-

сесивних станів. Перша модель – «Сконцентрованість на власних роздумах» 

– характерна для осіб, які страждають від болісних, тяжких, обсесивних ду-

мок, образів або потягів, що повертаються знову і знову в стереотипних 

формах, тож людині важко з ними впоратися. Найчастіше це тема бойового 

досвіду, травм. Такій людині вкрай важко перейти від роздумів до дії. 

Складні обсесивні стани не заморожують інтелект людини, проте 

блокують, подібно до тригера, її соціальну активність. Під час особистих 

бесід ці респонденти зізнаються, що часто “зависають” у фейсбуці, гра-

ють у комп’ютерні ігри (наприклад, “Світ танків”) тощо.  

Модель поведінки «Сконцентрованість на власних емоціях» до-

волі схожа на попередню, проте в ній людина схильна “застрягати” на 

власних переживаннях. У такому випадку особа схильна довго пережи-

вати з приводу того, що відбувається в її житті. Це також тригер, який 

заважає процесу соціального залучення людини. Людину пригнічує не-

відреагований травматичний бойовий досвід, який “намагається” знайти 

вихід у буденному житті.  

Особа робить спроби впоратися зі своїми станами, тому намагається 

усе контролювати. Збережений інтелект допомагає ставити цілі, обирати ви-

грашні стратегії, аналізувати свій досвід. Проте здатності, навичок, ресурсу 

для зараджування важким психологічним станам не вистачає. Людина вба-

чає всюди небезпеку і вважає, що нікому довіряти не можна. 

До сьомого фактору – “Інтроспективна сконцентрованість – 

Суб'єктивне переживання власного везіння” (вклад у сумарну дисперсію 

– 8,3%) – увійшли такі компоненти: я постійно думаю про свої невдачі 

(,68); люди за своє природою нетовариські і злі (,66); у мене є підстави 

бути не дуже високої думки про себе (,61); у випадку конфлікту корисно 

спробувати побачити ситуацію очами опонента (-,56); найбільше я дізна-

юсь про себе, коли аналізую те, що я робив або роблю (-,74); загалом доля 

до мене прихильна (-,81). 

Модель поведінки «Інтроспективна сконцентрованість» відображає 

складні стосунки людини із самою собою, її ставлення до пережитої травми 

і до світу. Особа зосереджена на собі, власних станах та переживаннях. Їй 

надзвичайно важко покинути шкарлупу власного світу і підтримувати 
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взаємодію з іншими. Оскільки людина не володіє достатнім ресурсом для 

налагодження та підтримування контакту, доволі часто цей контакт оціню-

ється нею як невдалий, адже особа не досягає бажаного результату. Тоді вона 

замикається в собі, відмежовується від усього навколо. І до звичних пережи-

вань додається біль від того, що їй не щастить, що вона не така як інші, що 

їй тут не місце, – на війні все було набагато простіше. Вона переконує себе, 

що тільки побратими здатні її зрозуміти, а всі інші люди нетовариські і злі. 

Переживання набирають обертів, травма стає вторинною, і з неї все важче і 

важче вибиратися. У тих, хто працює із цими людьми, виникає відчуття, що 

вони не повернулися з війни. Утім, вони й самі цього не заперечують. 

Модель поведінки «Суб’єктивне переживання власного везіння» 

відображає світосприйняття та побудову взаємодії зі світом людини, “яка 

вижила і повернулася з війни”. Психологічна “вдача” цих бійців – уміння 

ставити акценти та рефлексувати власний (і життєвий, і бойовий) досвід. 

Вони зазначають: я вижив, мені пощастило, я повернувся! 

Ці обстежувані роблять запит і приймають допомогу від інших. 

Для них це доволі складний досвід – прийняти допомогу від психолога, 

дехто порівнює це з подвигом. Результатом такої самостійної або групо-

вої роботи є здатність до переробки власного травматичного досвіду, 

спроба вийти за межі власної травми, побачити Іншого і вступити з ним 

у реальну взаємодію.  

За результатами факторного аналізу було виокремлено стратегії 

адаптації спільноти воїнів АТО до умов та наслідків воєнного конфлікту. 

Отримані стратегії ми розподілили за відповідними векторами та охара-

ктеризували за рівнем їхньої адаптивності. 

За вектором Суб’єктності визначено такі стратегії: контрольова-

ність та доброзичливість зовнішнього світу, неконтрольованість 

зовнішнього світу; за вектором Рефлексії – рефлексивне осмислення бойо-

вого досвіду; суб’єктивне переживання власного везіння, інтроспективна 

сконцентрованість; за вектором Травмованості – гостре переживання тра-

вми, сконцентрованість на власних емоціях, сконцентрованість на власних 

роздумах, застрягання в травматичному досвіді; за вектором Копінгу – по-

зитивний образ себе і світу, відчуження від себе і світу. 

За ступенем адаптивних можливостей стратегії було поділено на 

дві групи – консервативно-рутинні і проактивно-трансформаційні. До 

консервативно-рутинних стратегій віднесено такі: гостре переживання 

травми, сконцентрованість на власних емоціях, сконцентрованість на 

власних роздумах, неконтрольованість зовнішнього світу, інтроспекти-

вна сконцентрованість, відчуження від себе та світу; до проактивно-

трансформаційних – контрольованість і доброзичливість зовнішнього 
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світу, позитивний образ себе і світу, рефлексивне осмислення бойового 

досвіду, суб’єктивне переживання власного везіння. 

Висновки. За результатами факторного аналізу виокремлено стра-

тегії адаптації спільноти учасників АТО/ООС до умов та наслідків 

воєнного конфлікту: контрольованість і доброзичливість зовнішнього 

світу, неконтрольованість зовнішнього світу, рефлексивне осмислення 

бойового досвіду, суб’єктивне переживання власного везіння, інтроспек-

тивна сконцентрованість, гостре переживання травми, сконцентрованість 

на власних емоціях, сконцентрованість на власних роздумах, застрягання 

в травматичному досвіді, позитивний образ себе і світу, відчуження від 

себе і світу. Стратегії було розподілено за відповідними векторами та 

охарактеризовано за ступенем їхньої адаптивності. Так, за ступенем ада-

птивних можливостей стратегії було поділено на консервативно-рутинні 

і проактивно-трансформаційні. Такий підхід уможливлює конкретне, 

“крапельне” втручання в проблему, подолання важких, деструктивних 

станів, які провокують дезадаптивну поведінку. Позитивний досвід про-

живання та подолання дезадаптивних станів створює ефект “щеплення”, 

сприяє більш ефективному розв’язанню майбутніх проблем. 

Загальна картина дає підстави припустити, що ми отримали “фото-

графію” опрацювання травматичного досвіду. Певні стратегії є 

тимчасовими, перехідними етапами до більш зрілої або, навпаки, регре-

сивної, інфантильної реакції. Деякі стратегії можна визначити як уже 

сформовані і закріплені в досвіді української спільноти. 
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ДРОЗДОВ О.Ю.  

ОСОБЛИВОСТІ АТИТЮДІВ ДО ВІЙНИ  

СЕРЕД ВІТЧИЗНЯНОЇ МОЛОДІ 

Статтю присвячено психологічній специфіці атитюдів до війни серед 

сучасної української молоді. Описано результати авторського емпіричного до-

слідження, проведеного у березні 2019 р. серед студентів (n = 126) двох 

регіонів – Донбасу (м. Старобільськ) та Північного Сходу (м. Чернігів) із за-

стосуванням спеціалізованого опитувальника А. Неврюєва. Метою 

дослідження було виявити змістову специфіку молодіжних атитюдів до війни 

(у цілому як до соціального феномену), а також пов’язаність цих атитюдів із 

такими чинниками, як життєвий досвід та спрямованість на соціальне доміну-

вання. З огляду на отримані результати зроблено висновок, що сучасні 

українські студенти мають загалом критичні атитюди до війни як засобу 

розв’язання соціальних конфліктів. При цьому не було зафіксовано значущих 

відмінностей в цих атитюдах у молоді, що проживає на територіях з різним 

ступенем близькості до зони воєнно-політичного конфлікту на сході України. 

Настановлення досліджуваних щодо війни виявилися пов’язаними з орієнта-

цією на соціальне домінування (показниками схильності до домінування та 

антиегалітаризму), так само як і настановлення молоді більш потужних у вій-

ськовому плані країн. З’ясовано, що атитюди до «абстрактної війни» (війни в 

цілому як соціального феномену) прямо чи побічно пов’язані зі ставленням 

особистості до конкретних воєнних конфліктів. На рівні тенденції виявлено 

більш позитивне порівняно з українською молоддю ставлення до війни моло-

дих громадян Росії. Отримані результати можуть бути використані як у 

науково-дослідній (вивчення динаміки масової політичної свідомості, психо-

логічних наслідків воєнно-політичних конфліктів), так і в педагогічній 

практиці (виховна робота з молоддю). Як перспективні напрямки подальших 

досліджень означено виявлення особливостей атитюдів до війни молоді інших 

регіонів України, представників інших соціальних груп (у т. ч. пов’язаних із 

військовою справою), а також розроблення відповідного українськомовного 

психодіагностичного інструментарію.  

Ключові слова: війна; атитюди; соціальне домінування; антиега-

літаризм; молодь. 
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THE PECULIARITIES OF ATTITUDES TOWARD WAR 

AMONG HOME YOUTH 

The article reveals Ukrainian youth psychological attitudes towards 

war. The author provides the outcomes of his empirical research among stu-

dents (n = 126) in two regions of Ukraine, namely Donbass (Starobil’sk town) 

and "North-East" (Chernihiv town). The research was based on A. Nevriuev’s 

specialized questionnaire and was conducted in March 2019. The study aimed 

at identifying the substantive context of the youth attitudes to war both in gen-

eral and as a social phenomenon, as well the link between these attitudes to 

such triggers as lifetime experience and social dominance orientation. The ob-

tained results showed that today's Ukrainian students demonstrated mainly 

critical attitudes towards war as a means to resolve social conflicts. In the 

course of the study, however, no significant differences between these attitudes 

were documented among young people giving the fact their homes were lo-

cated on various distance to the military and political conflict zone in the 

Eastern Ukraine. The attitudes of these people turned out to be linked with 

social dominance orientation (propensity to dominance and anti-egalitarianism 

indicators), the same happened with young people living in countries with 

much better situation in terms of war. The attitudes to ‘abstract war’ (to war in 

general as a social phenomenon) are directly or indirectly related to the attitude 

of an individual to specific military conflicts. It should be noted, young re-

spondents from Russia demonstrated a more positive attitude to the war 

comparing to Ukrainians, and this fact could be considered a trend. The ob-

tained results can be used both in research (studying the mass political 

consciousness dynamics and military and political conflicts psychological con-

sequences) and pedagogical practice (socially educational work with the 

young). Further research studies could be quite promising as they might help 

identify specific attitudes to war among young people living in other regions 

of Ukraine, or among representatives from other social groups (incl. those re-

lated to military business). Elaborating appropriate Ukrainian comprehensive 

psychological and diagnostic tools could also become a fruitful outcome. 
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Постановка проблеми. Напевно, немає сенсу доводити актуаль-

ність вивчення психологічних наслідків воєнно-політичного конфлікту 

на Донбасі (як в особистісному, так і соціальному вимірах). Традиційно 

такі психологічні дослідження стосуються впливу воєнних подій або на 

психічне/психологічне здоров’я особистості, або на її соціально-політи-

чні уявлення та настановлення (політичну свідомість, орієнтації тощо). А 

втім, на наш погляд, ситуація воєнного конфлікту актуалізує ще один ас-

пект проблеми, який стосується соціальних уявлень та атитюдів до 

самого феномену війни як засобу розв’язання соціальних конфліктів. 

Зміст цих уявлень та атитюдів становить інтерес для низки галузей пси-

хології (психології особистості, соціальної, політичної, етнічної 

психології тощо), адже в них можуть відбиватися особливості масової 

політичної, моральної, правової, національної свідомості. Зазначені ати-

тюди можуть бути важливим індикатором радикалізації суспільства та 

його окремих соціальних груп (зокрема молоді), що є актуальним на су-

часному етапі розвитку українського суспільства. Отже, виявлення 

специфіки атитюдів до війни (при цьому не лише до конкретних воєнних 

конфліктів, а й до війни загалом) може становити не лише наукову, а й 

практичну цінність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виокремлення не-

розв’язаних частин загальної проблеми. Зарубіжні науковці вже мають 

досить солідний досвід вивчення атитюдів до війни, адже перші такі до-

слідження розпочалися ще в 1930–1940-х роках. У сучасних наукових 

розробках можна виокремити декілька тематичних напрямків. Зокрема, є 

ціла низка праць, присвячених вивченню змістових і динамічних аспектів 

соціальних уявлень про війну (Сенявская, 1999; Sarrica, 2010; Roland-

Levy, 2008). Так, О. Сенявська вважає, що образ війни за своєю структу-

рою є комплексом раціональних та емоційних уявлень про втягнуті у 

війну країни («Ми» і «Вони»), співвідношення сил між ними, характер, 

масштаби та перспективи війни. Зважаючи на те, що образ війни ніколи 

не буває статичним (він має певну динаміку), дослідниця виокремила три 

типи таких образів. Прогностичний образ складається напередодні або на 

самому початку війни і здебільшого характеризується стереотипністю 

сприймання ворога, оптимізмом. Синхронний образ формується безпосе-

редньо під час війни, а тому він більш реалістичний та адекватний; 

ейфорія та пропагандистські стереотипи, які спостерігалися раніше, пос-

тупово зникають, а на перший план виходять раціональні компоненти. 

Ретроспективний образ війни виникає по її закінченні як результат осми-

слення подій суспільством і фахівцями (істориками, ідеологами, 

політиками тощо) (Сенявская, 1999). 
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Дослідників цікавила також толерантність громадян щодо ведення 

війн. Тут передусім слід згадати кроскультурне дослідження А. Макаліс-

тера та його колег (McAlister et al., 2001), учасниками якого стали 

мешканці п’яти країн: Естонії, Фінляндії, Румунії, Росії та США. Зок-

рема, виявилося, що американські студенти більшою мірою, ніж їхні 

європейські однолітки, демонстрували толерантність щодо ведення війни 

(20% проти 9%). До речі, серед досліджуваних європейців найбільш то-

лерантними щодо війни виявилися фінські чоловіки (це щодо етнічних 

стереотипів про врівноваженість «гарячих фінських хлопців»).  

Низку досліджень присвячено вивченню ставлення громадян до кон-

кретних воєнних кампаній другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (у 

В’єтнамі, Іраку, Югославії, Сирії тощо), а також зв’язку цих атитюдів з пев-

ними демографічними та індивідуально-психологічними чинниками. 

Зокрема, було виявлено зв’язок мілітаристських настановлень із рівнем пра-

вого авторитаризму, націоналізму, патріотизму, орієнтацією на соціальне 

домінування, цінностями самозвеличення (влада, досягнення) та збереження 

(безпека, конформність) (Гулевич, & Неврюев, 2015, 2017; 2018; Cohrs, 

Moschner, Maes, & Kielman, 2005; Crowson, 2009). Також з’ясувалося, що 

більш позитивні атитюди до війни мають чоловіки та особи віком до 30 років 

(Неврюев, 2018). 

З початком у 2014 р. українсько-російського воєнно-політичного кон-

флікту ставлення українців до війни стало однією з традиційних тем 

вітчизняних соціологічних опитувань. Але на цьому тлі помітно проступає 

нестача суто психологічних досліджень атитюдів та уявлень про війну, хоча 

й тут, безумовно, є певні напрацювання. Зокрема, на увагу заслуговують до-

слідження В. Васютинського, присвячені регіональній специфіці уявлень 

громадян України про воєнні дії на Донбасі (Васютинський, 2016; 2017). А 

втім, ми змушені констатувати наявність численних «білих плям» у дослі-

дженні згаданої проблематики. Так, у вітчизняній політичній психології 

практично немає досліджень, які б розглядали специфіку структури атитю-

дів до війни, а також зв’язок цих атитюдів з низкою демографічних, 

особистісних та соціально-психологічних чинників.  

Метою нашого дослідження стало виявлення змістової специфіки 

атитюдів до війни (у цілому як соціального феномену) серед вітчизняної 

молоді, а також пов’язаності цих атитюдів із такими чинниками, як жит-

тєвий досвід та орієнтація на соціальне домінування. Вибір першого 

чинника видається цілком логічним, адже тривалий воєнний конфлікт на 

сході країни фактично поділив громадян України на дві основні категорії: 

тих, хто був змушений «відчути» війну з огляду на місце свого прожи-

вання або специфіку військового фаху; і тих, хто «знає» і «чув» про ці 

події переважно зі ЗМІ. Вибір орієнтації на соціальне домінування був 
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зумовлений тим, що його зв’язок з підтримкою воєнних дій у ході попе-

редніх досліджень фіксувався переважно серед мешканців розвинених і 

сильних щодо військової потуги країн (зокрема США і Росії); відповідно, 

для нас інерес становило вивчення впливу цього чинника на громадян 

нашої країни, яка з погляду економічного та військово-політичного поте-

нціалу помітно поступається країнам-лідерам. До того ж, як зазначають 

окремі фахівці, з моменту своєї появи конструкт «орієнтація на соціальне 

домінування» виявився одним з найбільш універсальних і корисних для 

розуміння низки соціально-психологічних та політико-психологічних 

феноменів (ідеологічні орієнтації, забобони, міжгрупові атитюди та по-

ведінка тощо) (Ho et al., 2012). 

Отже, перед нашим дослідженням стояло два основні завдання: 

1) виявлення та порівняння особливостей атитюдів до війни серед мо-

лоді, що проживає в регіонах з різною віддаленістю від зони воєнного 

конфлікту; 2) виявлення зв’язку молодіжних атитюдів до війни з вираже-

ністю орієнтації на соціальне домінування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до вище-

окреслених завдань у березні 2019 р. нами було проведено емпіричне 

дослідження. Вибірку склали 126 студентів (52 особи – чоловічої, 73 – 

жіночої статі, 1 особа не зазначила стать; середній вік респондентів 

19 ± 1,4 років) Луганської та Чернігівської областей. Перший регіон 

(Донбас), як відомо, безпосередньо лежить у зоні воєнного конфлікту, на-

томість представники другого (Північний Схід) виступили в ролі 

контрольної групи. Отже, до першої групи досліджуваних (n=59) увій-

шли студенти Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка (евакуйованого до м. Старобільськ) спеціальностей «Соціоло-

гія», «Соціальна робота», «Міжнародні відносини», «Історія» та 

«Політологія»; до другої групи (n=67) – студенти Національного універ-

ситету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів) 

спеціальностей «Історія», «Психологія», «Соціальна робота».  

Для дослідження було використано дві методики. Перша – опиту-

вальник вимірювання атитюдів до війни як засобу розв’язання 

міжнародних конфліктів, розроблений А. Неврюєвим. Дослідник наво-

дить дані на підтвердження надійності та валідності методики (Неврюев, 

2018). Її «плюсом», на наш погляд, є те, що вона дає змогу діагностувати 

не лише загальний рівень ставлення до війни, а й різні аспекти цього ста-

влення. Завдання опитувальника згруповано в шість факторів-субшкал: 

«Ефективність війни», «Моральна виправданість війни», «Економічні на-

слідки війни», «Соціальні наслідки війни», «Позитивні гуманітарні 

наслідки війни» та «Негативні гуманітарні наслідки війни». Другою ме-

тодикою була стисла версія шкали для вимірювання орієнтації на 
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соціальне домінування Ф. Пратто і Дж. Сіданіуса в російськомовній ада-

птації (Гулевич, Агадуллина, & Хухлаев, 2018), яка охоплювала два 

фактори – «Домінування» та «Антиегалітаризм». З огляду на тривалий 

українсько-російський конфлікт інструкція до методики передбачала ви-

мірювання орієнтації на соціальне домінування в контексті саме 

міжнародних відносин. Хоч обидві методики російськомовні, їх застосу-

вання видається нам цілком виправданим, зважаючи на поширеність 

російської мови в буденному спілкуванні молоді обраних регіонів.  

Дослідження проводилось анонімно. Отримані дані було піддано 

статистичному аналізові з використанням комп’ютерної програми 

SPSS v23. Регіональну специфіку результатів, отриманих за опитуваль-

ником А. Неврюєва, відображено в табл. 1. Значення показників субшкал 

опитувальника розміщені в діапазоні від 2 (min) до 14 (max); значення 

загального показника – від 12 (min) до 84 (max). 

