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ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ
В ОНТОЛОГІЧНОМУ І ГНОСЕОЛОГІЧНОМУ ВИМІРАХ
Післямова до роботи, відзначеної
Державною премією України в галузі науки і техніки
Аналізується стан проблеми психологічної безпеки людини, яка в останні десятиріччя
активно розробляється на пострадянських теренах. На основі проведеного аналізу
констатується, що розроблення цієї проблеми, аналітичну рамку якого задають публікації
психологів Російської Федерації, здійснюється в спірних теоретико-методологічних
координатах. У тлумаченнях психологічної безпеки виразно простежуються тенденції
абсолютизації її індивідуально-психологічних аспектів та десоціалізації, що спотворює зміст
даного поняття (фактично відбувається його підміна: індивідуально-психологічні ресурси і
чинники безпеки розглядаються як сама безпека). На думку автора, конструктивну
альтернативу згаданим тенденціям становить концепт психологічної безпеки, покладений в
основу роботи «Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін», за
яку групі вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України присвоєно
Державну премію України в галузі науки і техніки за 2019 рік. Згідно із цим концептом,
психологічна безпека людини є інтегративною характеристикою системи взаємодії «суб’єкт –
середовище», у процесі якої складається певна ситуація, котру людина суб’єктивно означує
маркерами «безпечна – небезпечна». Обґрунтовується ситуаційна, а також динамічна,
континуальна природа психологічної безпеки. Наголошується, що, так само як і ситуація,
психологічна безпека водночас залежить і не залежить від людини, тому вирішення проблеми
психологічної безпеки передбачає як актуалізацію особистісних ресурсів захищеності психіки,
так і підвищення рівня безпечності переважно незалежних від людини чинників.
Підкреслюється відносний характер будь-якої психологічної убезпеченості, разом з тим
висунуто тезу про можливість і потребу досягнення в кожному конкретному випадку такого її
рівня, який є необхідним і достатнім для збереження особистісної автентичності і
життєтворчого потенціалу людини. Особливу увагу приділено розкриттю соціальної сутності
та діалектики активності людини як суб’єкта безпеки. Обстоюється думка про те, що
проблематика психологічної безпеки людини належить до сфери компетенції передусім
соціальної психології. Інші психологічні дисципліни можуть розробляти її окремі аспекти.
Ключові слова: психологічна безпека людини; суб’єкт; середовище; взаємодія;
ситуація; соціальна психологія; суб’єктивний та об’єктивний зміст проблематики
психологічної безпеки.
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PSYCHOLOGICAL SECURITY OF A PERSON
IN ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL DIMENSIONS:
AN AFTERWORD TO THE WORK AWARDED TO THE STATE PRIZE
OF UKRAINE IN THE FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
It is analyzed the state of the problem of the psychological security of the person which in
recent decades is actively developed in the post-Soviet territories. Based on the analysis, it is stated
that the development of this problem, the analytical framework of which is set by the publications of
the Russian Federation’s psychologists, is carried out in controversial theoretical-methodological
coordinates. Interpretations of psychological security clearly show tendencies of absolutization of its
individual-psychological aspects and desocialization, which distorts the meaning of this concept (in
fact, its substitution takes place: individual-psychological resources and security factors are
considered as security itself). According to the author, a constructive alternative to these trends is the
concept of psychological security, which is put in the basis of the work «The life world, and
psychological security of a person in conditions of social changes», for which a group of scientists of
the Institute for Social and Political Psychology of the National Academy of Educational Sciences of
Ukraine was awarded in 2019 by a State Prize of Ukraine in the field of science and technology.
According to this concept, human psychological security is an integrative characteristic of the system
of «subject – environment» interaction, in the process of which a certain situation develops to be
subjectively marked as «safe – dangerous». It is substantiated the situational, as well as a dynamic,
continuous nature of psychological security. It is emphasized that, as well as the situation,
psychological security simultaneously does depend and doesn’t depend on the person, therefore the
decision of a problem of psychological security provides both actualization of personal resources of
mentality’s protection, as well as the increase of safety level in factors mostly independent from the
person. The relative nature of any psychological security is emphasized, at the same time the thesis is
put forward about the possibility and need to achieve in each case such a level that is necessary and
sufficient to preserve personal authenticity and life-constructing potential. Particular attention is paid
to the disclosure of the social essence and dialectic of human activity as a subject of security. It is
advocated the opinion that the issue of psychological security of a person belongs, first of all, to the
social psychology sphere of competence. Other psychological disciplines may develop their individual
aspects.
Keywords: psychological security of a person; subject; environment; interaction; situation;
social psychology; subjective and objective content of psychological security issues.

Постановка проблеми. Майже в кожній великій науковій роботі, по тому як
поставлено в ній, здається, останню крапку, чи не завжди залишається щось недовершене, не
до кінця висловлене. Не є в цьому сенсі винятком і підготована в Інституті соціальної та
політичної психології НАПН України за результатами багаторічних фундаментальних
досліджень робота «Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних
змін», за яку групі вчених, серед котрих і автор цих рядків, Указом Президента України
№ 4/2020 від 13 січня 2020 р. присвоєно Державну премію України в галузі науки і техніки.