Таблиця 1 

Середні показники параметрів атитюдів до війни в регіональних 

групах молоді (M ± SD) * 

Фактори Донбас Північний Схід 

ефективність війни 2,98 ± 1,70 2,84 ± 1,45 

моральна виправданість війни 6,31 ± 3,12 5,48 ± 3,18 

економічні наслідки війни 4,86 ± 2,62 4,84 ± 2,63 

соціальні наслідки війни 4,71 ± 2,45 4,36 ± 2,34 

позитивні гуманітарні наслідки 

війни 

4,20 ± 2,16 4,18 ± 2,39 

негативні гуманітарні наслідки 

війни ** 

5,54 ± 3,30 5,47 ± 2,86 

загальний показник 28,25 ± 8,92 27,23 ± 9,66 

Примітки:  
*  за всіма параметрами сума балів пропорційна позитивному ставленню до 

війни (її підтримці); 

** специфіка обробки завдань цього фактору (інвертація балів) передбачає, 

що даний показник є обернено пропорційним поширеності думки про те, 

що війна спричинює негативні гуманітарні наслідки. 

Завдяки аналізові отриманих даних можна простежити низку ціка-

вих тенденцій. Зокрема, практично всі показники в обох регіональних 

групах виявилися схожими (за процедурою U-критерія Манна–Уітні не 

виявлено статистично вірогідних відмінностей). Теоретично фактор про-

живання в зоні проведення «АТО/ООС», де кілька років поспіль триває 

воєнно-політичний конфлікт, повинен був якось вплинути на уявлення 

особистості щодо воєнних дій та їх оцінку. На нашу думку, те, що значу-

щих відмінностей не виявлено, має своє пояснення. Можна припустити, 

що для суттєвих змін атитюдів до війни необхідним є проживання не так 
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у потенційно небезпечній місцевості, як на безпосередньо (актуально) не-

безпечній території (або мати досвід особистої участі у воєнних діях).  

На рівні невиразної тенденції за показником моральної виправдано-

сті війни атитюди досліджуваних з Донбасу були більш позитивними, ніж 

у їхніх північноукраїнських однолітків з умовно «мирного» регіону. При-

пускаємо, що це є певною мірою наслідком освітньої специфіки 

регіональних груп досліджуваних: серед чернігівських студентів перева-

жали представники умовно «пацифістських» спеціальностей 

(«Психологія», «Соціальна робота»), тоді як серед їхніх старобільських од-

нолітків було дещо більше представників «ідеологізованих» 

спеціальностей («Історія»). 

Також вважаємо за необхідне звернути увагу на дві спільні тенде-

нції, які відображають соціально-психологічну специфіку ставлення 

сучасної студентської молоді до війни (а фактично, особливості масової 

політичної та геополітичної свідомості цієї вікової групи). Перша вияв-

ляється в тому, що найнижчий середньостатистичний показник в обох 

групах стосувався субшкали «ефективність війни». Отримані дані за цією 

субшкалою демонструють найнижчий (порівняно з іншими) рівень стан-

дартного відхилення. Отже, більшість сучасних вітчизняних студентів 

мають критичні уявлення про дієвість застосування військової сили для 

розв’язання соціально-політичних конфліктів (що, загалом, можна оці-

нити позитивно). Про це також свідчать невисокі загальні (сумарні) 

показники атитюдів до війни. Друга тенденція пов’язана з тим, що в обох 

групах більш виражені показники за субшкалами «моральна виправда-

ність війни» та «негативні гуманітарні наслідки війни». Це може бути 

наслідком впливу офіційного інформаційно-пропагандистського дис-

курсу останніх років, котрий, певним чином, був спрямований на 

глорифікацію воєнних дій на сході країни (але, зрозуміло, лише дій з 

боку ЗСУ). При цьому відносно високі показники стандартного відхи-

лення результатів за цими субшкалами можуть свідчити про те, що 

далеко не всі молоді люди схвально сприймають офіційний дискурс.   

Нагадаємо, що смислова сутність показників за останньою субшка-

лою є обернено пропорційною думці про те, що війна спричинює 

негативні гуманітарні наслідки. 

Процедура кореляційного аналізу показників ставлення до війни та 

орієнтації на соціальне домінування (за Спірменом) дала змогу виявити ни-

зку статистично достовірних взаємозв’язків (табл. 2). Отримані результати 

доводять, що орієнтація на соціальне домінування є радше універсальним 

феноменом, пов’язаним з різними аспектами підтримки воєнних дій з боку 

громадян країни (незалежно від рівня її економічної або військово-політич-

ної могутності). 
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Таблиця 2 

Взаємозв’язок атитюдів до війни та орієнтації  

на соціальне домінування 

Субшкали 

опитувальника А. Неврюєва 

Субшкали опитувальника  

О. Гулевич 

Домінування 
Антиегаліта-

ризм 

ефективність війни 0,241 ** 0,416 ** 

моральна виправданість війни – 0,379 ** 

економічні наслідки війни 0,246 ** – 

соціальні наслідки війни 0,254 ** 0,181 * 

позитивні гуманітарні наслідки війни 0,301 ** 0,219 * 

негативні гуманітарні наслідки війни – 0,321 ** 

загальний показник 0,293 ** 0,381 ** 

Примітки: * – при р≤0,05, ** – при р≤0,01 

 

Цікавими видаються результати, які відображають не тільки на-

явність тих чи інших кореляцій, а і їх відсутність. Зокрема виявилося, 

що показник схильності до домінування не корелював з оцінками мо-

ральної виправданості та негативних гуманітарних наслідків війни. 

Такий результат набуває сенсу, якщо припустити, що дві вищезгада-

них субшкали, на відміну від інших, вимірювали ставлення 

опитуваних не до війни «взагалі», а до конкретних бойових дій у вла-

сній країні (на Донбасі). Також не було зафіксовано зв’язку між 

атитюдами до економічних наслідків війни і показником антиегаліта-

ризму (критичного ставлення до ідеї соціальної рівності). Прикметно, 

що коефіцієнт кореляції загального ставлення до війни, як і загальна 

кількість кореляцій субшкал опитувальника А.  Неврюєва, виявилися 

більшими саме за субшкалою антиегалітаризму, а не за субшкалою до-

мінування. Гіпотетично, більш вагомим чинником тут мав би бути 

саме останній, адже, на думку фахівців, саме показник домінування 

пов’язаний з агресивними стосунками в міжгруповій взаємодії (Но, 

2012). Одним із пояснень цього факту може бути те, що, на думку де-

яких дослідників, субшкала домінування краще виявляє явні, а 

субшкала антиегалітаризму – приховані форми соціальних упере-

джень (Гулевич, Агадуллина, & Хухлаев, 2018; Но et al., 2012). Також 

слід додати, що за U-критерієм Манна–Уітні не виявлено статистично 

достовірних регіональних відмінностей за показниками домінування 

та антиегалітаризму. 

Для детальнішого вивчення взаємозв’язків між субшкалами мето-

дики А. Неврюєва було здійснено факторний аналіз даних (за 

процедурою Varimax-обертання). У результаті виділилися два фактори із 
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загальним внеском до сумарної дисперсії 61%. Основою першого фак-

тору (31% дисперсії) стали показники субшкал «Моральна виправданість 

війни» (0,847) та «Негативні гуманітарні наслідки війни» (0,792). Беручи 

до уваги наведені вище результати, можна припустити, що цей фактор 

відображає «виправдовувальне» ставлення до воєнних дій, що ведуться в 

нашій країні. Інакше кажучи, він віддзеркалює ставлення частини опита-

ної молоді не до абстрактної, а до конкретної, «своєї» війни, а його 

психологічна сутність може бути приблизно відображена такою форму-

лою: «Загалом, війна – це погано, але наша боротьба на Донбасі – це 

цілком справедливий військовий захист». 

Другий фактор (30% дисперсії) був утворений показниками суб-

шкал «Економічні наслідки» (0,807), «Соціальні наслідки» (0,735) та 

«Позитивні гуманітарні наслідки» (0,687). Імовірно, цей фактор відобра-

жає переважно критичне ставлення до війни загалом (в абстрактному 

значенні) як соціального явища, що призводить до негативних соціально-

економічних та гуманітарних наслідків. 

Наведені нами дані показують, що намагання фахівців досліджувати 

ставлення особистості до війни «у цілому» (в абстрактному сенсі, як до гео-

політичного інструменту) є доволі важкодосяжною метою. Адже, оцінюючи 

своє ставлення до «абстрактної» війни, індивід часто мимоволі переносить 

на це ставлення свої уявлення (образи, оцінки) щодо конкретних воєнних 

конфліктів, роблячи останні своєрідними «точками відліку». 

Насамкінець спробуймо торкнутися відмінностей у загальних 

атитюдах до війни між громадянами України і Росії. Хоча цей аспект 

безпосередньо й не був метою нашого дослідження, ми вирішили все ж 

звернути на нього увагу (адже на тлі сучасної геополітичної ситуації 

такі дані були б доволі цікавими). Але тут слід зауважити дві обставини. 

По-перше, нам довелося зробити перерахунок вищеописаних результа-

тів, адже А. Неврюєв використовував доволі незвичний, на наш погляд, 

метод обчислення даних – загальне ставлення до війни вираховувалося 

не традиційним у психодіагностиці шляхом (сумування балів субшкал 

методики), а методом вираховування середньостатистичного значення 

за всіма пунктами опитувальника (а тому воно лежало в діапазоні вико-

ристаної шкали Лайкерта від 1 до 7). По-друге, таке кроскультурне 

порівняння може бути тільки приблизним, адже демографічні особли-

вості наших досліджуваних і респондентів російської вибірки 

А. Неврюєва дещо відрізняються. Зокрема, в останньому випадку мали 

місце: а) збалансованість досліджуваних за статтю (а 58% наших опи-

таних становили жінки, що є типовим співідношенням серед студентів 

гуманітарних спеціальностей); б) більший віковий діапазон опитаних 

(А. Неврюєв використовував дані, що збиралися методом інтернет-
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опитування). Тому ми могли лише приблизно порівняти середні показ-

ники нашої загальної вибірки (2,31 ± 0,78) з показниками опитаних 

росіян віком до 30 років (2,94 ± 1,00) (Неврюев, 2018). Хоча ми не мали 

можливості визначити рівень статистичної вірогідності відмінностей 

обох груп, на рівні певної тенденції ця відмінність таки простежується: 

молоді громадяни Росії мають більш позитивне ставлення до викорис-

тання військової сили (що цілком узгоджується із сучасним офіційним 

ідеологічним російським дискурсом). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати прове-

деного дослідження дають підстави для виокремлення низки тенденцій. 

Атитюди до війни пов’язані не лише з масовою політичною (у т. ч. геополіти-

чною свідомістю), а й з різновидами масової (буденної) свідомості – 

моральною, економічною, правовою тощо. Сучасній вітчизняній студентській 

молоді притаманні загалом критичні атитюди до війни як засобу розв’язання 

соціальних конфліктів. При цьому немає значущих відмінностей щодо цих 

атитюдів у молоді, що проживає на територіях із різним ступенем близькості 

до зони воєнно-політичного конфлікту на сході України (у нашому випадку – 

Донбас та Північний Схід). Настановлення вітчизняних студентів щодо війни 

пов’язані з орієнтацією на соціальне домінування (показниками схильності до 

домінування та антиегалітаризму), так само як і настановлення молоді більш 

сильних щодо військової потуги країн світу. Атитюди до «абстрактної війни» 

(війни в цілому як соціального феномену) прямо чи побічно пов’язані зі став-

ленням особистості до конкретних воєнних конфліктів. На рівні тенденції 

можна вести мову про більш позитивне ставлення до війни молодих громадян 

Росії порівняно з українською молоддю. 

Перспективним напрямком подальших досліджень може бути ви-

вчення особливостей атитюдів до війни молоді інших регіонів країни 

(зокрема західноукраїнських), а також інших соціальних груп (у т. ч. 

пов’язаних із військовою справою). Доцільним видається розроблення 

українськомовної психодіагностичної методики для вивчення атитюдів 

до війни або створення українськомовної версії опитувальника А. Нев-

рюєва (чи іншого зарубіжного аналога).  

Подяка. Висловлюємо щиру подяку професору І. Ф. Кононову за 

допомогу в організації дослідження в м. Старобільськ. 
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КОЛЕКТИВНІ ПОЧУТТЯ ЯК ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ 

На основі міждисциплінарного аналізу досліджень процесів соціаль-

ного виключення уточнюється зміст поняття «соціальна інклюзія». Зокрема, 

у межах соціологічних досліджень увага зосереджується на горизонтальній 

диференціації суб’єктів соціальної взаємодії на «інсайдерів» і «аутсайдерів». 

Економічний підхід до проблеми соціального залучення базується на спосо-

бах усунення бар’єрів у доступі до ресурсів. З позицій філософської 

перспективи соціальна інклюзія розглядається як можливість повернення со-

ціального суб’єкта до активної соціальної діяльності. Психологічні аспекти 

дослідження впровадження інклюзивної освіти фокусуються насамперед на 

соціально-психологічних диспозиціях та емоційних реакціях залучених осіб. 

Виокремлено три рівні становлення соціальної інклюзії в Україні: інститу-

ційний – зачіпає модель соціальної політики держави, яка консервує 

патерналістські настановлення громадян, призводить до зростання кількості 

дискримінованих груп та посилення конкуренції між ними за державну під-

тримку; соцієтальний – пов’язаний із функціонуванням у суспільній 

свідомості досить жорсткої системи диспозицій щодо норми/нетиповості 

або меж між ін- і аутгрупами; суб’єктивно-емоційний – визначається патер-

нами емоційного реагування громадян на взаємодію з дискримінованими 

групами та особами. Конкретизується поняття «колективних почуттів» як 

реакції на певні події, які є типовими для членів певного суспільства і стало 

проявляються в різних поколінь. Показано, що серед колективних почуттів, 

пов’язаних з процесами соціальної інклюзії, в українському суспільстві пе-

реважають «емоції дистанціювання» (страх, гнів, відраза) або амбівалентні 

емоції (співчуття, поєднане з агресивними інтенціями) та спостерігається не-

стача «емоцій близькості» (солідарність, довіра). Визначено напрями 

подальших досліджень модальності та динаміки колективних почуттів у 

процесах соціальної інклюзії, зокрема шляхів набуття позитивного колекти-

вного емоційного досвіду, пов’язаного з інклюзією.  

Ключові слова: соціальна інклюзія; дискримінація; колективні 

почуття; емоції близькості; емоції дистанції. 
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CORPORATE FEELINGS ARE THE FACTOR 

ESTABLISHING SOCIAL INCLUSION 

The ‘social inclusion’ concept has been clarified basing on social exclusion 

interdisciplinary research analysis. The main attention as part of a sociological re-

search focuses on horizontal differentiating the social interaction actors by splitting 

them into ‘insiders’ and ‘outsiders’. The economic approach to social inclusion 

problem is based on the barriers elimination means to get an access to resources. 

As from a philosophical perspective, social inclusion is considered as an oppor-

tunity to get a social individual back into active social activities. The psychological 

research aspects of inclusive education implementation focus primarily on the so-

cial and psychological dispositions and emotional reactions of those involved. 

Three levels of social inclusion development in Ukraine have been identified in the 

article. The first is called an institutional one. It affects social policy model of the 

country that maintains the paternalistic attitude of the citizens unchanged, leads to 

total number of discriminated groups increased as well as fosters competition be-

tween them in terms of winning the state support. The second is a societal level 

and it is related to a rather rigid system of dispositions functioning in public con-

sciousness in terms of standards/atypicality or boundaries between the ‘in’ and 

‘out’ groups. The third and the last is a subjective-and-emotional level, which is 

determined by citizens' emotional response patterns to interact with discriminated 

groups and individuals. The ‘corporate feelings’ concept is made more specific in 

the article and is viewed as a reaction to certain events, which are typical for a 

certain society citizens and appear sustainably in different generations. The study 

demonstrates that ‘emotions of distancing’ (e.g., fear, anger, disgust) or ambivalent 

emotions (compassion in combination with aggressive intentions) dominate in 

Ukrainian society among collective feelings associated with social inclusion pro-

cesses, while ‘proximity emotions’ (solidarity, trust) are being the shortage. The 

article shapes out further ways to research modality and dynamics of collective 

feelings in social inclusion processes, in particular ways to master inclusion-related 

positive collective emotional experiences. 

Keywords: social inclusion; discrimination; corporate feelings; emo-

tions of intimacy; emotions of distancing. 
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Постановка проблеми. Розвиток інклюзивних процесів у суспіль-

стві, які в широкому сенсі належить розуміти як усунення чи подолання 

перешкод у рівному доступі до соціальних благ, соціальної участі, про-

фесійної та інших видів реалізації особистості для всіх громадян 

незалежно від стану здоров’я, віку, етнічної належності, рівня доходів 

тощо, є актуальним завданням у контексті зміцнення демократичних за-

сад функціонування Української держави і суспільства. Соціальна 

інклюзія як корпус політичних рішень, інститутів та практик спирається 

на етику гуманізму, передусім на визнання безумовної цінності людсь-

кого життя та універсального характеру прав людини.    

В Україні становлення соціальної інклюзії наразі найбільш акти-

вно відбувається в освітній сфері. Упровадження принципу інклюзії у 

вітчизняну систему освіти передбачено Законом України «Про освіту» 

№2145-VIII від 5 вересня 2017 р., концептуальними засадами реформу-

вання середньої школи «Нова українська школа» (ухвалено рішенням 

Колегії МОН 27 жовтня 2016 р.) та іншими нормативними актами. За да-

ними Міністерства освіти і науки України1, у 2017-2018 навчальному 

році кількість учнів в інклюзивних класах зросла в 2,6 раза порівняно з 

2015-2016 навчальним роком. Кількість інклюзивних класів за той самий 

період збільшилася на 85,4% (з 2715 до 5033). У 2016-2017 навчальному 

році в інклюзивних класах закладів середньої освіти навчалося 7179 уч-

нів (на 72% більше, ніж у попередньому році). У 2018 р. питома вага 

учнів з особливими освітніми потребами, які навчалися в спеціальній 

школі, спеціальних або інклюзивних класах, щодо загальної кількості уч-

нів у закладах середньої освіти в Україні становила 2,7 %.  

Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами є 

принципово новою практикою для вітчизняного освітнього середовища, 

яка потребує від педагогів та інших працівників шкіл застосування нових 

навичок і компетенцій – професійних, комунікативних тощо, про нестачу 

яких вони часто повідомляють2.  

Серед проблем, які, за спостереженнями дослідників, перешкоджають 

більш швидкому і повномірному впровадженню інклюзивної освіти, такі: 

- недостатнє (часткове, неточне, деформоване) розуміння змісту 

та доцільності інклюзивної освіти учасниками навчального процесу; 

- негативне ставлення до дітей з особливими освітніми потребами 

з боку інших учасників навчального процесу; 

 
1 Національна стратегія розвитку інклюзивної освіти на 2020-2030 роки (проект), 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/07/26/210719-strategiya-
inklyuziya.docx 

2 https://nus.org.ua/articles/strybaty-kriz-polum-ya-chogo-ne-vystachaye-ukrayini-dlya-

vprovadzhennya-inklyuzyvnoyi-osvity/ 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/07/26/210719-strategiya-inklyuziya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/07/26/210719-strategiya-inklyuziya.docx
https://nus.org.ua/articles/strybaty-kriz-polum-ya-chogo-ne-vystachaye-ukrayini-dlya-vprovadzhennya-inklyuzyvnoyi-osvity/
https://nus.org.ua/articles/strybaty-kriz-polum-ya-chogo-ne-vystachaye-ukrayini-dlya-vprovadzhennya-inklyuzyvnoyi-osvity/
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- інертність органів управління (місцевого і центрального рівнів) 

у підтримці інклюзивних освітніх практик; 

- труднощі в переході дітей з особливими освітніми потребами від 

одного освітнього рівня до іншого; 

- повільні темпи розбудови безбар’єрного середовища поза 

межами освітньої системи (Софій, & Байда, 2016). 

На нашу думку, окрім вищезазначеного, бар’єрами для більш швид-

кого та повномірного впровадження принципу інклюзії в освіту є певні 

соціально-психологічні диспозиції (упередження і стереотипи щодо нав-

чання дітей з особливими освітніми потребами) та емоційні реакції (страх, 

тривога, відраза), що проявляють себе як «спільні», або «колективні», по-

чуття. Ці проблеми не є специфічними для освітнього простору, а мають 

узагальнений, наскрізний характер, проявляються в різних сферах соціаль-

ної взаємодії як дискримінація і депривація різних соціальних груп.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціальну інклюзію ми про-

понуємо розглядати як загальний контекст соціальних перетворень. Рада 

Європи визначає соціальну інклюзію як (1) процес самореалізації особистості 

в суспільстві, (2) прийняття та визнання потенціалу кожної людини, закріплені 

на рівні соціальних інститутів, (3) інтегрованість особистості в мережу соціа-

льних зв’язків або спільнот3. Європейська політика сприяння становленню 

соціальної інклюзії базується на кількох базових припущеннях. По-перше, со-

ціальна інклюзія трактується як процес поступового подолання соціальної 

ізоляції окремих осіб або груп шляхом створення різноманіття можливостей 

їхньої участі в суспільному житті. По-друге, постулюється багатовимірний ха-

рактер соціальної інклюзії, взаємопов’язаність її проявів в економічній, 

політичній, соціальній, культурній сферах. Брак ресурсів в одній сфері життя 

призводить до ізольованості в інших (наприклад, стан бідності обмежує дос-

туп до культурних цінностей або освітніх послуг). По-третє, соціальній 

інклюзії сприяє або, навпаки, заважає складний спектр факторів, таких як ген-

дер, стан здоров’я, етнічна або релігійна належність, сексуальна орієнтація 

тощо, які можуть мати як поточний, так і довгостроковий вплив.  

Всесвітній банк у своїй діяльності спирається на розуміння соціа-

льної інклюзії як «процесу захисту гідності та посилення спроможності і 

можливостей осіб, що перебувають у невигідному становищі через свою 

ідентичність, брати рівну участь у суспільному житті»4. 
У царині суспільних наук соціальна інклюзія концептуалізується в 

протиставленні не так ізоляції, як відторгненню, виключенню. Таке розу-

міння інклюзії знайшло відображення, зокрема, у теорії ексклюзивних 

 
3 https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/social-inclusion 
4 https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/social-inclusion
https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion


Проблеми політичної психології. Збірник наукових праць. Випуск 8 (22) 

144 

(закритих) та інклюзивних (відкритих) груп П. Штомпки, теорії негативного 

соціального включення Н. Лумана, теорії стратифікації К. Маркса і М. Ве-

бера, теорії соціальної структурації Е. Гідденса тощо (Заремба, 2014). У цих 

теоріях підкреслюються структурні та інституційні причини дискримінації, 

депривації та соціальної виключеності певних осіб або груп. Рене Ленуар, 

імовірний автор терміна «соціальна ексклюзія», під цим поняттям розумів 

стан суспільних груп, що перебувають поза системою соціального захисту 

(у Франції 70-х років ХХ ст. до таких груп належали люди з розумовою або 

фізичною інвалідністю, літні люди, діти, які зазнали насильства, правопору-

шники, батьки-одинаки, неблагополучні сім’ї та ін.) (Лібанова та ін., 2011, 

с. 28). Наразі поняття соціальної ексклюзії також охоплює проблематику ро-

зриву соціальних і символічних зв’язків між окремими особами та 

суспільством, брак суспільної солідарності і нездатність держави її забезпе-

чити. Критичне значення солідарності у забезпеченні соціальної інклюзії 

підкреслює низка авторів (Попова, 2013).  

Отже, відповідно до сучасного соціологічного підходу в основі соціа-

льного виключення лежить не вертикальна або класова стратифікація 

суспільства, а горизонтальна диференціація на “інсайдерів” і “аутсайдерів” 

(Абрахамсон, 2001, с. 158). А значить, соціальна інклюзія має бути процесом 

подолання (на рівні соціальних інститутів і практик) дискримінації та обме-

жень, коли йдеться про можливості реалізації загальноприйнятих прав. 

Економічний погляд на соціальне залучення фокусується на способах усу-

нення бар’єрів у доступі до ресурсів. З погляду філософської перспективи 

соціальна інклюзія є можливістю повернення соціального суб’єкта до акти-

вної соціальної діяльності (Попова, 2013). 

Мета статті – дослідити вплив колективних почуттів на станов-

лення соціальної інклюзії як важливої передумови та соціального 

контексту впровадження інклюзивної освіти та інших локальних інклю-

зивних практик.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

1. Виміри становлення соціальної інклюзії. З огляду на вищезазна-

чене припускаємо, що в Україні становлення соціальної інклюзії має 

відбуватися у трьох вимірах. На інституційному рівні соціальна політика 

держави наразі підживлює таку модель підтримки депривованих або дис-

кримінованих (виключених) груп, яка примушує їх до функціонування в 

парадигмі утриманства, рентних настановлень, вимог пільг та компенса-

цій. Вагомим чинником соціальної депривації для значної кількості 

громадян є структурна (обумовлена структурою видатків, у якій перева-

жають витрати на харчування) та суб’єктивна (така, що проявляється в 

самоідентифікації та поведінкових стратегіях людини) бідність. Варто 
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зазначити, що проблема бідності в Україні зачіпає представників різних 

соціальних груп5. Крім того, соціально-психологічні дослідження вияв-

ляють проблему тяжіння до бідності як напівдобровільну, 

напівусвідомлювану схильність дотримуватися бідності як стилю життя 

(Бєлавіна та ін., 2016). Можна стверджувати, що в українському суспіль-

стві одночасно функціонують численні дискриміновані групи, змушені 

змагатися та конкурувати між собою за державну підтримку і компенса-

ції різноманітних дефіцитів (у стані здоров’я, доступі до базових послуг 

та ресурсів тощо). В Україні склалася ситуація, коли особам з інвалідні-

стю та іншим жертвам дискримінації та депривації доводиться 

інтегруватися в суспільство, яке не задовольняє інтереси багатьох соціа-

льних груп та індивідів.  

Загалом, проблема нерівного доступу до ресурсів та слабкості 

інструментів встановлення справедливості щільно пов’язана з питан-

ням довіри до влади в її інституційному та персоніфікованому 

вимірах. Структурна нерівність, закріплена на рівні інститутів та по-

літичних відносин, поглиблює проблему недовіри та розмиває засади 

солідарності в суспільстві. Соціальні інститути відтворюють жорстку 

межу між «нормою» і «нетиповістю», що заважає ефективному подо-

ланню сегрегації «інакших».  

На другому – соцієтальному – рівні спостерігається функціону-

вання в суспільній свідомості досить жорсткої системи диспозицій, що 

обумовлює повільні темпи становлення соціальної інклюзії та впрова-

дження інклюзивних практик. Важливу роль у формуванні диспозицій 

людей щодо інклюзії та соціально-психологічної інтеграції низькостату-

сних груп відіграє тип суспільного устрою – колективістський або 

індивідуалістський. Готовність громадян інтегруватися з низькостатус-

ними групами передбачає їхню здатність солідаризуватися з такими 

групами у вирішенні повсякденних життєвих ситуацій. Колективізм, що 

базується на сильній груповій ідентичності, спричиняє ефект відторг-

нення при спробах інклюзії тих, хто перебуває поза межами визначеного 

«Ми» (Шаповал, 2019). Колективістські традиції справляють значний 

вплив на соціальні відносини всередині українського суспільства, хоча 

дослідники визнають тип суспільного устрою в Україні як «перехідний» 

або «змішаний» (Мейжис, & Почебут, 2006). 

Соціологічні дослідження показують, що громадська думка ознаки 

«інакшості» приписує чималій кількості груп. Наприклад, на формування 

прийнятної соціальної дистанції з «іншим» впливають численні фактори, 

наприклад: раса, мова, віра, сексуальність, стан здоров’я та схильність до 

девіантної поведінки тощо (табл.). 

 
5 https://idss.org.ua/arhiv/monografia_2019.pdf 

https://idss.org.ua/arhiv/monografia_2019.pdf
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Таблиця 

Розподіл відповідей респондентів на питання  

«У ролі кого ви готові прийняти…» (у %)6 

 
Як члена 

моєї сім’ї 

Як 

близь-

кого 

друга 

Як  

сусіда 

Як  

ко-

легу 

Як гро-

мадя-

нина 

моєї 

країни 

Як  

тури-

ста 

У жод-

ній 

ролі 

людину, яка розмо-

вляє іншою мовою 
12,9 23,0 17,9 9,4 15,4 20,6 0,9 

людину іншої наці-

ональності 
14,3 23,6 19,6 8,3 16,2 16,7 1,3 

людину іншої віри 9,1 18,7 22,3 12,0 25,6 10,0 2,3 

людину іншої раси 5,3 12,4 18,2 11,2 21,6 28,1 3,3 

людину  

з обмеженими мож-

ливостями 

12,0 25,1 25,1 8,3 23,5 3,2 2,8 

ВІЛ-інфіковану лю-

дину 
4,8 8,5 14,5 7,8 37,0 8,1 19,2 

представника сек-

суальних меншин 
2,8 3,8 7,7 6,8 27,4 12,2 39,3 

людину, яка відбу-

вала кримінальне 

покарання 

5,2 4,6 9,0 5,4 36,9 8,1 30,8 

Жорсткі межі спільноти «Ми» – з одного боку, і не менш жорстке 

розмежування між «нормою» і «нетиповістю» – з другого, дискредиту-

ють ідею різноманіття, унаслідок чого будь-яка відмінність сприймається 

як аномалія, яку належить виправити або вилікувати. У цьому контексті 

хвороба або інші обмеження, пов’язані зі станом здоров’я, у суспільстві 

найчастіше сприймаються як різновид девіантної поведінки (Шаповал, 

2019). Перелічені обставини зумовлюють виникнення специфічного со-

ціально-психологічного клімату інклюзії, який характеризується 

наявністю численних бар’єрів у відносинах та комунікації між представ-

никами різних груп. 

Нарешті, на третьому – суб’єктивно-емоційному – рівні можна ви-

окремити певні патерни особистісного реагування громадян на 

взаємодію з дискримінованими групами та особами. Найбільше переш-

код для інклюзивних процесів у суспільстві створюють такі емоційні 

реакції на взаємодію з представниками аутгруп, як страх (тривога, 

 
6 http://gorshenin.ua/wp-content/uploads/2017/10/Evropeyski_tsinnosti-buklet.pdf 

http://gorshenin.ua/wp-content/uploads/2017/10/Evropeyski_tsinnosti-buklet.pdf
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неспокій), гнів (роздратування, злість) та відраза. Схожість, типовість 

емоційних бар’єрів на шляху соціальної інклюзії у різних членів суспіль-

ства та динамічність вияву емоційних реакцій на відносини соціального 

включення/відторгнення відкривають певні можливості для коригування 

темпів та глибини інклюзивних процесів та перетворюють проблематику 

колективних емоцій на перспективний напрям досліджень інклюзії.  

Колективні почуття як «точка доступу» до соціальної інклюзії. 

Емоційні (короткострокові і більш тривалі) реакції на певні події, які є ти-

повими для членів певного суспільства і стало проявляються у різних 

поколінь, є предметом вивчення в рамках цілої низки суспільних наук. Со-

ціологія емоцій розглядає колективні емоційні реакції крізь призму того 

значення, яке надається тій чи іншій події і яке набуває статусу загально-

прийнятого в межах певної соціальної групи. Соціологи розглядають 

колективні емоції як (1) вторинний ефект соціальних відносин, зазвичай 

конфліктних; (2) спосіб спільного переживання дійсності і тестування зна-

чущості подій; (3) інструмент структурування соціальних ситуацій шляхом 

визначення позицій індивідів у соціальному середовищі як «атрактивних» 

або «відразливих», вартих або не вартих довіри; (4) самодостатній соціаль-

ний ресурс, мотиваційний базис соціальної дії; (5) механізм управління та 

соціального впливу; (6) критична зв’язка між мікро- і макрорівнями соціа-

льної дійсності (Горбунова, & Фиглин, 2010). Наприклад, у концепції 

Арлі Р. Хохшильд емоції розглядаються як об’єкти, що підлягають соціа-

льному обміну – так само, як товари, праця і послуги. Емоції мають мінову 

вартість: тривога конвертується в купівлю страхового полісу, ностальгія – 

у колекціонування антикваріату тощо. Теодор Кемпер, Ліза Фельдман Ба-

рретт (Feldman, 2017) та інші автори розглядають колективні емоції з 

конструктивістської перспективи – як продукт соціального научання нада-

вати певним соціальним явищам певного суб’єктивно-емоційного 

значення або інтерпретації. Емоційно забарвлені колективні настанов-

лення, які впливають на відбір значущих подій та визначають тип 

емоційної реакції, описано в рамках теорії «катастрофічної свідомості» 

В. Ядова та ін. (Шляпентох, Шубкин, & Ядов, 1999).  

Цікавим видається осмислення колективних емоцій у політич-

них науках. Домінік Моізі описав три моделі політичної поведінки 

націй (і урядів) на міжнародній арені, які означив як культури 

страху, надії та приниження. На думку Моізі, колективні емоції є по-

хідною від притаманного суспільству стану впевненості або 

непевності у власних силах. Вербальною формулою «культури на-

дії» є «Я хочу це зробити, я можу і я зроблю це»; «культури 

приниження» – «Я ніколи не зможу цього зробити»; «культури 

страху» – «Світ став таким небезпечним; як я можу захиститися від 



Проблеми політичної психології. Збірник наукових праць. Випуск 8 (22) 

148 

нього?» (Moisi, 2010). Низка авторів розвиває концепт емоційної ат-

мосфери, або емоційного клімату, суспільства як суттєвої 

характеристики «поведінкового середовища», що формує сукупність 

усіх емоційних впливів суспільства на його окремих членів. Емоцій-

ний клімат впливає на формування колективної ідентичності та 

обумовлює політичну єдність і суспільну підтримку політичних іні-

ціатив (Урнов, 2008). 

Психологічні науки диференціюють колективні емоції (мінливі 

реакції) і почуття (стійкі афективні патерни), які разом формують кор-

пус колективних переживань. Важливою властивістю колективних 

почуттів, окрім відносної стійкості, є їхня чітка прив’язаність до певних 

соціальних подій або явищ. У дослідженні колективних почуттів інте-

рес становлять передусім модальність, інтенсивність, інтенційність 

(напрям кристалізації на певних соціальних об’єктах) та чинники дина-

міки (Дробышева, & Емельянова, 2015).  

Окремим напрямом сучасних досліджень у царині колективних пе-

реживань є емоції, засновані на груповій належності. Ідеться передусім 

про індивідуальні реакції на соціальні або політичні події, що виникають 

на основі певної ідентичності. Емоції, засновані на груповій належності, 

не обов’язково виникають і проживаються колективно, великою групою 

осіб. Часто ці емоції виникають у людини всупереч колективним почут-

тям, які поділяє більшість членів інгрупи, – зокрема, це стосується емоцій 

вини або сорому (Григорян, & Ефремова, 2014). 

Оскільки процеси соціальної інклюзії або відторгнення зачіпа-

ють передусім рівень міжгрупової взаємодії та міру проникності або, 

навпаки, жорсткості меж між різними групами, найбільш релевантні 

емоційні відповіді на ці процеси лежать у площині «емоцій дистанції» 

– тобто страху, гніву і відрази. Дослідження також фіксують амбіва-

лентний характер колективних почуттів до представників 

дискримінованих груп (у т. ч. людей з інвалідністю), де співчуття мі-

цно поєднується з агресивними інтенціями (Шаповал, 2019). Водночас 

постає проблема нестачі «емоцій близькості» – довіри, симпатії, солі-

дарності – у колективній емоційній відповіді на інклюзивні процеси. 

Така ситуація може бути пов’язана з тим, що на тлі дефіцитарної дер-

жавної соціальної підтримки та множинності дискримінованих груп, 

які утворилися в Україні, консолідації довіри та солідарності до ін-

клюзії представників аутгруп протистоятимуть почуття, пов’язані з 

конкуренцією: заздрість, ревнощі тощо.   

В Україні дослідження колективних почуттів розгортаються в ме-

жах організаційної психології, психології бідності або як складової 

дослідження колективних травм та їхніх емоційних наслідків (Урнов, 
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2008). А проте становлення соціальної інклюзії зачіпає хоча й пов’язані з 

переліченою проблематикою, але все ж таки окремі процеси. 

Тому, на наш погляд, для успіху соціальної інклюзії (і, як наслідок, 

упровадження локальних інклюзивних практик) важливим видається до-

слідження комплексу саме колективних почуттів, що фокусуються 

передусім на проблемах (1) жорсткого розмежування «норми» і «нетипо-

вості» та (2) поширеності практик соціальної дискримінації на широкий 

суспільний загал унаслідок реалізації в державі неефективної соціальної 

політики. Також актуальним завданням є розширення діапазону колекти-

вних емоційних реакцій через набуття позитивного емоційного досвіду 

(довіра, солідарність тощо), пов’язаного з інклюзією.   

Висновки. Економічні, політичні та соціально-психологічні 

умови, що наразі склалися в Україні, утворюють специфічний кон-

текст для становлення соціальної інклюзії. Припускаємо, що 

інклюзивні процеси мають зачіпати кілька рівнів одночасно – інсти-

туційний (політичний), соцієтальний та суб’єктивно-емоційний, що 

потребуватиме суттєвих зусиль від усіх суб’єктів змін. При цьому ви-

вчення саме колективної емоційної відповіді на поглиблення 

інклюзивних процесів у суспільстві, а також дослідження чинників, 

що обумовлюють динаміку такої відповіді, слугуватиме важливим ін-

дикатором ефективності державної політики в цій царині. Водночас 

колективні почуття, які наразі створюють бар’єри для становлення со-

ціальної інклюзії, міцно пов’язані з поширеними в суспільстві 

уявленнями про жорсткість розмежування «норми» і «нетиповості», а 

також з обмеженим доступом громадян до соціальних благ і ресурсів, 

що набуває ознак масовості, породжує множинну дискримінацію і 

блокує виникнення солідарності між членами суспільства, що відчу-

вають свою належність до тієї або іншої групи. Усунення цих бар’єрів 

значною мірою сприятиме становленню соціальної інклюзії.  
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ВРЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ 

ЗАСОБАМИ КОГНІТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ 

Врегулювання соціальних конфліктів представлено як вибудову-

вання цільового діалогічного простору. Такий підхід передбачає 

створення спільного для учасників взаємодії контуру розуміння пробле-

мної ситуації з метою забезпечення ефективної комунікації між різного 

рівня суб’єктами та поетапного розв’язання соціальних суперечностей. У 

контексті дослідження обґрунтовано ефективність застосування низки 

засобів когнітивного спілкування як цілісних комунікативно-технологіч-

них алгоритмів; кожен покроковий алгоритм передбачає організацію 

міжсуб’єктної взаємодії на засадах діалогічності та рівності представ-

лення інтересів усіх суб’єктів такої взаємодії. Як основні кроки на шляху 

до взаєморозуміння запропоновано такі процедурні послідовності: тесту-

вання діалогічного простору; формування нових знань у діалозі; 

завершення діалогу; рефлексія отриманих результатів. Виокремлено та 

описано чинники соціального середовища (соціокультурні та організа-

ційні), що можуть сприяти врегулюванню соціальних конфліктів у різних 

сферах суспільної реальності або утруднювати таке врегулювання. Ви-

значено та охарактеризовано критерії змістової структуризації гострих 

суспільних проблем, як-от: актуальність, обговорюваність, контекстуаль-

ність, проблемність, інформаційна насиченість, тематична синхронність. 

За допомогою означених критеріїв виокремлено труднощі, які виникають 

у процесі комунікативно-технологічного врегулювання конфліктної вза-

ємодії на різних етапах її розгортання. На основі аналізу теоретичних та 

практичних напрацювань визначено принципи, що є фундаментом когні-

тивного спілкування і сприяють формуванню взаєморозуміння в ході 

діалогічної взаємодії: діалогічної партиципації, пріоритетності інтересів, 

співробітництва. Зроблено висновок, що застосування технології органі-

зації діалогічного простору забезпечує довготривалі результати у сфері 

врегулювання соціальних суперечностей, зокрема сприяє формуванню 

ефективних стратегій управління конфліктною взаємодією, активізує 

процес поширення соціальних інновацій, актуалізує важливість спільної 
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творчої діяльності задля вироблення конструктивних рішень. До кола пи-

тань, що є перспективними та актуальними для подальших досліджень, 

віднесено вдосконалення інструментарію комунікативно-технологічного 

врегулювання соціальних конфліктів у різних сферах суспільної реально-

сті та пошук конвенціональних умов для спільного осмислення і 

подолання труднощів. 

Ключові слова: комунікативно-технологічне врегулювання конф-

ліктів; когнітивний підхід; діалог; діалогічний простір; комунікативна 

технологія. 
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SETTLEMENT OF SOCIAL CONFLICTS BY MEANS  

OF COGNITIVE COMMUNICATION 

The study presents social conflicts management as a process to build up a 

targeted dialogue space. This approach provides the interacting participants with 

common boundaries to understand the set issue. It ensures effective commination 

between various social actors and stage-by-stage social contradictions resolution. 

Applying a set of cognitive communication tools as holistic communicative and 

technological algorithms have been justified within this study. Each systematic al-

gorithm provides for building up the interaction between the social actors based on 

the dialogue and interests equality of everybody involved in this interaction. The 

mutual understanding can be reached by applying the following procedures one-

by-one:  testing the dialogue space; acquiring new knowledge due to the dialogue; 

the dialogue completion; reflexion of the obtained results. The social environmen-

tal (social, cultural and organizational) factors have been identified and described. 

They can either contribute to or hinder managing social conflicts in various social 

realities. The criteria to frame acute social problems, such as relevance, negotiabil-

ity, context, issues, information abundance, and thematic simultaneity have been 

stated and described. These criteria helped highlight the challenges in communica-

tive and technological conflicts management on different interaction stages. 

Having analysed both theoretical and practical achievements, the foundation prin-

ciples such as dialogue participation, priority of interests, and cooperation have 

been identified for cognitive communication as they contribute to mutual under-

standing within the dialogue. The study concludes that applying the dialogue space 

practice provides long-term results in managing social contradictions. In particular, 
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it contributes to forming up the effective strategies for conflict interaction manage-

ment, spurs triggers activates disseminating social innovation, and mainstreams 

common creative activities to work out constructive solutions. In the author’s opin-

ion, such issues as improving communicative and technological tools to manage 

social conflicts in various social realities and searching for conventional conditions 

for common understanding and overcoming challenges are very promising and 

top-relevant for further research studies. The range of issues that are promising and 

relevant for further research includes. 

Key words: communication and technological conflict management; 

cognitive approach; dialogue; dialogue space; communication technology. 

 
Постановка проблеми. Сучасне суспільство характеризується 

зростанням кількості каналів комунікацій, шляхів та джерел отримання і 

надання інформації. Це породжує інтерпретаційну варіативність її тлума-

чення, що, зі свого боку, може провокувати появу суперечностей у різних 

сферах суспільної реальності. Виникає потреба у формуванні платформ 

для спільного обговорення проблемних питань та пошуку шляхів урегу-

лювання соціальних викликів, продиктованих змінами, що відбуваються 

в суспільстві. 

На сьогодні немає жодної сфери людської життєдіяльності, де б го-

стро не відчувалася актуальність комунікативно-технологічного 

врегулювання соціальних конфліктів. Це зумовило необхідність пошуку 

засобів, форм та умов діалогічного розв’язання гострих суперечностей. 

Розкриття можливостей діалогу для розв’язання проблем у площині со-

ціальних взаємовідносин ґрунтується на розумінні його основних 

характеристик. У соціально-психологічних дослідженнях діалог постає 

як: змістова основа взаємодії людей у конкретному соціальному інсти-

туті; засіб двостороннього обміну інформацією; умова узгодження дій у 

процесі розгортання конструктивної міжсуб’єктної взаємодії, забезпе-

чення єдності позицій, ставлень (Кочубейник, 2018). Таке тлумачення 

діалогу розширює уявлення про можливості його застосування для вре-

гулювання соціальних конфліктів у різних сферах суспільної реальності 

(професійній, сімейній, мережевій тощо). Отже, організація діалогічного 

простору може бути тим ресурсом і практичним засобом пошуку й дося-

гнення взаєморозуміння, що є необхідним для розвитку та побудови 

ефективної міжсуб’єктної комунікації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій та виокремлення не-

вирішених частин загальної проблеми. Оскільки конфлікт 

породжується подіями, обумовленими певним соціальним контекстом, та 

зачіпає інтереси окремих груп, то він завжди має суспільну природу, 

тобто є конфліктом соціальним у широкому значенні цього слова.  
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Вивченню питань урегулювання соціальних конфліктів у різних 

сферах суспільної реальності присвячено праці вітчизняних та зарубіж-

них учених, зокрема П. Бурдьє (2007), Н. Лумана (2004), Н. Малєєвої 

(2019), І. Петренко (2017), Е. Тоффлера (1999) та ін. Окремі аспекти, ре-

левантні проблематиці соціальних конфліктів, досліджували 

О. Кочубейник (соціальний діалог як механізм досягнення соціальної 

стабільності), В. Казміренко (прикладні засади когнітивної психології 

спілкування), В. Духневич і З. Сіверс (когнітивне спілкування в умовах 

утрудненої взаємодії), Л. Копець (проєктування діалогічного простору), 

В. Гордієнко (зворотний зв’язок як засіб взаєморозуміння). 

Попри значну увагу науковців до означеної проблеми, і досі, на 

жаль, бракує знань про соціально-психологічні вияви соціальних конф-

ліктів у різних сферах суспільної реальності та специфіку (особливості) 

їх комунікативно-технологічного врегулювання. Таке врегулювання мо-

жна представити як діяльність, спрямовану на організацію цільового 

діалогічного простору. Ця діяльність полягає у використанні засобів ког-

нітивного спілкування, які забезпечують налагодження комунікативної 

взаємодії задля розв’язання суперечностей та актуалізації потенційних 

можливостей суб’єктів взаємодії. Соціальна значущість і недостатня ро-

зробленість цієї проблеми й зумовили мету нашого дослідження. 

Мета статті – визначити дієвість засобів комунікативно-техноло-

гічного врегулювання соціальних конфліктів та обґрунтувати 

ефективність їх застосування в різних сферах життєдіяльності людини. 

Виклад основного матеріалу. Налагодження конструктивного ді-

алогу в суспільстві сприяє пошуку соціальної злагоди, гармонізації 

комунікації, подоланню суперечностей. Організація цільового діалогіч-

ного простору дає змогу створити умови для налагодження прозорої 

комунікації в просторі суспільних взаємовідносин, формування атмос-

фери довіри, сприятливої для обговорення проблемних питань, 

висловлення та узгодження позицій суб’єктів конфлікту. Проблема ви-

бору дієвих інструментів урегулювання соціальних конфліктів 

передбачає насамперед урахування суспільного контексту розгортання 

суперечностей. У цьому контексті доцільним видається визначення акту-

альних соціальних проблем; вивчення ресурсів, що сприяють 

ефективному врегулюванню конфліктів у просторі міжсуб’єктної взаємо-

дії; аналіз чинників, що сприяють налагодженню діалогічної взаємодії 

задля досягнення взаєморозуміння.  

Для прикладу наведемо змістову характеристику чинників соціа-

льного середовища, що можуть сприяти врегулюванню соціальних 

конфліктів або ж, навпаки, утруднювати таке врегулювання.  
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Чинники, що сприяють ефективному комунікативно-технологіч-

ному врегулюванню соціальних конфліктів: 

- упровадження інноваційних технологій у різних сферах суспільної 

реальності (упровадження реформ, використання інтернет-

технологій, модернізація структурних одиниць організацій тощо); 

- відкритість соціальних інститутів та залучення громадськості до 

обговорення актуальних питань; 

- часткова чи повна автономність соціальних інститутів, що сприяє 

творчому подоланню суперечностей; 

- упровадження новітніх досліджень у практичну діяльність. 

Чинники, що перешкоджають ефективному врегулюванню соціаль-

них конфліктів: 

- непослідовність соціальної політики держави; 

- посилення соціальної напруженості в суспільстві на тлі 

загострення міжрегіональних соціальних конфліктів;  

- виникнення нових потреб у багатьох галузях життя, розв’язання 

яких вимагає переосмислення підходів до врегулювання 

соціальних суперечностей, що виникають у соціумі; 

- низький рівень готовності до змін, продиктованих потребами в 

різних сферах суспільної реальності. 

Наведений вище перелік чинників не вичерпує усе проблемне поле 

конфліктної взаємодії в комунікативному просторі. Зазначені характери-

стики покликані зорієнтувати учасників конфлікту, на що саме доцільно 

звертати увагу, аналізуючи конфліктну ситуацію, надихнути їх на пошук 

спільного розуміння чинників, що перешкоджають взаєморозумінню, а 

також тих ресурсів, які могли б допомогти подолати суперечності. Як 

критерії змістової структуризації гострих суспільних проблем дослід-

ники називають: актуальність (актуальні в соціумі у конкретний момент 

часу), обговорюваність (обговорюються в певний період часу одним або 

декількома суб’єктами, в одній або різних сферах), контекстуальність 

(урахування всіх можливих контекстів), проблемність (тема, сформульо-

вана і заявлена як проблема), інформаційна насиченість (вичерпність та 

достовірність інформації щодо проблеми), тематична синхронність (вио-

кремлення тематичних блоків у межах конфліктного дискурсу). Ці 

критерії дають змогу пояснити труднощі, які найчастіше виникають у 

процесі комунікативно-технологічного врегулювання конфліктної взає-

модії на різних етапах її розгортання (визначення проблеми, творення 

спільних смислів, досягнення бажаного результату тощо).  

Досить ефективним з погляду організації дослідницького процесу, 

спрямованого на пошук алгоритмів конструювання технологій 
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урегулювання соціальних конфліктів, може бути когнітивний підхід. Ви-

будовування діалогічного простору засобами когнітивного спілкування 

сприятиме досягненню консенсусу та домовленостей під час вироблення 

важливих рішень, ухваленню взаємовигідних проєктів, де необхідно спі-

льними зусиллями досягти оптимального результату. Адже організація 

діалогічного простору полягає у використанні засобів, що забезпечують 

ефективну взаємодію між групами та індивідами різного рівня. Оптимі-

зація комунікативного зв’язку на кожному етапі врегулювання 

соціальних конфліктів здійснюється шляхом поетапного відстеження ко-

мунікативних відмінностей учасників взаємодії всередині кожної 

проблеми або щодо кожної характеристики об’єкта, кожного поняття і 

резюмування поетапного результату обговорення за критерієм “єдність-

відмінність”. Загальну схему комунікації можна подати у вигляді такої 

послідовності: тема − проблемне поле − рух від проблеми до проблеми − 

досягнення комунікативної мети (конвенціоналізація, конфліктологіза-

ція, маніпуляція) (рис.). 

 
Рис. Технологічна схема організації діалогічного простору 

Результатом зорганізованого в такий спосіб спілкування є досяг-

нене взаєморозуміння між суб’єктами. Воно завжди є двостороннім 

процесом і вимагає, з одного боку, уміння і прагнення комунікатора до-

нести свою готовність до конструктивної взаємодії, а з другого – уваги, 

бажання і відповідних комунікативних навичок з боку партнера по спіл-

куванню, аби належним чином зреагувати на таку інтенційність. І те й 

інше – це специфічна когнітивна діяльність (Духневич, 2014). Саме в 
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межах діалогічної взаємодії інтеракції окремих соціальних груп постають 

як динамічна система, у якій відбувається постійне обговорення, уточ-

нення та розв’язання актуальних суперечностей. 

Конструювання комунікативної технології організації діалогіч-

ного простору, як і будь-якої іншої соціально-психологічної технології, 

має певний технологічний цикл – послідовність процедур та операцій. 

Його реалізація здійснюється в кілька етапів (Макович, 2014): 

1) Теоретичний етап передбачає визначення мети та основних 

принципів організації діалогічного простору. 

2) Методичний етап пов’язаний з обґрунтуванням і деталізацією 

відповідних процедур і операцій. 

3) Процедурний етап спрямований на здійснення практичної 

діяльності з підготовки дієвого алгоритму організації діалогічного 

простору. 

Отже, завданням теоретичного етапу є обґрунтування мети та 

принципів вибудовування ефективного простору діалогічної взаємодії. 

Під діалогічним простором належить розуміти спеціально організований 

процес спілкування з метою пошуку нових рішень проблем та актуаліза-

ції можливостей суб’єктів взаємодії (для пізнання, діяльності, 

особистісного розвитку) (Копець, & Гордієнко, 2011).  

Технологія організації діалогічного простору ґрунтується на прин-

ципах, що є основою когнітивного спілкування і сприяють формуванню 

взаєморозуміння в ході комунікативної взаємодії. Розгляньмо відтак ці 

принципи: 

1. Принцип діалогічної партиципації. Відповідно до цього прин-

ципу «ефективна діалогічна взаємодія відбувається між рівними 

суб’єктами, які відкриті до спілкування, вільні у висловлюванні власної 

думки, залучені до реалізації спільного завдання і є співпричетними до 

його виконання» (Кочубейник, 2018, с. 104). 

2. Принцип пріоритетності інтересів. Згідно з цим принципом ін-

тереси визначають поведінку учасників діалогу, опредмечують 

проблему, сприяють досягненню оптимального рішення, що дає змогу 

уникнути позиціонування. 

3. Принцип співробітництва. Цей принцип базується на умові: спі-

льна творча діяльність щодо вироблення єдиного розуміння проблеми 

підвищує шанси на успішне врегулювання конфліктної ситуації, а також 

сприяє розвитку сталих конструктивних стосунків. 

На другому, методичному, етапі слід визначити та обґрунтувати за-

соби, за допомогою яких вибудовується діалогічна взаємодія. Засоби 

когнітивного спілкування − це сукупність способів, прийомів, процедур, за-

вдяки яким реалізуються будь-які діалоги. Інструментальне забезпечення 
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(засоби) організації діалогічного простору передбачає врахування завдань, 

що формулюються залежно від очікуваних результатів когнітивної активіза-

ції взаємодії: породження нових спільних смислів, що наближують суб’єктів 

діалогу до встановлення істини; «конструювання діалогу», що ґрунтується 

на розумінні різних смислових позицій учасників; усвідомлення та рефлек-

сія ситуації взаємодії тощо. 

Для досягнення вищезазначених результатів діалогічної взаємодії 

необхідно враховувати соціально-психологічні передумови організації 

діалогічного простору для спільного розуміння проблемної ситуації: 

4) Входження у контакт та його підтримання.  

5) Дотримання умов ефективного вибудовування діалогу: мета і 

завдання − розуміються однаково; поняття – уточнюються; 

спільно визначаються значущі аспекти проблеми. 

6) Вироблення об’єктивних критеріїв оцінки врегулювання 

конфліктної ситуації. 

7) Покроковість аргументації з отриманням «так» -реакції. 

8) Безпосередній діалог щодо спільного розуміння проблемної 

ситуації.  

Процедурний етап пов’язаний з організацією практичної діяльності 

з підготовки дієвого комунікативно-технологічного алгоритму організа-

ції діалогічного простору і передбачає: 

1. Створення і тестування діалогічного простору. На цьому піде-

тапі важливим завданням є формування загальних рамок діалогічної 

взаємодії (дизайну діалогу). Ефективний засіб створення такої моделі ко-

мунікативного простору – тематична структуризація конфліктного 

дискурсу (Кочубейник, 2018). Саме тематичний репертуар дає змогу ви-

значити набір тем і ступінь їхньої актуальності в соціумі у конкретний 

момент часу та їхній вплив на розгортання міжсуб’єктної взаємодії на рі-

зних рівнях: аналізується зміст комунікації, що впливає на вибір 

комунікативної стратегії. Тематичний репертуар складають теми, де при-

пускаються відмінності сторін комунікації (полярні погляди, різне 

ставлення, зіткнення думок), що містять дискусію відповідно до теми або 

ж її аналіз, оцінне судження, позицію щодо обговорюваної проблеми). 

Тестування діалогічного простору забезпечується організацією міжосо-

бового зворотного зв’язку (Казміренко, 2013), що передбачає 

вибудовування інформаційного процесу на основі взаємоорієнтованого 

спілкування. Критеріями діалогічності можуть бути: спрямованість взає-

модії та зацікавленість сторін у спілкуванні; уявлення учасників 

взаємодії про себе та інших як про рівноправних суб’єктів комунікації; 

активність та ініціативність у спілкуванні. 
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2. Розвиток уявлень, формування нових знань у діалозі. Формування 

нових знань є основою перетворювальної діяльності, що відбувається в діа-

логічному просторі. Завдяки когнітивно та інфрормаційно орієнтованому 

спілкуванню аналізуються, формуються моделі соціальної взаємодії, стиму-

люється творче ставлення до спільної діяльності. Шляхом конструювання 

проблемних ситуацій за допомогою кейс-методу (Казміренко, 2013) моде-

люються умови реальних конфліктних ситуацій і їх розв’язання, що дає 

змогу набуті в процесі творчої діяльності навички перевести в площину роз-

гортання реальних суспільних суперечностей. 

3. Фіксація та оформлення результатів діалогу. Важливим кроком 

на шляху до врегулювання соціальних конфліктів є чітке розуміння того, 

якого саме результату було досягнуто в умовах діалогічної взаємодії. 

Обов’язковою є фіксація проміжних результатів спільної діяльності, що 

в подальшому допоможе врахувати всі думки та пропозиції. Такі резуль-

тати фіксують у довільній формі за допомогою тих засобів, що є в 

арсеналі учасників діалогу. Кінцеві результати можуть бути оформлені у 

вигляді договору, спільної продукції, де фіксуються вагомі досягнення 

творчої діяльності. 

4. Рефлексія власної участі та отриманих результатів. Застосування 

когнітивних засобів на цьому етапі стимулює суб’єктів діалогічного про-

цесу до постійної рефлексії отриманого досвіду, дає змогу формувати 

рефлексивну культуру учасників комунікативної взаємодії і є неодмін-

ною умовою вироблення ефективних рішень. Когнітивна процедура 

“Рефлексивний квадрат” (Духневич, 2014) дає змогу простежити логіку 

обговорення індивідуальних та групових здобутків і досягнень у межах 

діалогічної взаємодії. 

Розгляньмо ефекти комунікації, що виникають у діалогічному про-

сторі:  

1. Ініціювання важливих змін, що ґрунтується на розумінні того, що вони 

неможливі без конфліктів та зіткнення інтересів, цінностей, поглядів 

тощо. 

2. Формування в учасників діалогу образу бажаного результату. 

3. Досягнення інформаційної узгодженості між суб’єктами різного рівня. 

4. Формування якісно нових зв’язків та стосунків між суб’єктами різного 

рівня в процесі спільного розв’язання суперечностей.  

Важливими результатами організації діалогічного простору є 

розв’язання комплексних проблем у соціальних інститутах і в суспільстві 

загалом; створення умов для розуміння суб’єктами взаємодії цілей та 

процесів спільної діяльності; поширення необхідної інформації, оцінок, 

коментарів; досягнення взаєморозуміння. Завдяки цьому всі охочі 
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зможуть взяти участь в обговоренні актуальних проблем у єдиному діа-

логічному просторі.  

Висновки. Будь-які трансформаційні зміни в суспільстві супрово-

джуються проявами численних соціальних конфліктів, вирішення яких 

лежить поза індивідуальним рівнем. Розвиток складних соціальних сис-

тем відбувається на загальносуспільному, соціально-груповому, 

індивідуально-особовому рівнях, взаємна узгодженість яких дає людині 

відчуття стабільності та безпеки. Розуміння логіки конфліктної взаємодії 

допомогло нам обґрунтувати ефективність застосування засобів когніти-

вного спілкування для розв’язання таких суперечностей. На основі 

аналізу теоретичних і практичних напрацювань ми представили констру-

ювання комунікативної технології врегулювання соціальних конфліктів 

як послідовність процедур та операцій. Пропонований алгоритм передба-

чає організацію діалогічного простору на засадах рівності представлення 

інтересів усіх суб’єктів взаємодії і складається з ряду послідовних кроків 

на шляху до взаєморозуміння: тестування діалогічного простору; форму-

вання нових знань у діалозі; завершення діалогу; рефлексія отриманих 

результатів.  

Подальші дослідження можуть стосуватися вдосконалення ін-

струментарію комунікативно-технологічного врегулювання соціальних 

конфліктів у різних сферах суспільної реальності; пошуку конвенціональ-

них умов для спільного осмислення та подолання труднощів. 
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КУЛЬТУРНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ ЧОРНОГО ГУМОРУ В ПОЛІТИЧНІЙ 

РЕКЛАМІ 

З’ясовано, що чорний гумор у політичній рекламі застосовується для 

того, щоб вплинути на емоції виборців, коли йдеться про неприємні, часом 

абсурдні, «жахливі» речі, або щоб привернути сенсаційну увагу електорату 

до повідомлення. Обстоюється думка, що, обираючи стратегію політичної 

реклами з використанням чорного гумору, необхідно враховувати етнокуль-

турну, демографічну, соціально-політичну специфіку регіону, в якому 

балотується політик, а також актуальні суспільні тенденції та ситуативні 

чинники. Представлено результати емпіричного пілотного дослідження осо-

бливостей сприймання чорного гумору в політичній рекламі студентами 

ЗВО віком від 18 до 23 років, що народились і живуть в Україні. Респонденти 

мали зробити вибір між чотирма типами рекламних політичних повідом-

лень: 1) абсурдне («жахливе») рішення суспільної проблеми подається за 

допомогою чорного гумору 2) абсурдне («жахливе») рішення подається на-

пряму, без використання чорного гумору; 3) пропонується конвенційне 

рішення суспільної проблеми без використання чорного гумору; 4) абсурдне 

(«жахливе») рішення, подане за допомогою чорного гумору, спростовується 
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як неприйнятне або неоптимальне. Виявлено, що респонденти віддають пе-

ревагу негумористичним повідомленням, де політичні рішення, як абсурдні, 

так і конвенційні, формулюються прямо і буквально. На основі опитуваль-

ника Кеттелла виокремлено особистісні чинники прихильності до чорного 

гумору в політичній рекламі – чутливість (шкала I) і тривожність (шкала О). 

Показано, що респонденти, котрі обирають як гумористичні, так і серйозні 

політичні гасла, мають вищі показники чутливості, а ті зних, які частіше оби-

рають прямо сформульовані абсурдні («жахливі») рішення, мають вищі 

показники тривожності. Зауважено також, що жінки частіше, ніж чоловіки, 

обирають гумористичні гасла, натомість чоловіки частіше, ніж жінки, відда-

ють перевагу викладеним прямо, без гумористичної обробки абсурдним 

(«жахливим») рішенням. Результати емпіричного дослідження можна засто-

совувати з метою створення таргетованої політичної реклами для 

українських студентів віком від 18 до 23 років.  

Ключові слова: чорний гумор; політична реклама; тривожність; 

чутливість; політичний вибір. 
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BLACK HUMOUR IN POLITICAL ADVERTISING. 

CULTURAL AND PSYCHOLOGICAL ATTRIBUTES 

The study provides some findings about black humour in political ads 

and its main goal, and that is either influencing the voters’ emotions when it 

comes to unpleasant, sometimes absurd and awful things, or drawing the 

electorate attention to the sensation message. While choosing the black humour 

strategy for political ads, it is crucial to consider ethno-cultural, demographic, 

and socio-political specifics of the target region for a politician. Current social 

trends and situational factors should be counted too. The empirical pilot study 

results show peculiarities in perceiving black humour as part of political 

advertising by university students 18 to 23 years old born and living in 

Ukraine. The respondents were given a task to choose one political advertising 
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message out of total four: 1) an absurd (‘awful’) solution of a public problem 

is presented as black humour; 2) an absurd (‘awful’) solution is presented in 

standard way, not a hint for a black humour; 3) a conventional solution of a 

public problem is presented without black humour; and 4) an absurd (‘awful’) 

solution is presented with a black humour but it is refuted or is considered non-

optimal. It has been revealed that respondents prefer serious messages where 

both absurd and conventional political decisions are formulated directly and 

literally. Based on the Kettell’s questionnaire, the personal devotion factors 

towards black humour in political advertising have been highlighted, and these 

are sensitivity (scale I) and anxiety (scale B). The questionnaire resulted in 

outcomes demonstrating that respondents who chose both humorous and 

serious political slogans had higher sensitivity rates. Those who often chose 

directly formulated absurd (‘terrible’) decisions had higher anxiety rates. The 

study also provides the following findings: in comparison to men women 

oftener choose humorous slogans, whereas men are more likely to prefer 

expressed directly slogans without humorous and absurd (‘awful’) decision. 

The empirical research results can be for sure used to create targeted political 

advertising for Ukrainian students 18 to 23 y.o. 

Keywords: black humour; political advertising; anxiety; sensitivity; 

political choice. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важ-

ливими науковими чи практичними завданнями. Порушена нами 

проблема формується на перетині психології, естетики, політології та ни-

зки інших наук. Актуальність теми гумору в українській політиці зросла 

у зв’язку з тим, що на президентських виборах 2019 р. перемогу здобув 

відомий гуморист та актор Володимир Зеленський, за професією близь-

кий до таких президентів, як Рональд Рейган або Джиммі Морелес.  

Щодо доцільності використання гумору в політиці наразі є різні 

точки зору, але ніхто не заперечуватиме того факту, що він там справді 

застосовується. І влучність жарту може істотно вплинути на хід усієї по-

літичної кампанії, за якою стоять великі гроші та кар’єри людей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виокремлення не-

розв’язаних частин загальної проблеми. Суттєвий внесок у розвиток та 

систематизацію знань про гумор зробили психологи, зокрема Р. Мар-

тін (2009), О. Лук (1977), Т. Семенова (2014), а у сфері естетики значну увагу 

ролі гумору приділяв Ю. Борев (1970). Чорний гумор як окремий вид гумо-

ристичного жанру в широкому сенсі (як вид комічного взагалі) 

досліджується також під кутом зору міждисциплінарної проблеми (Берест-

нев, & Цветкова, 2017; Евстафьева, 2017; Эпштейн, 2013. Однак на цей час 

відчутно бракує саме психологічних досліджень за темою чорного гумору, 
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хоч у цій царині досить продуктивно працюють наразі А. Цвєтков (2004), а 

також команда зарубіжних дослідників (Willinger et al., 2017). Дослідженню 

феномену політичного гумору присвячено низку публікацій (Зелезинская, 

2012; Канашина, 2017), а також окремо досліджується місце гумору в полі-

тичній рекламі (Гаврилов, & Киселев, 2004; Егорова-Гантман, Плешаков, & 

Байбакова, 1999). Що ж до ролі чорного гумору в політиці, то тут можемо 

послатися лише на розвідку А. Горностаєвої (2018). Тож вивчення особли-

востей застосування чорного гумору в політичній рекламі видається 

актуальним і перспективним напрямком. 

Мета статті – виявити специфіку використання чорного гумору в 

політичній рекламі. Відповідно, було поставлено такі завдання: 1) теоре-

тичне дослідження специфіки застосування гумору в політичній рекламі; 

2) створення анкети для дослідження особливостей політичних уподо-

бань виборців щодо використання чорного гумору; 3) емпіричне 

дослідження зв’язку політичних уподобань виборців щодо використання 

чорного гумору (за авторською анкетою) з особистісними рисами та де-

якими соціально-психологічними характеристиками, зокрема гендером. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчаючи зміст по-

няття «чорний гумор» під кутом зору психології, дослідники стикаються з 

неузгодженістю щодо визначення цього поняття, що може свідчити про ак-

тивну дискусію навколо його тлумачення та особливостей використання 

(Головська, & Окул, 2019). Умовно з позиції тлумачення поняття чорного 

гумору можна виокремити дві категорії: тематичні і нетематичні.  

На наш погляд, чорний гумор – це вид комічного, під час сприйняття 

якого соціально значущий сміх поєднується зі страхом або жахом, що допо-

магає позбавитися цих відчуттів та інших негативних переживань. Головна 

особливість чорного гумору, те, що відрізняє його від гумору взагалі, – це 

емоції страху або жаху, що додаються до звичайного для гумору задово-

лення від жарту, яке виражається як соціально значущий сміх. Оскільки 

сприйняття смішного і жахливого у різних людей та в різних культурах не-

однакове, ми маємо справу з індивідуальною і культурною варіативністю 

тем і безпосередньо жартів, які стосуються чорного гумору. 

Так, Д. Гавриленко (2017) пов’язує чорний гумор із жартами на табуйо-

вані теми, що розхитують моральні цінності суспільства. Відтак, щоб 

з’ясувати конкретний зміст комунікативного табу, звернімося до роботи Н. За-

мерченко (2015), де розглядається роль і значення табуйованих тем у 

міжкультурній комунікації та здійснюється порівняльний аналіз табуйованих 

тем у німецькій і російській лінгвокультурах. Дослідниця дійшла висно-

вку,  що в цілому предметно-поняттєві сфери табу в сучасному німецькому і 

російському суспільствах збігаються, однак при цьому вона виявила і певні ві-

дмінності. На її думку,  табуйована тема – поняття динамічне і соціально 
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залежне. На основі опитування носіїв російської та німецької мови Н. Замер-

ченко виділила такі табуйовані теми в комунікації: національна або етнічна 

належність, належність до тієї чи тієї статі (для німецького суспільства), сек-

суальна орієнтація (у деяких контекстах, наприклад при прийомі на роботу), 

хвороба, смерть, пияцтво, виділення з організму (для російського суспільства), 

особи з фізичними, розумовими та психічними відхиленнями, політичні дис-

кусії, іммігранти, вік, інцест, сексуальні домагання, педофілія, проституція, 

насильство, зарплата, соціальний статус. Це, власне, приклад того, як культу-

рне поле впливає на формування комунікативних заборон, які потім так чи 

інакше визначають сприйняття жартів.  

Цікавою щодо застосування гумору в політичній рекламі видається 

позиція російських дослідників Г. Гаврилова і К. Кисельова (2004), згі-

дно з якою політика – «справа серйозна», а тому в політичній рекламі 

більш ефективними є методи, що створюють політикові імідж людини з 

багатьма чеснотами. Гумор, навпаки, руйнує серйозність. Особливо гос-

трим, дотепним він стає у випадку «карнавалізації», коли політика 

перетворюється на щось, що більше схоже на свято. Розглядаючи гумор 

як засіб, що використовується для протидії опозиції та чинній владі, дос-

лідники зауважують, що гумор зазвичай діє на користь сильного. Часто 

це чинна влада, хоч інколи гору бере опозиція. 

К. Єгорова-Гантман, К. Плєшаков та В. Байбакова вважають, що 

гумор робить рекламу цікавою, не такою дратівливою. (Утім, у випадку, 

коли реклама висміює те, що близьке виборцю, у нього може з’являтися 

роздратування). Тому, обираючи стратегію політичної реклами з викори-

станням чорного гумору, необхідно враховувати специфіку регіону, в 

якому балотується політик, культуру цього регіону, його етнічний склад, 

тенденції актуального періоду часу, потреби виборців, їхні демографіч-

ної характеристики, а також інші ситуативні чинники. Отож дослідники 

вказують на можливість створення як позитивного образу політика, що 

буде сприяти його перемозі на виборах, так і негативного, що знижує 

його шанси бути обраним. (Егорова-Гантман, Плешаков, & Байбакова, 

1999). Загалом, вид використовуваного гумору відображає рівень розви-

тку суспільної свідомості, відбиває її тенденції, актуальні на певний 

момент часу серед населення (Павлов, 2014). 

На думку Л. Зелезинської, гумор сприяє більш ефективному переда-

ванню інформації. Дослідниця також звертає увагу на своєрідну 

суперечність: коли з політика кепкують, це може призвіщати кінець його 

кар’єри, водночас анекдоти про політика можуть бути свідченням народної 

любові до нього, а їх відсутність – тривожним сигналом (Зелезинская, 2012). 

Ту ж саму суперечність зауважила і С. Канашина (2017), досліджуючи полі-

тичні інтернет-меми. Вона вважає їх індикаторами політичного рейтингу. До 
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речі, інтернет-меми наразі є актуальним і популярним серед молоді засобом 

комунікації та створення гумористичного продукту. 

А. Горностаєва також аналізує роль чорного гумору в політиці. Дослі-

дниця звертає увагу на поширення саме чорного гумору в наш час і розглядає 

основні його функції. Вона вважає, що чорний гумор допомагає людині впо-

ратися з емоціями, говорити на складні, часом неприємні теми або дає їй 

змогу просто викликати до себе сенсаційну увагу (Горностаева, 2018). 

Підбиваючи підсумки, можемо виснувати, що чорний гумор – це 

унікальний «зріз» комічного, який допомагає взаємодіяти з тим, що ви-

кликає страх або навіть жах, переводячи ці почуття в категорію смішного, 

несерйозного. Водночас гумор у політичній комунікації загалом та полі-

тичній рекламі зокрема може виконувати, на думку дослідників, певні 

функції. Зокрема, він 1) руйнує серйозність; 2) допомагає сильнішому 

політику в боротьбі зі слабшим опонентом; 3) посилює інтерес до пові-

домлення. Можна також виокремити деякі особливості застосування 

чорного гумору в політичній сфері, а саме: 1) неоднозначність його вико-

ристання як індикатора популярності політика; 2) меншу ефективність 

чорного гумору порівняно з більш серйозними засобами політичної ко-

мунікації; 3) дражливість чорного гумору, якщо висміюється те, що 

близьке реципієнтові. Саме чорний гумор може легко викликати роздра-

тування, коли зачіпає явища, що належать у культурі споживача до 

табуйованих для жартів тем (смерть, насилля, фізичні вади тощо). 

Вдалу спробу виявити закономірності того, чому одним подобається 

чорний гумор, а іншим – ні, зробили U. Willinger et al. (2017). Вони провели 

дослідження з метою виявити відмінності між групами респондентів щодо 

ставлення до чорного гумору та інтелектуальних здібностей, емоційних реа-

кцій (порушення настрою, агресивності тощо). Респондентам було 

запропоновано оцінити 12 коміксів, що містили чорний гумор, а також 

пройти тестування. За допомогою дискримінантного аналізу було виявлено, 

зокрема, суттєві відмінності в агресивності щодо інших, тоді як щодо аутоа-

гресії таких відмінностей зафіксовано не було (табл.).  

Таблиця 

Когнітивні та емоційні характеристики груп респондентів з різним 

ставленням до чорного гумору (Willinger et al., 2017) 

Характерис-

тики 

досліджуваних 

груп 

I група: низький рі-

вень прихильності до 

чорного гумору та по-

мірний рівень його 

розуміння 

II група: помірні рі-

вні прихильності до 

чорного гумору та 

його розуміння 

III група: високі рі-

вні прихильності до 

чорного гумору та 

його розуміння 

рівень інтелекту середній середній високий 

порушення  
настрою 

високе невелике немає 

агресивність висока помірна низька 
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Під час емпіричного дослідження було здійснено пілотний пошук 

особистісних та гендерних чинників прихильності студентської молоді 

до використання чорного гумору в політичній рекламі. Процедура дослі-

дження передбачала, що респонденти мають зробити вибір певних 

політичних тверджень (тез), які є, по суті, політичними гаслами. Варто 

зазначити, що прояв прихильності до чорного гумору, сприйняття якого 

зазвичай відбувається в процесі його аудіальної або візуальної демонст-

рації (за аналогією зі сприйняттям художнього твору, різновидом якого є 

гумористичне повідомлення), буде певною мірою ускладнений необхід-

ністю зробити вибір, чого не відбувається під час споглядання художніх 

творів. І це може накладати певний відбиток на результати дослідження. 

У процесі емпіричного дослідження було використано опитуваль-

ник Кеттелла 16PF (варіант С) та авторську анкету, приклади тез з якої 

наводимо у Додатку. У дослідженні взяли участь 25 студентів вітчизня-

них ЗВО віком від 18 до 23 років, що народились та живуть в Україні 

(серед них 16 жінок і 9 чоловіків). Для опрацювання отриманих даних 

було застосовано методи математичної статистики, зокрема програму 

IBM SPSS Statistics, а також коефіцієнт Спірмена, t-критерій Стьюдента, 

U-критерій Манна–Уітні, кластеризацію К-середнім. 

Авторська анкета складалася із семи тематичних блоків, кожен із 

яких містив чотири різних за типами презентацій політичних гасел вибо-

рчої кампанії (тверджень, тез): 1) за допомогою чорного гумору 

подається абсурдне («жахливе») рішення суспільної проблеми; 2) абсур-

дне («жахливе») подається без використання чорного гумору, тобто 

«прямо»; 3) подається «нежахливе» рішення без використання чорного 

гумору; 4) абсурдне («жахливе») рішення, подане за допомогою чорного 

гумору, спростовується як неприйнятна або неоптимальна альтернатива. 

Респондентам пропонувалося уявити себе виборцями, з тією лише 

різницею, що треба було голосувати не за політика, а за окреме положення 

його передвиборчої програми (тезу). Треба було обрати, за яку з тез вони б 

воліли віддати голос в першу чергу, за яку – в другу, третю, четверту. Від-

повідно, у ході обробки результатів за перше місце теза отримувала від 

респондента 4 бали, за друге – 3, за третє – 2, а за четверте – 1 бал. 

Як жарти для анкети було взято оригінальні вислови або ж це була 

адаптація відомих усім жартів. Для складання жартів нами було застосо-

вано такі гумористичні прийоми, як доведення до абсурду та 

гумористичний натяк. Жарти належать до чорного гумору, тому що ра-

зом із сміхом вони викликають жах; при цьому «обігруються» теми, що 

традиційно належать до чорного гумору (смерть, насилля, скрутне стано-

вище). 
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У ході емпіричного дослідження було отримано такі результати: 

1. Респонденти обирали тези першого типу у 18% випадків, другого 

типу – у 19, третього – у 34, четвертого – у 30%, що свідчить про 

більшу ефективність «серйозного» підходу в політичній рекламі. 

2. Обчисливши суму балів, яку набрав респондент за всіма сімома блоками 

анкети, за всіма типами тез, та визначивши зв’язок цих типів політичних 

презентацій зі шкалами опитувальника Кеттелла або ж відмінностями 

між різними умовними групами респондентів, ми з’ясували:  

• обрання тез другого типу («жахливе» рішення подається без 

використання чорного гумору, прямо) пов’язане з показниками 

шкали I (жорсткість – чутливість): чим вищі показники чутливості, 

тим нижчі показники вибору прямо викладеного «жахливого» 

рішення (коефіцієнт кореляції за Спірменом становить -0,464, 

p<0,05); 

• чоловіки частіше, ніж жінки, обирають тези другого типу, в яких 

«жахливе» рішення подається прямо, без використання чорного 

гумору (рівень значущості p=0,007 за U-критерієм Манна – Уітні);  

• жінки частіше, ніж чоловіки, обирають тези четвертого типу, в 

яких за допомогою чорного гумору подається «жахливе» рішення, 

а потім займається негативна щодо нього позиція (p=0,001, U-

критерій Манна – Уітні);  

• жінки частіше, ніж чоловіки, обирають гумористичні тези 

(p=0,032, U-критерій Манна – Уітні) – відповідно, чоловіки 

частіше, ніж жінки, віддають перевагу «серйозним» тезам 

(p=0,032, U-критерій Манна – Уітні). 

3. Поділ респондентів на умовні групи за допомогою кластеризації К-

середнім засвідчив, що: 

• групи (5 і 20 осіб) відрізняються за сумою обраних тез четвертого 

типу (в гумористичній формі подається жахливе рішення, а потім 

займається негативна щодо нього позиція). Респонденти (20 осіб), 

які частіше віддають перевагу тезам цього типу, також мають 

більш високі показники за шкалою I опитувальника Кеттелла 

(жорсткість – чутливість) (p=0,017 за t-критерієм Стьюдента). 

Тобто більш чутливі респонденти схильні обирати 

«чорногумористичне» рішення, але водночас займати «нежахливу 

позицію»; 

• групи (в складі 7 і 17 осіб) відрізняються сумою обраних тез 

першого і другого типів (у гумористичній формі подається 

«жахливе» рішення суспільної проблеми, і таке рішення подається 

прямо, відповідно). Респонденти першої групи, схильні приймати 

«жахливі» рішення без будь-якого їх пом’якшення гумором, 
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мають вищі показники за шкалою О (спокій – тривожність, 

Кеттелл), ніж представники другої групи (p=0,024 за t-критерієм 

Стьюдента). Тобто респонденти, які частіше обирали прямо 

сформульовані «жахливі» рішення (а не оформлені 

«чорногумористично»), мали вищі показники тривожності. Це 

певною мірою підтверджує думку про те, що «чорні» жарти 

можуть допомогти людині справитися з негативними емоціями, 

що й було помічено лише в групах при прийнятті тез із розряду 

«жахливих»; 

• групи (7 та 18 осіб) вирізняються сумарною кількістю балів за 

тезами першого й четвертого типів і за тезами другого й третього 

типів, що вказує на вибір респондентами загалом 

«чорногумористичних» або «серйозних» тез. У першій групі 

(7 осіб) спостерігається розбіжність: «серйозні» тези обираються 

частіше, ніж «чорногумористичні», а в другій (18 осіб) 

гумористичні та «серйозні» тези обирають з приблизно однаковою 

частотою. У другій групі вищі середні показники за шкалою I 

опитувальника Кеттелла (жорсткість – чутливість) (p=0,038 за t-

критерієм Стьюдента), тобто більш чутливі в соціальній взаємодії 

респонденти  обирають різні типи політичних презентацій. 

Обмеження дослідження. Емпіричне дослідження проводилося 

на вибірці українських студентів віком від 18 до 23 років. Вважаємо до-

цільним застосовувати отримані результати виключно в рамках цієї 

вікової категорії та соціальної групи. 

Практична/соціальна значущість дослідження. Результати дос-

лідження можна застосовувати з метою таргетованої політичної реклами. 

Висновки дослідження. З огляду на результати теоретичного до-

слідження можемо стверджувати, що чорний гумор – це унікальний 

«зріз» комічного, який допомагає людині взаємодіяти з тим, що викликає 

в неї страх або навіть жах, переводячи ці почуття в категорію смішного, 

несерйозного. Чорний гумор у політичній комунікації взагалі та політич-

ній рекламі зокрема виконує певні функції, тож має сенс говорити про 

особливості його використання. Так, чорний гумор руйнує «серйозність» 

повідомлення і менш ефективний, ніж «серйозні» методи політичної ко-

мунікації; він посилює інтерес до повідомлення; однак часом дратує 

(якщо висміює те, що близьке реципієнтові або ж належить у його куль-

турі до табуйованих для жартів тем, таких як смерть, насилля, фізичні 

вади тощо). Використання чорного гумору політиком не є індикатором 

його популярності. Чорний гумор застосовується в політиці переважно 

для того, щоб допомогти людині впоратися з емоціями, коли йдеться про 
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складні, часом неприємні, а то й «жахливі» теми, або ж щоб просто ви-

кликати до себе сенсаційну увагу.  

Результати емпіричного дослідження засвідчили, що респонденти все 

ж віддають перевагу «серйозному» підходу в політичній нетаргетованій ре-

кламі, а не використанню чорного гумору. Цей загальний висновок 

доповнюється низкою часткових, які мають практичне значення. Так, чим 

вищі показники чутливості особистості, тим нижчі в неї показники вибору 

«прямо» викладеного, тобто поданого без використання чорного гумору, 

«жахливого» політичного рішення. Водночас респонденти, які обирають як 

гумористичні, так і «серйозні» політичні гасла, мають вищі показники чут-

ливості, ніж респонденти, які частіше обирають лише «серйозні». Тобто 

гумор, зокрема чорний, пом’якшує сприйняття неприємних, «жахливих» по-

літичних рішень. Фактор тривожності також впливає на вибір та сприйняття 

різних типів політичної реклами. Респонденти, які обирають частіше 

«прямо» сформульовані «жахливі» рішення, а не оформлені «чорногумори-

стично», мають вищі показники тривожності, ніж респонденти з більш 

збалансованими виборами. Це підтверджує думку про те, що «чорні» жарти 

часто допомагають справитися з негативними емоціями. Гендерний чинник 

також впливає на вибір типів політичних презентацій: жінки частіше, ніж чо-

ловіки, обирають гумористичні тези – відповідно, чоловіки частіше віддають 

перевагу «серйозним» тезам; чоловіки частіше, ніж жінки, обирають «жах-

ливе» рішення, що подається «прямо»; а жінки частіше, ніж чоловіки, – тези, 

в яких у «чорногумористичній» формі подається «жахливе» рішення, а вже 

потім щодо нього займається негативна позиція. (Більш чутливі респонденти 

також схильні обирати цей, останній, тип презентації політичних гасел). 

Отже, до особистісних чинників прихильності до чорного гумору можна ві-

днести чутливість (шкала I опитувальника Кеттелла) і тривожність (шкала О 

цього ж опитувальника). 

Зауважимо: усі вищенаведені висновки стосуються тільки студент-

ської молоді, на вибірці якої і було здійснено наше дослідження. Цій 

віковій когорті порівняно з іншими, зокрема старшими віковими гру-

пами, притаманні вища емоційність, чутливість, мрійливість, 

тривожність тощо. На підставі результатів дослідження можемо виділити 

групу людей, щодо яких застосування чорного гумору в політичній рек-

ламі може бути більш ефективним: це жінки з більш високими, ніж 

середній рівень, показниками чутливості і порівняно низькими показни-

ками тривожності. 

Перспективи досліджень. У наших подальших більш повномасш-

табних дослідженнях плануємо емпіричним шляхом поглибити 

розуміння механізмів звернення до чорного гумору та дослідити зв’язок 

між прихильністю до цього виду гумору та емоційним інтелектом.  
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Додаток. 

Приклади тез із авторської анкети 

Інструкція. Уявіть, що зараз розпал виборчої кампанії. Політики 

повідомляють про свої позиції та плани. Нижче ви побачите 7 блоків по 

4 тези – висловлювання, які відображають підхід до проблеми. Підходи 

різні, і сформульовані вони по-різному. Уявіть, що ви голосуєте не за по-

літика, а за тезу: оберіть ту, за яку б ви віддали голос в першу чергу, за 

яку – в другу і т. д. 

Теза Оцінка 

Блок 2 

У нас є дві проблеми: величезна кількість бездомних і дірки в бю-

джеті. Усе це легко вирішити, якщо скасувати пенсійне страхування. 

З’являться і гроші, і вільні квартири. 

 

Ми скасуємо пенсійне страхування.  

Ми збільшимо пенсії.  

У нас є дві проблеми: величезна кількість бездомних і дірки в бю-

джеті. Усе це легко вирішити, якщо скасувати пенсійне страхування. 

З'являться і гроші, і вільні квартири. Але, можливо, для цих проблем 

знайдеться інше рішення? 

 

Блок 5 

У нашій країні на боротьбу з корупцією виділено 50 мільйонів, а в 

Китаї – 50 кладовищ. Відтворимо успішний досвід! 

 

Ми запровадимо смертну кару за корупційні злочини.  

Ми створимо комісію, яка стежитиме за доцільністю витрат на боро-

тьбу з корупцією. 

 

У нашій країні на боротьбу з корупцією виділено 50 мільйонів, а в 

Китаї – 50 кладовищ. Ми пропонуємо витрачати кошти доцільніше, 

поки не прийшли ті, хто повторить у нас китайський досвід. 

 

Блок 7 

Уже давно обговорюється тема сімейного насильства. Але нічого не 

робиться. Ми підготували серйозний проєкт для Міністерства юсти-

ції, який вирішить проблему, – «Розлучення на добу». 

 

Ми дамо можливість припиняти шлюб на 24 години.  

Ми візьмемося за проблеми сімейного насильства.  

Уже давно обговорюється тема сімейного насильства. Начебто ні-

чого не робиться. Але команда одного з кандидатів підготувала 

проєкт для Міністерства юстиції, який легко вирішує проблему – 

«Розлучення на добу». Ми вирішимо цю проблему по-іншому – по-

долаємо сімейне насильство за допомогою законодавства та шляхом 

його дотримання. 
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ДИНАМІКА УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  

ПРО ІДЕАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА:  

З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ Л. СОНДІ 

Представлено результати авторського емпіричного дослідження 

підсвідомих уявлень студентської молоді про ідеального політичного лі-

дера. Такі уявлення, що є невід’ємним складником побутової політичної 

свідомості, можна вивчати за допомогою проєктивної методики Л. Сонді. 

Крім цих уявлень, методика дає змогу виявляти латентні особливості на-

становлень (які насправді є очікуваннями) власне виборців. Дослідження 

проводилося 2003 р. серед студентів м. Чернігів (n = 120) і 2019 р. серед 

студентської молоді двох регіонів України – Донбасу (м. Старобільськ, 

n = 60) та Північного Сходу (м. Чернігів, n = 67). Його метою було ви-

вчення динаміки молодіжних уявлень про ідеального політичного лідера 

протягом певного періоду та актуальних на сьогодні регіональних особ-

ливостей цих уявлень. Виявлено певну динаміку уподобань чернігівської 

студентської молоді щодо ідеального лідера. Зокрема показано, що нині 

молоді громадяни поряд із «фемінінними» політичними лідерами (яких 

здебільшого обирали півтора десятиліття тому) віддають перевагу ще й 

«маскулінним», а саме: активним, рішучим, владним. Портретні вибори 

чернігівської молоді і Донбасу засвідчили прояв низки спільних тенден-

цій: в обох групах популярним виявився портрет екстравертованого, 

емоційного, активного, рішучого, готового до суперництва лідера; усі 

найпопулярніші портрети були чоловічими. Поряд із тим у виборах пред-

ставників сходу України (старобільських студентів) також 

простежувалися настановлення (очікування) «етико-гуманістичного» та 

«активно-агресивного» типів, тоді як серед чернігівців – «еротично-гума-

ністичного». Отримані результати можуть становити інтерес не тільки 

для політичної психології (виявлення специфіки буденної політичної сві-

домості й регіональних політичних субкультур), а й для 

психодіагностики, в аспекті адаптації тесту Л. Сонді або створення нової 

спеціалізованої політико-психологічної методики. Перспективним на-

прямом подальших досліджень видається вивчення специфіки 
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підсвідомого (ірраціонального) сприймання політичних лідерів предста-

вниками інших регіонів країни, а також інших вікових груп. 

Ключові слова: уявлення; образ; ідеальний політичний лідер; тест 

Л. Сонді; підсвідомість; молодь. 
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MARYNA A. DROZDOVA. 

DYNAMICS OF THE STUDENTS PERCEPTION  

OF AN IDEAL POLITICAL LEADER. APPLYING L. SONDI’S TEST  

The article presents the author's empirical study outcomes that show 

students' subconscious perceptions of an ideal political leader. Such percep-

tions are the integral part of the public political consciousness and they can be 

studied on the basis of L. Sondi's test. Besides, the test helps identify latent 

features of the voters’ attitudes (which are actually expectations). The study 

was conducted in 2003 among students in Chernihiv city (n = 120) and in 2019 

among students in two regions of Ukraine – Donbas (Starobilsk, n = 60) and 

North-East Ukraine (Chernihiv, n = 67). It focused on studying the dynamics 

of youth perceptions about an ideal political leader during a certain period of 

time and based on the current regional features of these perceptions. Chernihiv 

student youth demonstrated a certain dynamics of preferences towards the 

ideal leader. The study showed that along with ‘Feminine’ political leaders 

(who were mostly elected a decade and a half ago) today young Ukrainian cit-

izens prefer also ‘masculine’ leaders who are active, decisive, and powerful. 

When young Ukrainians in Chernigiv and Donbass examined the portraits of 

potential leaders, a certain tendency was documented. Thus, in both groups the 

portrait of an extroverted, emotional, active, decisive, and ready for competi-

tion leader turned out to be popular. Moreover, men were painted in all popular 

portraits. It should be noted though, the East Ukrainian students (for example, 

from Starobilsk) were expecting also to see ‘ethical-humanistic’ and ‘active-

aggressive’ type of men as a political leader, while the students form Chernihiv 

preferred ‘erotic-humanistic’ leader. The obtained results can be of interest for 

psychodiagnostics, in view of L. Sondi's test adaptation or creating a new spe-

cialized political-psychological methodology, not only for political 

psychology (revealing the specifics of everyday political consciousness and 

regional political subcultures). Focusing on specifics of subconscious 
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(irrational) perception of political leaders by other regions representatives, as 

well as other age groups appears to be promising for further research. 

Keywords: perceptions, image; ideal political leader; L. Sondi test; un-

conscious; youth. 

 

Постановка проблеми. Вивчення образів та уявлень про владу і 

політичних лідерів є одним із традиційних напрямів політико-психологі-

чних досліджень у світовій науці (Bass, & Stogdill, 1990; Leadership 

Theory and Research, 1993). Значна увага цій проблематиці приділяється 

також у вітчизняній політичній психології (Вознесенська, 1999; 2003; 

Гайворонська, 2008;  Грабовська, 2006; Дроздова, 2004; Петрунько, & 

Фролов, 2011). Зокрема, вивчаються: особливості уявлень про політиків 

серед різних верств населення, обумовленість цих уявлень різними гру-

пами чинників (демографічними, індивідуально-психологічними, 

соціально-психологічними), образи реальних політиків та ідеального по-

літичного лідера тощо. Разом із тим зарубіжних та вітчизняних науковців 

цікавить ірраціональний, емоційний, підсвідомий характер сприймання 

образу політичного лідера (Андрианов, 1997; 2007; Казміренко, 2003; 

Sears, 1969; 2005; Шелекасова, 2000; Шестопал, 1997; Шестопал, & Но-

викова-Грунд, 1996; Новикова-Грунд, 2000). Більше того, з’ясовано, що 

раціональні та ірраціональні уявлення про політичні постаті можуть збі-

гатися. Так, свого часу О. Шестопал стверджувала, що  повноцінне 

вивчення уявлень про політичних лідерів має містити три аспекти: 1) до-

слідження раціонального рівня сприйняття політиків; 2) аналіз 

підсвідомого (емоційного) рівня цього сприйняття; 3) порівняння усіх 

цих компонентів (Шестопал, 1997). 

Згадані вище наукові розвідки, а також власний досвід проведення 

подібних досліджень дають нам підстави говорити про важливість ви-

вчення політичних образів та уявлень, у т. ч. й на підсвідомому рівні. У 

цьому контексті актуальності набуває використання проєктивних мето-

дик. Можна цілком погодитися з думкою вітчизняної дослідниці 

О. Скнар про те, що «проективні методики є ефективними для дослі-

дження певних політико-психологічних феноменів масової свідомості і 

зокрема для вивчення неусвідомлюваних аспектів системи політичних 

ставлень, відкриваючи доступ до такого досвіду, що в буденному житті 

зазвичай є слабо- чи малоусвідомлюваним…» (Скнар, 2017, с. 82). Полі-

тико-психологічні дослідження, що ґрунтувалися на проєктивних 

методах і методиках, спиралися на використання в роботі з досліджува-

ними кольорових асоціацій (Андрианов, 1997), образів тварин 

(Шестопал, & Новикова-Грунд, 1996), незакінчених речень (Вознесен-

ська, & Тамакова, 2001), портретних виборів Сонді (Илюхина, & 

https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bernard+M.+Bass%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ralph+Melvin+Stogdill%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
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Дорофеев, 1996; М. Дроздова, 2004; 2019). З переліку означеного психо-

діагностичного інструментарію методика портретних виборів Л. Сонді 

видається нам перспективною з двох причин. По-перше, як стимульний 

матеріал у тесті використовуються портрети людей, тобто стимули, які 

серед іншого подібні до образів політичної реклами. По-друге, методика 

дає змогу виявляти підсвідомий рівень мотиваційно-потребової сфери 

особистості, тобто визначати психологічні особливості самих виборців.  

Зважаючи на вищесказане, зупинімося на характеристиці мето-

дики. Теоретичною основою тесту, розробленого в 1930-х рр. 

угорським психологом Леопольдом Сонді (1893–1986), стала його ав-

торська концепція генетичного детермінізму (так званий долеаналіз). 

Згідно з цією концепцією, індивід, обираючи шлюбного партнера, під-

свідомо «тяжіє» до представників родин з тими самими патологіями, 

що й у власному роді. Отже, психологічна діагностика особистості ба-

зується на вивченні її ставлення до осіб з різними патологічними 

відхиленнями (Джос, 1997). І хоча згодом концепцію було відкинуто 

більшістю вчених, стимульний матеріал методики Сонді досі викорис-

товують у психологічних дослідженнях.  

На 48 стандартних картках методики відтворено людські портрети, 

що відображають 8 типів психопатології, до яких прив’язані певні фак-

тори дослідження та відповідні категорії характерологічних рис: 

сексуальна недиференційованість / диференційованість («h»), садизм 

(«s»), епілепсія («е»), істерія («hy»), кататонія / кататонічна шизофренія 

(«k»); параноя / параноїдальна шизофренія («р»), депресія («d») та манія 

(«m»). Згідно з Л. Сонді, кожний фактор співвідноситься з певною потре-

бою (потягом), а також із певними характерологічними рисами. Усі 

фактори згруповано у 4 основні вектори: S – сексуального потягу (об’єд-

нує фактори «h» і «s»); P – так званий пароксизмальний потяг, який є 

основою морально-етичної поведінки (фактори «e» і «hy»); Sch – сфера 

«Я-потягу» (фактори «k» і «p»); C – сфера контактного потягу, міжособо-

вих стосунків (фактори «d» та «m»). Отже, структура факторів є 

полюсною, тобто має додатний або від’ємний полюс вияву; крім того, 

фактори згруповано в певний вектор (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Особистісні вектори і фактори за Л. Сонді 

Вектор S (сексуа-

льного потягу) 

Вектор P (парокси-

змального потягу) 

Вектор Sch  

(Я-потягу) 

Вектор C (контакт-

ного потягу) 
H S E Hy K P D M 

Потреба 

в ко-

ханні 

Садомазо-

хізм 

Потреба в 

етичній 

поведінці 

Потреба в 

моральній 

поведінці 

Потреба в 

звуженні 

«Я» 

Потреба 

в розши-

ренні 
«Я» 

Пошук но-

вого 

об’єкта 

Збере-

ження  

та відторг-
нення 

об’єкта 

h + s + e + hy + k + p + d + m + 

Особи-

сте 

ко-

хання: 
м’якість 

харак-

теру, 
ніж-

ність 

Садизм: 

жорст-

кість, 

владність 

Тяжіння 

до доб-

роти: 

сердеч-
ність 

(«риси 

Авеля») 

Ексгібіціо-

нізм, 

демонстра-

тивність: 
жадоба 

слави та 

схвалення, 
честолюб-

ство 

Тяжіння 

до привла-

снення: 

егоїзм, ро-
зсудливіст

ь 

Ентузі-

азм, 

переоці-

нка себе, 
екстраве-

рсія 

Непостій-

ність, 

допитли-

вість 

Збере-

ження 

об’єкта, 

соціабель-
ність 

h - s - e - hy - k - p - d - m - 

Любов 
до  люд-

ства: 

тяжіння 
до куль-

тури, 

природи 

Мазохізм: 
покірність, 

самовідда-

ність 

Тяжіння 
до зла, во-

рожість, 

злобність 
(«риси Ка-

їна») 

Скрит-
ність, 

сором’яз-

ливість, 
боязкість 

схвалення 

Тяжіння 
до запере-

чення: 

деструкція 

Недооці-
нка себе, 

недовіра, 

інтровер-
сія 

Вірність, 
інертність 

Відторг-
нення 

об’єкта, 

самотність 

Переважну більшість портретів Л. Сонді запозичив із наукових 

праць В. Вейганда, С. Стробля та М. Хіршфельда (Бурлачук, & Морозов, 

1999; Джос, 1996; 1997; Собчик,  2000), а чотири – дібрав сам. Усі картки 

згруповано в 6 серій по 8 у кожній (по одному портрету з кожного типу 

психопатологій, які презентують відповідні категорії).  

За якістю виборів виділяють типи реакцій: позитивні (досліджува-

ний обираює всі або майже всі портрети, які розцінює як симпатичні; цей 

тип реакції свідчить про потреби, готові до розрядки); негативні (дослі-

джуваний обирає всі або майже всі антипатичні для нього портрети; така 

реакція вказує на потреби, які ним пригнічуються, витісняються у підсві-

домість); амбівалентні (кількість позитивних і негативних виборів 

однакова або приблизно однакова; така реакція свідчить про наявність 

одночасно двох протилежних тенденцій).  

Стандартна процедура передбачає вибір досліджуваним двох симпа-

тичних і двох антипатичних для нього портретів з кожної серії. Аналіз 

результатів базується на підрахунку загальної кількості позитивних (сим-

патичних для досліджуваного) і негативних (несимпатичних йому) виборів 
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портретів, які представляють той чи інший фактор, за усіма 6 серіями. За 

кількістю виборів виокремлюють такі види реакцій досліджуваного: повна 

– обирається 5-6, мінімум 4 портрети однієї категорії (або фактору дослі-

дження за Л. Сонді); така реакція свідчить про найактуальніші потреби; 

середня – обирається 2-4 портрети однієї категорії (така реакція характерна 

для потреб, виражених не надто сильно); нульова – досліджуваний не оби-

рає жодного портрета цієї категорії або обирає лише один портрет (така 

реакція вказує на неактуальні потреби). Під час визначення видів реакцій 

(повної, середньої, нульової), за Л. Сонді, не важливо, робить досліджува-

ний позитивний або негативний вибір, тобто визначає зображення людей 

як симпатичні або несимпатичні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виокремлення не-

розв’язаних частин загальної проблеми. На жаль, у політико-

психологічних дослідженнях уявлень про владу та політичних лідерів тест 

Сонді використовують дуже рідко. Першими звернулися до нього російські 

науковці (Илюхина, & Дорофеев,1996). Ми ж провели таке дослідження із 

застосуванням згаданої методики на початку 2000-х років (Дроздова, 2004; 

Хоменко, 2004), а згодом – С. Походенко (Походенко, 2011). Актуальність 

та перспективність таких досліджень зумовлена кількома аспектами. По-пе-

рше, останнім часом багато чого змінилося в суспільно-політичному та 

економічному становищі України, що зі свого боку спричинило формування 

нової політичної культури населення, у т. ч. молоді. У цьому контексті, на 

нашу думку, інтерес становлять наукові розвідки лонгітюдного характеру, 

мета яких – простежити зміни в політичних атитюдах молодих громадян. 

По-друге, війна на Донбасі, що триває вже кілька років поспіль, позначилася 

на масовій свідомості українського населення. А тому все більшого значення 

набуває регіональний аспект вищезгаданих досліджень, зокрема порівняння 

уявлень громадянина про ідеального політика на Донбасі з уявленнями гро-

мадян з інших регіонів.  

Мета нашого дослідження – вивчення динаміки уявлень про іде-

ального політичного лідера серед студентської молоді північно-східного 

регіону України (Чернігівщина), а також порівняння цих уявлень з уяв-

леннями студентів Донбасу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до поставле-

ної мети було проведено комплексне емпіричне дослідження у два етапи. На 

першому етапі (вересень 2003 р.) участь у дослідженні взяли 120 студентів 

Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка 

(29 юнаків, 90 дівчат, 1 особа не зазначила статі) спеціальностей «Історія та 

англійська філологія», «Історія та українознавство», «Історія та соціальна пе-

дагогіка», «Історія та релігієзнавство» (Дроздова, 2004; Хоменко, 2004). На 

другому етапі (березень 2019 р.) вибірку утворили 127 студентів (52 юнаки, 
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74 дівчини,  1 особа не зазначила статі). Ця група складалася з двох різних 

регіональних підгруп, що представляли Луганську і Чернігівську області. До 

першої підгрупи досліджуваних (n=67) увійшли студенти Національного 

університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка (м. Чернігів) спе-

ціальностей «Історія», «Психологія», «Соціальна робота». Другу підгрупу 

(n=60) склали студенти Луганського національного університету ім. Тараса 

Шевченка (евакуйованого до м. Старобільськ) спеціальностей «Соціологія», 

«Соціальна робота», «Міжнародні відносини», «Історія» та «Політологія». 

Зауважимо, що другий етап дослідження проводився під час президентської 

передвиборчої кампанії в Україні 2019 р. На наш погляд, обрана процедура 

дослідження дає підстави розглядати його як соціально-психологічний лон-

гітюдний квазіексперимент (тривалістю майже 16 років). 

На обох етапах дослідження (яке було анонімним) використовува-

вся повний (48 карток) набір стимульних портретів тесту Сонді в 6 серіях. 

Оскільки завданням нашого дослідження було вивчення уявлень студе-

нтської молоді про ідеального політичного лідера, тобто не йшлося про 

клінічне дослідження, то ми певним чином спростили саму процедуру 

дослідження: у кожній серії студенти мали обрати портрет людини, за яку 

б вони віддали свій голос на виборах Президента країни.  

Аналіз результатів першого етапу дослідження (табл. 2) дав змогу 

виявити низку цікавих, на наш погляд, тенденцій. 

Таблиця 2 

Розподіл результатів дослідження за категоріями портретів  

(2003 р., Чернігів) 

Середня 

кількість 

виборів 

Типи портретів 
Найпопулярніші  

портрети* h s e hy k p d m 

загалом по 

вибірці 
0,8 0,6 0,9 0,6 0,2 0,7 0,1 0,4 

I.6.е (48,3 %), V.7.h (33,3%), 

IV.7.e (27,5%),  

IV.6.s. (24,2%) 

чоловіки 0,9 0,6 1,0 0,4 0,2 0,9 0,03 0,4 

I.6.е. (44,8%), V.7.h (27,6%), 

IV.7.e (27,6%),  

I.3.p. (24,2%) 

жінки 0,8 0,6 0,9 0,6 0,2 0,7 0,1 0,4 

I.6.е (50,0%), V.7.h (35,6%), 

IV.6.s (28,9%),  

IV.7.e (27,8%) 
*Примітка. Кожний портрет мав свій код згідно з категорією та серією дослідження. 

Загальна вибірка. Структуру підсвідомих уявлень про ідеального 

лідера утворили переважно типи «h» і «е». Отже, можемо припустити, що 

на період дослідження (2003 р.) від такого лідера молоді люди очікували 

проявів м’якості, ніжності, сердечності, доброти, а також здатності до 

співчуття, терпимості тощо, тобто власне «людських» рис (імовірно, їх 
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бракувало багатьом тогочасним політикам). Однак припускаємо, що й 

самі опитані могли мати схожі характерологічні особливості (зокрема фе-

мінінні риси), що частково визначило їхні вибори. Крім того, на виборах 

студентів могли позначитися певні особливості юнацького віку (сенти-

ментальність, бажання подобатись іншим, потреба в любові), які 

відповідають сутності фактора «h». Найпопулярнішими портретами в за-

гальній вибірці виявилися I.6.е. і V.7.h. Їх обрали відповідно майже 

половина та понад третину досліджуваних (рис. 1). Окрім вищесказаного, 

зазначимо, що популярність портретів серії «h» зумовлена, на наш пог-

ляд, тим, що портрети з фемінінними рисами фактично є більш 

симпатичні порівняно з портретами інших клінічних груп. 

  
 

I.6.e V.7.h 

Рис. 1. Найпопулярніші портрети ідеальних політичних лідерів  

(2003 р., Чернігів,) 

З огляду на отримані дані можемо виокремити досить своєрідну 

тенденцію: усі найпопулярніші портрети ідеальних політичних лідерів є 

чоловічими. Прикметно, що така закономірність простежується і в чоло-

вічій, і в жіночій підгрупах. Натомість вік обраних типажів коливається 

в широкому діапазоні: від досить юного (портрет V.7.h) до літнього 

(IV.6.s). Найпопулярніший ідеальний політичний лідер (портрет I.6.е.) в 

уявленні респондентів – це відносно молодий (30-35 років) чоловік з ува-

жним, емоційно-нейтральним виразом обличчя. 

Жіноча група. У структурі підсвідомих уявлень студенток про ідеаль-

ного лідера переважали типи «е» і «h», тобто дівчата обирали здебільшого 

політиків з фемінінними рисами, що загалом є логічним для жінок. 

Чоловіча група. У структурі підсвідомих уявлень юнаків про бажа-

ного лідера загалом були представлені типи «е», «h» і «р». Якщо вибір 

перших двох типів був характерним для обох статевих груп, то портрети 

серії «р» частіше обирали юнаки. Припускаємо, що у них на той час 
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більше, ніж у дівчат, виявлялася потреба в розширенні власного «Я», а 

також домінували ентузіазм, переоцінка себе, екстравертованість. 

Найімовірніше, ідеальний політичний лідер уявлявся їм як чоловік із бі-

полярними і взаємодоповнювальними рисами. Отже, м’якість характеру, 

доброта, емпатійність і терплячість мали поєднуватися в нього із самов-

певненістю, емоційністю, екстравертованістю та жадобою влади.  

Результати другого етапу дослідження (табл. 3; 4) також засвід-

чили прояв низки цікавих тенденцій. 

Таблиця 3 

Розподіл результатів дослідження за категоріями портретів  

(2019 р., Чернігів) 

Середня 

кількість 

виборів 

Типи портретів 
Найпопулярніші 

портрети h s e hy k p d m 

загалом по 

вибірці 
1,3 0,9 0,7 0,5 0,3 1,3 0,3 0,7 

II.6.p (50,7%), 

V.7.h (41,8%), 

III.1.h (40,3%), 

VI.5.p (38,8%) 

чоловіки 1,3 0,6 1,0 0,3 0,3 1,2 0,4 0,9 

II.6.p (50%), 

VI.1.m (50%), 

V.7.h (45,8%) 

жінки 1,3 1,0 0,6 0,6 0,2 1,4 0,3 0,7 

II.6.p (51,2%), 

VI.5.p (48,8%), 

III.1.h (44,2%) 

Молодь Чернігівського регіону. У структурі підсвідомих уявлень 

про ідеального лідера переважали типи «р» і «h». Напевно, нині від та-

кого лідера більше очікують прояву маскулінних (екстраверсія, жага 

влади, почуття суперництва) та фемінінних (теплота, м’якість, сердеч-

ність) рис. Крім того, на політичних уподобаннях сучасної молоді могли 

також позначитися, на нашу думку, її психологічні особливості. Припус-

каємо, що значною мірою на формування цих особливостей вплинула 

сучасна соціально-політична ситуація в Україні (російсько-українська 

війна, внутрішньополітичні конфлікти), призвівши до появи в певної ча-

стини досліджуваних ворожості, схильності до звинувачень, 

злопам’ятності, бажання знайти винуватців (зміст фактору «р»). Можна 

також припустити, що на тлі подій останнього періоду в молодіжному 

середовищі зросла частка осіб, які за своїми характеристиками певною 

мірою нагадують відомий у гуманітарних науках пасіонарний тип особи-

стості. Цьому типові властиві активність, одержимість, ризикованість, 

яскраво виражене прагнення змін у світі. 

Найпопулярнішими в чернігівській вибірці виявилися портрети 

II.6.p, V.7.h і III.1.h, їх обрало майже 40% досліджуваних (рис. 2).  
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Зауважимо, що в кожного другого респондента попитом користувався 

портрет II.6.p. (Цей факт ще раз підтверджує наше припущення про праг-

нення значної частини опитаних до суспільних змін). Найпопулярнішого 

ідеального політичного лідера, згідно із цим портретом, молодь уявляє як 

чоловіка приблизно 50-ти років, досить консервативної зовнішності (вуса і 

борідка характерні для першої половини ХХ ст.), із серйозним, задумливим, 

дещо похмурим виразом обличчя. Саме такий лідер, на думку опитаних, зда-

тний навести лад у країні.  

   
 

II.6.p V.7.h III.1.h 

Рис. 2. Найпопулярніші портрети ідеальних політичних лідерів  

(2019 р., Чернігів). 

Тенденція обирати портрети за типом «h» і «р» спостерігається та-

кож у чоловічій і жіночій підгрупах. Як і на першому етапі, молодь обох 

підгруп найчастіше обирала портрети чоловіків, цього разу порівняно мо-

лодого і дещо старшого (однак не літнього) віку. 

Порівняння результатів, отриманих на першому і другому етапах до-

слідження серед опитаних Чернігівщини, показало, що політичні 

уподобання зумовлені суб’єктивними (особистісними особливостями ви-

борців) та об’єктивними (ситуація в країні, особливості реальних політичних 

лідерів) чинниками. Так, на початку 2000-х років у країні спостерігалася 

більш стабільна (порівняно з нинішнім часом) суспільно-політична й еконо-

мічна ситуація. Мабуть, тому тоді була потреба насамперед у м’яких, 

добросердечних, співчутливих, поміркованих лідерах (що й зумовило вибір 

портретів за типами «h» і «е»). Причому на останніх, судячи з результатів, 

молоді громадяни частково проєкували власні особистісні риси. Натомість 

наприкінці 2010-х років з їхніми соціально-політичними катаклізмами ніж-

ність і сердечність уже поступилися місцем прагненню до діяльності, 

рішучості, владності (вибір портрета за типом «р»). Зазначимо, що ця 
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тенденція означилася ще на початку 2000-х років серед представників чоло-

вічої статі, однак настільки вираженою тоді вона ще не була.  

Зважаючи на складну політичну ситуацію в Україні і, як наслідок, 

на формування різних політичних культур у різних регіонах держави, ва-

жливим видається порівняти образи ідеального політичного лідера на 

прикладі студентів Чернігівщини і Луганщини. Тим більше, що, на від-

міну від першого, «відносно спокійного», регіону, другий кілька років 

поспіль є ареною активних бойових дій. Аналіз результатів дослідження 

в м. Старобільську (табл. 4) дає підстави вести мову про такі тенденції. 

Таблиця 4 

Розподіл результатів дослідження за категоріями портретів  

(2019 р., Старобільськ) 

Середня 

кількість 

виборів 

Типи портретів 
Найпопуляр-

ніші портрети h s e hy k p d m 

загалом по 

вибірці 
1,1 1,0 0,9 0,6 0,3 1,2 0,2 0,7 

II.6.p (41,7%),  

I.6.e (40%), 

IV.6.s (40%),  

V.7.h (36,7%) 

чоловіки 0,9 1,0 1,0 0,4 0,4 1,4 0,1 0,8 

II.6.p (42,9%), 

V.4.p (42,9%),  

I.6.e (39,3%), 

IV.6.s (35,7%) 

жінки 1,2 1,0 0,9 0,7 0,3 1,1 0,3 0,6 

IV.6.s (45,2%), 

V.7.h (45,2%), 

II.6.p (41,9%),  

I.6.e (41,9%) 

Молодь Луганського регіону. Структуру підсвідомих уявлень про 

ідеального лідера утворили переважно типи «р» і «h». Отже, як і чернігі-

вці, мешканці Донбасу від такого лідера очікують прояву як фемінінних, 

так і маскулінних рис (причому останнім надається дещо більша значу-

щість). Припускаємо, що бойові дії суттєво позначилися на 

психологічних особливостях молодих громадян Луганщини, посприявши 

зростанню їхньої активності, ризикованості, ентузіазму, одержимості, 

прагнення до змін і водночас ворожості, бажання покарати винуватців 

тощо. Отже, як і в чернігівській вибірці, тут теж спостерігаємо прояв ок-

ремих рис пасіонарного типу особистості. 

Найпопулярнішими у вибірці Луганського регіону виявилися пор-

трети II.6.p, I.6.e, IV.6.s, їх обрало по 40% досліджуваних (рис. 3). Цікаво, 

що тут представлені чоловіки різного віку – від досить молодого до літ-

нього. Причому кожен обраний портрет символізує різні характеристики: 

рішучість і одержимість («р»), доброту і сердечність («е»), жорстокість і 
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владність («s»). Жоден із них, проте, не домінував у виборах. Отже, серед 

опитаних Луганщини не можна простежити якусь одну найбільш вира-

жену соціально-психологічну та/або політичну тенденцію. 

   
 

II.6.p I.6.e IV.6.s 

Рис. 3. Найпопулярніші портрети ідеальних політичних лідерів  

(2019 р., Старобільськ) 

Аналіз результатів за статевими підгрупами показав, що дівчата 

віддавали перевагу популярним портретам серій «h» і «p», а от хлопці 

обирали найчастіше портрети за типом «р», тобто більш маскулінний об-

раз ідеального політичного лідера (що є цілком очікуваним).  

Порівняльний аналіз результатів за регіонами показав, що серед 

студентів Чернігівщини і Луганщини найбільш популярним є портрет 

II.6.p. (Нагадаємо, що другий етап дослідження проводився під час вибо-

рчої кампанії). І хоча візуальний образ Володимира Зеленського, 

обраного Президентом більшістю громадян (особливо молоддю), і вище-

згаданий портрет ідеального політичного лідера суттєво відрізняються, 

проте певні характеристики (екстравертованість, емоційність, ентузіазм, 

почуття суперництва тощо – за фактором «р») у них схожі. Тому можемо 

говорити про низку спільних тенденцій у виборах політичного лідера на 

раціональному та ірраціональному рівнях політичної свідомості молоді 

досліджуваних регіонів. Іншою спільною тенденцією є вибір респонден-

тами обох регіонів саме чоловічих найпопулярніших портретів. Це 

свідчить про зумовленість політичних уподобань значної частини сучас-

ної молоді статево-рольовими стереотипами, що досі панують у 

вітчизняній культурі. Згідно з цими стереотипами політика традиційно 

вважається чоловічою справою. 

Спостерігається також регіональна специфіка виборів найпопуля-

рніших портретів. Наприклад, чернігівці частіше обирали портрети серії 

«h» (виражена потреба в коханні, любові до людини/людства, м’якість 
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характеру), тоді як респонденти Луганщини перевагу віддавали портре-

тові за типом «е» (потреба в етичній поведінці, доброта, милосердя, 

співчуття). Попри певну змістову схожість факторів «h» і «е», бачимо, що 

студенти Донбасу акцент роблять саме на етичних спонуканнях, людяно-

сті, співчутті, милосерді. Мабуть, воєнні дії в цьому регіоні зробили 

домінуючим для частини місцевої молоді бажання припинити агресію, 

вбивства. Водночас для іншої частини опитаних більш значущими є про-

тилежні риси – рішучість, твердість, прагнення активно захищатися 

тощо, унаслідок чого популярності серед респондентів Донбасу набув 

портрет серії «s».  

Висновки та перспективи подальших досліджень 

1. Підсвідомі уявлення про політичних лідерів – невід’ємний склад-

ник побутової свідомості молоді. Її уявлення можна досліджувати за 

допомогою тесту портретних виборів Л. Сонді. Специфіка тесту полягає в 

тому, що, окрім вищезгаданих уявлень, він дає змогу виявляти латентні 

психологічні характеристики (настановлення, очікування) самих виборців. 

2. Результати лонгітюдного дослідження засвідчили певну дина-

міку в політичних уподобаннях молоді Північно-Східного регіону 

України. Наприклад, півтора десятиліття тому молоді респонденти біль-

шою мірою тяжіли до «фемінінних» (добросердечних, м’яких за 

характером) політичних лідерів. Натомість нині вони поряд із «фемінін-

ними» симпатизують ще й «маскулінним», тобто активним, рішучим, 

владним політичним постатям.  

3. У виборах респондентів Чернігівщини і Луганщини простежу-

ються дві спільні тенденції: перша – в обох регіонах популярним є 

екстравертований, емоційний, активний, рішучий, готовий до суперниц-

тва лідер, друга – уявлення молоді про ідеального політичного лідера 

базуються на статево-рольовому стереотипові  «політика – чоловіча 

справа», що й досі панує в масовій свідомості.  

4. Регіональна специфіка уявлень молоді про ідеального політичного 

лідера зумовлена також воєнними діями на сході України. Зокрема, вибори 

луганських студентів більше пов’язані з настановленнями (очікуваннями) 

«етико-гуманістичного» та «активно-агресивного» типів, тоді як вибори че-

рнігівців – з настановленнями «еротично-гуманістичного» характеру. 

Перспективними в контексті означеної проблеми нам видаються 

дослідження специфіки підсвідомого (ірраціонального) сприймання по-

літичних лідерів представниками інших регіонів країни, а також інших 

вікових груп.   

Подяка. Висловлюємо щиру подяку професору І. Ф. Кононову за 

допомогу в організації дослідження у м. Старобільську. 
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ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ 

ІНТЕРНЕТУ: СОЦІАЛЬНО- ТА ПОЛІТИКО-

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Цифрова компетентність розглядається як комплексний соціально-

психологічний феномен, що характеризує здатність особистості діяти в ін-

формаційному суспільстві. Оцифрування різних сфер життєдіяльності 

вимагає від сучасної людини готовності і здатності постійно оволодівати но-

вітніми інформаційно-комунікаційними технологіями, компетентно 

(швидко і якісно, усвідомлено і відповідально) оцінювати їхні можливості та 

ризики. Цифрова компетентність набуває соціального наповнення, виявля-

ється через настановлення на ефективну діяльність в інформаційному 

суспільстві, особисте ставлення до цієї діяльності, засноване на почутті від-

повідальності; здатність і готовність індивіда впевнено, ефективно, 

критично і безпечно обирати та застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології в різних сферах життєдіяльності. Дослідження проблеми цифро-

вої компетентності набуває наразі ще й політико-психологічної 

спрямованості. В інформаційному суспільстві цифрова компетентність дає 

людині змогу орієнтуватися в динамічному цифровому середовищі інтер-

нету, вибудовувати власний стиль інтернет-комунікації, взаємодіяти з 

іншими соціальними суб’єктами різних культур, автономно приймати рі-

шення на всіх рівнях соціальної взаємодії – від місцевого і національного до 

європейського та міжнародного, а також сприяє ефективному застосуванню 

ресурсу інформаційно-комунікаційного середовища у вирішенні проблем 

своєї країни, територіальної громади, суспільного та особистого життя. У 

структурі цифрової компетентності розглянуто основні компоненти: інфор-

маційно-комунікаційний, мотиваційний та компонент відповідальності. Ці 

компоненти перебувають у щільному взаємозв’язку і взаємозалежності, що 

зумовлює їхній взаємовплив і взаємопроникнення. Результати пілотного ем-

піричного дослідження показали, що у чверті користувачів інтернету за 

індексом цифрової компетентності високий її загальний рівень, у понад по-

ловини – середній і лише в кожного сьомого користувача – низький. У самій 

структурі цифрової компетентності індекс мотиваційного компонента 
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проявляється меншою мірою порівняно з іншими компонентами. Так, пере-

важна більшість респондентів неспроможні розв’язувати проблеми, що 

виникають у результаті зіткнення в інтернет-просторі із шахраями, недобро-

чесними політиками, чиновниками, провайдерами, а також нездатні до 

розпізнавання та викриття маніпулятивних технологій, тобто не готові взяти 

на себе відповідальність за ризики користування цифровою інформацією. 

Тільки у половини респондентів виявлено готовність до оволодіння додат-

ковими знаннями в цій сфері (мотиваційний компонент). Зроблено висновок 

про необхідність дослідження мотиваційного компонента цифрової компе-

тентності як такого, що найбільшою мірою забезпечує розвиток цифрової 

компетентності. Обґрунтовано припущення, що мотиваційний компонент і 

компонент відповідальності в цілому визначають становлення громадянсь-

кої компетентності особистості. 

Ключові слова: цифрова компетентність; інтернет-технології; ін-

тернет-середовище; індекс цифрової компетентності; громадянська 

компетентність; інформаційно-комунікаційні технології; інформаційно-

комунікаційна компетентність. 
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DIGITAL COMPETENCE OF INTERNET USERS: SOCIAL, 

POLITICAL AND PSYCHOLOGICAL CASE STUDY 

ASPECTS 

Digital competence has been studied here as a holistic social and psy-

chological phenomenon characterizing the ability of an individual to act in the 

information society. Digitizing various spheres of life requires readiness and 

ability to constantly master the latest information and communication technol-

ogies, competently (quickly and qualitatively, consciously and responsibly) 

assess their opportunities and risks any modern person has to demonstrate. To-

day digital competence is viewed via social content, it is defined through an 

attitude to efficient activities in information society, and personal attitude to 

these activities. All that is based on a sense of responsibility, the ability and 

willingness of any individual to confidently, effectively, critically and safely 

choose and apply information and communication technologies in various life 

spheres. Studying digital competence has now acquired even political and psy-

chological attributes. The digital competence in information society enables a 
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person to navigate in the dynamic digital environment of the Internet, build his 

or her own style of Internet communication, interact with other social actors 

presenting different cultures, and approve autonomous decisions in social in-

teraction levels from local and national to European and international. Also, it 

contributes to the efficient use of information and communication environment 

in solving the national problems (his or her country), the problems in territorial 

communities and a person’s private life. The digital competence structure re-

veals its main components, namely, information and communication together, 

motivation and responsibility components. All of them are closely intercon-

nected and interdependent, thus giving the effect of mutual influence and 

interpenetration. The pilot empirical study results show that one quarter of In-

ternet users has a high overall digital competency index, more than half 

Internet users have a medium level, and only each seventh user has got low 

digital competency level. The motivational component index is manifested the 

least way compared to other components within digital competence structure. 

Thus, the overwhelming majority of respondents cannot solve problems on the 

Internet occurring due to scammers, dishonest politicians, officials, providers. 

This majority are unable to recognize and expose manipulative technologies, 

i.e. they are not ready to assume responsibility for risks when addressing digital 

technologies. Only half the respondents demonstrated readiness to acquire ad-

ditional knowledge in this area (motivational component). There was made a 

conclusion that we face the necessity to study digital competence motivational 

component as it provides the greatest digital competence development to the 

biggest extend. An assumption that both motivational and the responsibility 

components determine the civil competence development of any person. 

Keywords: digital competence; Internet technologies; Internet environ-

ment; digital competency index; civil competence; information and 

communication technologies,; information and communication competence. 

 

Постановка проблеми. У сучасному світі могутність суспільства 

і держави визначається з-поміж інших значущих чинників і рівнем роз-

витку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інтернет-

технологій, культом знань і цифрової компетентності. Оцифрування різ-

них сфер життєдіяльності, з одного боку, розширює можливості людини, 

сприяє її саморозвитку, відкриває нові перспективи самореалізації, з дру-

гого – вимагає від неї готовності постійно оволодівати новітніми ІКТ, 

самостійно оцінювати їхні можливості та ризики, компетентно (швидко і 

якісно, усвідомлено і відповідально) працювати в інтернет-середовищі.  

Світова статистика свідчить, що обсяг людських знань щороку збільшу-

ється вдвічі, і це прискорює розвиток соціальних підсистем, становлення 

основ інформаційного та громадянського суспільства (Соснін, 2003). Темпи 
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оновлення ІКТ та інтернет-технологій випереджають можливості викорис-

тання їх людьми і спричинюють появу нових видів компетентності. 

Виникнення нових видів компетентності дослідники пов’язують з п’ятою ре-

волюцією в галузі грамотності – виникненням Всесвітньої мережі Інтернет 

(перша революція – винахід писемності, друга – поява книгодрукування, третя 

– створення електронних засобів інформації, четверта – винахід комп’ютера).  

Інтернетизація стрімко змінює наше життя. Світовий соціокультурний 

простір стає більш плюралістичним і складнокоординованим, мозаїчним і пла-

стичним, рухливим і неконстантним. Елементи віртуального і реального 

життя поєднуються й утворюють нове гібридне (за Дж. Сулером) віртуально-

реальне соціальне середовище. Існування людини в умовах глобальних соціо-

культурних трансформацій актуалізує набуття нею цифрової компетентності, 

що дає їй змогу орієнтуватися в динамічному цифровому середовищі, вибудо-

вувати власний стиль комунікації в просторі різних культур, взаємодії з 

іншими соціальними суб’єктами, автономно і відповідально працювати з ін-

формаційними ресурсами засобами ІКТ та інтернет-технологій, усвідомлено 

приймати рішення на всіх рівнях — від місцевого і національного до європей-

ського та міжнародного. Цифрова компетентність користувачів інтернету 

сприяє ефективному (швидкому і якісному) використанню ресурсу інформа-

ційно-комунікаційного середовища мережі Інтернет у вирішенні проблем 

своєї країни, територіальної громади, суспільного, особистого життя, стає не-

одмінною умовою розвитку особистості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення не розв’яза-

них раніше частин загальної проблеми. Запропонований Дж. Равеном 

компетентнісний підхід залишається одним з основних методологічних 

орієнтирів модернізації суспільства. У сучасному науковому дискурсі 

компетентність розглядають як специфічне особистісне утворення, що 

визначає здатність людини діяти на основі сформованої компетенції (або 

сукупності компетенцій) (Равен, 2002). Характеризуючи сутнісні ознаки 

компетентності людини, сучасні дослідники (Вяликова, 2006; Ильязова, 

2008; Зимняя, 2003; Клименко, 2015; Мальований, 2005; Солдатова, Не-

стик, Рассказова, & Зотова, 2013; Соснін, Воронкова, & Ажажа, 2011) 

визнають, що: 1) компетентність, як інтегративне поняття, характеризує 

суб’єкта, що діє вмотивовано, усвідомлено і відповідально реалізує в 

практичній діяльності компетенції, якими володіє; 2) компетентність зав-

жди пов’язана з мотивацією особи, її відповідальністю і спрямованістю в 

майбутнє; 3) виявляється в умінні здійснювати вибір, адекватно оціню-

вати свої можливості в конкретній ситуації; 4) зі зміною світу, а також 

вимог до людини компетентності людини змінюються – оновлюються, 

модернізуються, виникають нові. Так, з розвитком ІКТ та інтернет-тех-

нологій з’являються нові види компетентності (цифрова, інформаційно-



Проблеми політичної психології. Збірник наукових праць. Випуск 8 (22) 

202 

цифрова, інформаційно-комунікаційна, комунікаційна, комп’ютерна), 

що ускладнює наукові пошуки та інтерпретацію результатів досліджень.  

Мета статті – визначити соціально- та політико-психологічні ас-

пекти дослідження цифрової компетентності користувачів інтернету.  

Відповідно до мети було поставлено такі завдання: 1) уточнити 

зміст дефініції «цифрова компетентність»; 2) здійснити пілотне дослі-

дження, за результатами якого встановити зв’язок компонентів цифрової 

компетентності (інформаційно-комунікаційного, мотиваційного компо-

нентів і компонента відповідальності) з індексом загальної 

компетентності у сфері контенту, комунікації та громадянської участі ко-

ристувачів інтернету. Саме за результатами пілотного дослідження 

можна буде більш виважено верифікувати соціально- та політико-психо-

логічні аспекти вияву цифрової компетентності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дефініції «цифрова», 

«інформаційно-комунікаційна», «інформаційно-цифрова» компетентно-

сті в науковому дискурсі з’явилися наприкінці минулого століття. 

У період розвитку першого покоління інтернету (Web-1) ці терміни за-

стосовувалися як для атестації технічних компетенцій користувача, так і 

для характеристики інформаційної та комунікаційної грамотності лю-

дини. З появою інтерактивного інтернету (друге покоління (Web-2) 

цифрову компетентність почали розглядати здебільшого як кейс техніч-

них знань та умінь особи, а саме як спроможність розв’язувати технічні і 

технологічні проблеми, застосовувати різні програмні засоби оновлення 

й поповнення програмних продуктів та ресурсів, створення і розміщення 

контенту. В. Вембр, Є. Клименко, О. Кузьминська, Н. Морзе, О. Овча-

рук, С. Спірін, Г. Солдатова, Т. Нестік, О. Рассказова, О. Зотова; 

Т. Панкова та інші дослідники терміном «інформаційно-комунікаційна», 

«інформаційно-цифрова» компетентність характеризують уміння корис-

тувачів оперувати інформацією. 

Інтернет третього покоління (Web-3) розширив доступ до Всесві-

тньої мережі за рахунок великої кількості мобільних телефонів та інших 

гаджетів, і це дало користувачам змогу взаємодіяти у віртуальному про-

сторі автономно й оперативно, без обмежень часу і території. Дефініції 

«цифрова», «інформаційно-цифрова», «інформаційно-комунікаційна» 

компетентності використовують наразі як взаємозамінні. За змістом ко-

жну з них розглядають як інтегративне поняття, що поєднує роботу з 

інформацією, комунікацію та низку соціально-психологічних характе-

ристик суб’єкта комунікації: толерантне ставлення до партнера в 

спілкуванні, уміння створювати оптимальний комунікативний простір, 

урешті-решт, виконувати соціальну роль громадянина держави. По 

суті, ці поняття фіксують інтеграцію IT-знань та особистих якостей у 
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більш загальну здатність діяти в просторі інформаційних ресурсів (Кли-

менко, 2015; Солдатова, Нестик, Рассказова, & Зотова, 2013; Панкова, 

2013). Термінологічну плутанину в науковому дискурсі дещо зменшило 

ухвалення Європейським парламентом і Радою ЄС Рамкової програми 

щодо оновлених змістів ключових компетентностей. Цифрову компете-

нтність визначено як комплексний феномен, що характеризує 

здатність особистості діяти в інформаційному суспільстві. Що ж до 

інформаційно-комунікаційної компетентності, то її розглядають як 

ключовий інформаційно-комунікаційний компонент цифрової компете-

нтності (Рамкова програма…, 2018).  

У контексті нашого дослідження ми посилаємося на Рамкову про-

граму Європейського парламенту і Ради ЄС, відповідно до якої цифрова 

компетентність – це впевнене, критичне і відповідальне застосування ІКТ 

для навчання, професійної діяльності та участі в житті суспільства 

(там само). Звертаємо увагу на те, що, порівняно з минулим десятиліттям, 

цифрова компетентність сьогодні набуває соціального навантаження і 

виявляється через настановлення на ефективну діяльність в інформацій-

ному суспільстві, особисте ставлення до цієї діяльності, засноване на 

почутті відповідальності, а також через здатність і готовність індивіда 

впевнено, ефективно, критично і безпечно обирати й застосовувати ін-

формаційно-комунікаційні технології. Вважаємо, що цифрова 

компетентність як комплексний соціально-психологічний феномен має 

певну структуру і складається з інформаційно-комунікаційного, мотива-

ційного компонентів і компонента відповідальності. З огляду на те, що 

інформація і комунікація в інтернет-просторі перебувають у постійному 

взаємозв’язку і взаємодоповнюють щодо змісту одна одну, вважаємо, що 

компоненти, які входять до складу цифрової компетентності, перебува-

ють у щільному взаємозв’язку і взаємозалежності, що зумовлює їхній 

взаємовплив і взаємопроникнення.  

Розгляньмо більш детально компоненти цифрової компетентності. 

Ключовим її складником є інформаційно-комунікаційний компонент, 

який обумовлює здатність користувача орієнтуватися у віртуальному ін-

формаційно-комунікаційному просторі і здійснювати інформаційно-

комунікаційну активність. (Інформаційно-комунікаційний простір розг-

лядаємо як сукупність баз даних, способів, технологій їх використання, а 

також інформаційних телекомунікаційних систем, які забезпечують ін-

формаційну взаємодію різних соціальних суб’єктів в інтернет-

середовищі, задовольняють інформаційні потреби членів суспільства).  

Інформаційно-комунікаційний компонент забезпечує:  

а) актуалізацію знань, необхідних для створення й оновлення осо-

бистих стратегій пошуку, аналізу і передавання інформації; порівняння 
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та критичне оцінювання достовірності, надійності джерел даних та само-

вдосконалення цієї навички; оволодіння способами застосування ІКТ у 

створенні контенту; критичний аналіз впливу інформації і даних, досту-

пних завдяки цифровим засобам, на людину і суспільство; 

б) застосування цифрових засобів і технологій для співпраці з ін-

шими суб’єктами комунікації, творення інтернет-ресурсів і знань; 

апробацію знань, умінь, навичок у дії; практичну підготовку громадя-

нина до громадянської участі в умовах інформаційного суспільства; 

спілкування, співпрацю в інтернет-спільнотах, звернення до експертів по 

допомогу, що потребує етичного, безпечного, відповідального підходу.  

Складниками цифрової компетентності є також мотиваційний 

компонент і компонент відповідальності. Мотиваційний компонент (си-

стема мотивів) визначає спрямованість особистості на інформаційну 

діяльність і взаємодію; передбачає формування потреби в набутті цифро-

вої компетентності як основи адекватної цифрової активності, що 

уможливлює ефективну життєдіяльність людини в сучасну епоху. У мін-

ливому цифровому світі важливо постійно вдосконалюватися, щоб 

відповідати стрімким змінам, і мотивація стає тим фактором, який стиму-

лює підвищення власного рівня цифрової компетентності. Згідно з 

концепцією Г. Солдатової, мотиваційний компонент відбиває усвідом-

лену потребу користувача самостійно ставити цілі інформаційно-

комунікаційної діяльності і досягати їх (Солдатова, & Рассказова, 2017). 

Отже, можемо говорити, що мотиваційний компонент цифрової компете-

нтності виконує системотвірну роль, характеризуючи не так її 

актуальний стан, як розвиток у довгостроковій перспективі.  

Компонент відповідальності виявляється в умінні свідомо контро-

лювати результати своєї діяльності, розуміти ризики та загрози цифрових 

середовищ. Окрім компетенцій з онлайн-безпеки, він передбачає уміння 

і навички безпечної роботи в інтернеті з інформацією в процесі онлайн-

комунікацій, уміння технічно забезпечувати власний авторський кон-

тент; ефективно взаємодіяти з програмним забезпеченням, пристроями, 

штучним інтелектом або роботами; економно використовувати ресурс, 

ідентифікувати небезпечні файли та сайти, які поширюють фейкову ін-

формацію, розуміти негативні та позитивні впливи ІКТ, а також здатність 

швидко робити висновки з власного і колективного досвіду життя в он-

лайновому форматі.  

Слід зазначити, що компонент відповідальності щільно пов’язаний 

з формуванням інших видів компетентностей, зокрема професійної і гро-

мадянської. До основних умінь, пов’язаних із цифровою 

компетентністю, віднесено уміння використовувати цифрові технології 

для активного громадянства та соціальної інтеграції, співпраці з іншими 
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людьми. Автор компетентнісного підходу Дж. Равен стверджує, що гро-

мадянин повинен брати активну участь у житті суспільства. Досягти цієї 

мети, на його думку, цілком реально, адже розвиток нових комунікацій-

них технологій дає людям змогу легше і швидше висловлювати думку з 

різних питань – від питань побутових до найскладніших соціальних про-

блем (Равен, 2002). І справді, в інформаційну добу розв’язання будь-якої 

суспільної проблеми неможливе без комунікації та обміну інформацією 

(сукупністю певних даних, знань, думок тощо), і цифрова компетентність 

постає як чинник і умова розвитку громадянської компетентності особи-

стості. Високий рівень цифрової компетентності, на нашу думку, сприяє 

розвитку громадянської компетентності користувачів інтернету, оскільки 

дає змогу молодим громадянам країни ефективно використовувати ІКТ 

для захисту своїх інтересів, прав і свобод, максимальної реалізації мож-

ливостей інформаційно-комунікаційного середовища для підвищення 

ефективності соціальної взаємодії.  

Щоб перевірити припущення про зв’язок компонентів цифрової 

компетентності з індексом загальної компетентності у сфері контенту, 

комунікації та громадянської участі користувачів інтернету, ми провели 

пілотне емпіричне дослідження. Було використано модифіковану версію 

методики Г. Солдатової та О. Рассказової «Індекс цифрової компетент-

ності». Методика дає змогу оцінити рівень знань, умінь, мотивації і 

відповідальності в чотирьох сферах (контенту, комунікації, техносфери і 

громадянської участі).  

В опитуванні, проведеному протягом 2019 р., взяла участь 

51 особа віком від 18 до 35 років. Серед опитаних 14 представників мо-

лодіжних організацій, решта – студенти ЗВО м. Києва. Результати 

опитування показали, що у чверті респондентів високий загальний індекс 

цифрової компетентності; у більш як половини – середній і в кожного 

сьомого респондента – низький (рис.).  

Респонденти з високим загальним рівнем цифрової компетентності 

продемонстрували високі показники за інформаційно-комунікаційним 

компонентом та компонентом відповідальності. За мотиваційним компо-

нентом у цій групі респондентів індекс цифрової компетентності 

низький. На нашу думку, це пов’язано з тим, що високий рівень знань та 

умінь у сфері контенту, комунікації, техносфері додає користувачеві впе-

вненості в собі і знижує потребу саморозвитку та самовдосконалення.  
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Рис. Розподіл респондентів за індексом цифрової компетентності (у %) 

Респонденти з високим індексом цифрової компетентності пока-

зали високий індекс у всіх сферах цифрової компетентності – контенту, 

комунікації, у техносфері і сфері громадянської інтернет-участі; вони за-

значали, що добре знають про можливості пошуку в інтернеті інформації 

про політичні події, аналізують новини, факти суспільно-політичного 

життя, ознайомлюються з аналітичними оглядами подій. У них не вини-

кає труднощів з підготовкою та підписанням електронних петицій, 

участю в онлайнових обговореннях, опитуваннях, і вони готові поширю-

вати в інтернеті цікаві і невідомі факти, статистичні дані, результати 

соціологічних опитувань. Актуальним завданням для себе ці респонде-

нти вважають розширення знань щодо можливостей використання 

електронних державних послуг, зокрема у сфері отримання документів, 

реєстрації майна, розгляду скарг, петицій, а також оволодіння умінням 

захищати власний контент.  

Учасники дослідження з низьким загальним індексом цифрової 

компетентності мали низькі показники за всіма компонентами, а також у 

сфері громадянської інтернет-участі і техносфері. Проте за мотиваційним 

компонентом ці респонденти продемонстрували середній індекс цифро-

вої компетентності. Це пов’язано, на нашу думку, з недостатнім рівнем 

знань та умінь щодо використання ІКТ та інтернет-технологій.  

Понад 90% респондентів зазначили, що не вміють розв’язувати про-

блеми, які виникають у результаті зіткнення в інтернеті із шахраями, 

недоброчесними політиками, чиновниками, провайдерами, а також не готові 

високий
25%

середній
61%

низький
14%

Індекс цифрової компетентності
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до розпізнавання та викриття маніпулятивних технологій. Тільки половина 

опитаних готова оволодівати додатковими знаннями в цій сфері.  

Емпіричне дослідження індексу цифрової компетентності пока-

зало, що майже у всіх респондентів індекс мотиваційного компонента 

нижчий, ніж індекс інформаційно-комунікаційного компонента і компо-

нента відповідальності; крім того, у сфері громадянської інтернет-участі 

мотиваційний індекс цифрової компетентності нижчий, ніж у сфері кон-

тенту, комунікації і техносфери.  

Висновки. Цифрова компетентність – комплексний соціально-

психологічний феномен, що характеризує здатність особистості діяти в 

інформаційному суспільстві. В інтернетизованому й оцифрованому світі 

цифрова компетентність дає людині змогу орієнтуватися, вибудовувати 

власний стиль інтернет-комунікації, взаємодіяти з іншими соціальними 

суб’єктами різних культур, автономно приймати рішення на всіх рівнях 

– від місцевого і національного до європейського та міжнародного.  

З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та інтернет-

технологій, зокрема інтерактивності в інтернеті, цифрова компетентність 

набуває соціального наповнення, виявляється через настановлення на ефе-

ктивну діяльність в інтернет-просторі, особисте ставлення до цієї 

діяльності, засноване на почутті відповідальності. Здатність і готовність ін-

дивіда впевнено, ефективно, критично і безпечно обирати та застосовувати 

інформаційно-комунікаційні технології в різних сферах життєдіяльності 

сприяють ефективному застосуванню ресурсу інформаційно-комунікацій-

ного середовища для розв’язання проблем своєї країни, територіальної 

громади, суспільного та особистого життя. Розвиток цифрової компетент-

ності – неодмінна умова розвитку особистості в інформаційну добу.  

Компоненти цифрової компетентності (інформаційно-комунікацій-

ний, мотиваційний та компонент відповідальності) перебувають у 

щільному взаємозв’язку і взаємозалежності, що зумовлює їхній взаємовп-

лив і взаємопроникнення. Зв’язок між ними підтверджується результатами 

емпіричного пілотного дослідження індексу цифрової компетентності: ре-

спонденти з високим загальним індексом цифрової компетентності мають 

високі показники інформаційно-комунікаційного компонента, а також у 

сфері контенту і комунікації; респонденти, які виявляють високий індекс 

за компонентом відповідальності, – у техносфері. Найнижчими є показ-

ники за мотиваційним компонентом, і цей результат вимагає додаткового 

осмислення і перевірки в ході подальших досліджень. 

Перспективи подальших розвідок полягають у повномасштаб-

ному дослідженні мотиваційного компонента цифрової компетентності 

користувачів інтернету. На нашу думку, саме мотиваційний компонент 

найбільшою мірою забезпечує розвиток цифрової компетентності, а 
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мотиваційний компонент і компонент відповідальності серед іншого ви-

значають становлення громадянської компетентності особистості.  
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