З теоретичного погляду головними підвалинами, можна сказати, наріжними каменями
роботи стали два концепти – концепт життєвого світу людини і концепт її психологічної
безпеки. На обидва концепти автори постійно орієнтувалися однаковою мірою. Проте якщо
8
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концепт життєвого світу дістав у їхніх наукових працях усебічне обґрунтування, то концепт
психологічної безпеки в них радше окреслено в загальних рисах, ніж оприсутнено в чітко
вираженій, експлікованій формі. Тому вважаємо за потрібне уточнити наше розуміння
концепту психологічної безпеки людини, потреба звернення до якого перебуває поза будьякими сумнівами і стає дедалі очевиднішою.
Актуальність проблеми психологічної убезпеченості людей, котрим випало жити в
наш непростий час, зумовлюється непередбачуваними наслідками однобічного, часто-густо
позбавленого гуманістичних вимірів науково-технічного прогресу, інформаційною
перенасиченістю середовища людського існування, численними природними, техногенними
та соціальними катастрофами, громадянськими конфліктами і війнами, що дедалі більше
набувають гібридного характеру. Потреба в безпеці, звісно, завжди була однією з
найважливіших потреб людини. Люди завжди потерпали і змушені були захищатися від
найрізноманітніших загроз і небезпек. Проте якщо в давні й почасти в нові часи під загрозою
опинялося переважно їхнє фізичне здоров’я, добробут і саме існування, то сьогодні стрімко
зростає кількість загроз та небезпек, що завдають шкоди передусім їхньому психічному
здоров’ю і психологічному благополуччю.
У сучасному світі людина стає щодалі психологічно вразливішою, незахищенішою –
причому не лише внаслідок драматичних життєвих подій, катастроф та екстремальних
ситуацій. Сьогодні темпи технологічного оновлення всіх сфер життя і, відповідно,
суспільних змін нерідко перевищують адаптаційні можливості людей. За таких умов на
загрозливе, ризиковане для психічного, а слідом за ним і фізичного здоров’я усе частіше
перетворюється звичайне повсякдення. Це засвідчують дані зарубіжних дослідників, які
встановили: накопичення так званих повсякденних неприємностей (daily hassles), що
зазвичай не розглядалися як загрози, має більш виражений зв’язок із захворюваністю, ніж
значні життєві події (Davey, Eaker, & Walters, 2003). Тому психологічна складова проблеми
безпеки людини нині набуває не меншого, а подеколи й набагато більшого значення, ніж
фізична складова.
Водночас потрібно зауважити, що різні суспільства мають не однаковий і різний за
тривалістю в часі досвід осмислення цієї проблеми. У країнах з усталеними ліберальнодемократичними традиціями, пріоритетністю прав людини вона давно перебуває в центрі
уваги суспільної свідомості. З поняттям безпеки в широкому сенсі (як безпеки
життєдіяльності) добре обізнані не лише державні діячі та науковці, а й пересічні громадяни.
Нічого подібного, зрозуміло, не могло бути в тоталітарних суспільствах, зокрема
радянського зразка.
У колишньому Радянському Союзі, де навіть і по завершенні епохи масового терору
не послаблювався ідеологічний контроль за свідомістю та поведінкою людей, постійно
порушувалися їхні права, діяла каральна психіатрія, сама постановка проблеми безпеки
людини в широкому трактуванні, а тим паче психологічної безпеки, виглядала б
щонайменше дивною. Пересічній радянській людині поняття «безпека» було відоме в суто
утилітарних контекстах: пожежна безпека, безпека праці (правила техніки безпеки), безпека
дорожньо-транспортного руху тощо. Ширшого тлумачення безпеки радянські люди, бодай і з
вищою освітою, просто не розуміли. Тому науковці, які досліджували їхні потреби, інтереси
чи ціннісні орієнтації, поняттям «безпека» взагалі не оперували. Показовим у цьому плані є,
скажімо, той факт, що під час широковідомого дослідження, котре проводилось під
керівництвом В. Ядова серед ленінградських інженерів у 70-х роках минулого століття, в
адаптованому варіанті методики М. Рокича найважливішу на той час для американців
цінність «безпека сім’ї» було замінено на цінність «щасливе сімейне життя» (шляхом
об’єднання із цінністю «щастя») (Ядов та ін., 1979, с. 90).
Після розпаду колишнього СРСР становище вочевидь змінилося. Поняття безпеки
поступово входить до лексикону громадян держав пострадянського простору, більше того, як
стверджують соціологи, вона стала чи не головною цінністю для пострадянської людності
(Стуканова, & Чадюк, 2020). Це потягло за собою і наукові дослідження з питань безпеки не
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лише держави та суспільства, а й безпеки людини. Серед них коли не чільне, то, безперечно,
суттєве місце посідають дослідження, присвячені психологічній безпеці. Першими
розгорнули їх психологи Російської Федерації, і на сьогоднішній день вони мають у своєму
доробку доволі промовисту кількість публікацій за цією тематикою. У порівняно меншому
масштабі, але проводяться дослідження з питань психологічної безпеки і в Україні.
Помітним явищем з-поміж них став, зокрема, проєкт «Проблеми психологічної безпеки
сучасної молоді», реалізований на психолого-педагогічному факультеті Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Дроздов та ін., 2019).
Одним з головних трендів у розробленні проблеми психологічної безпеки на
пострадянському просторі був і залишається заклик до переосмислення її сутності
відповідно до реалій сьогодення. Сам по собі цей заклик є правомірним. Проте його
реалізація, на нашу думку, інколи відбувається в теоретико-методологічних координатах, які
важко вважати безспірними. До цього додається також певний наліт кон’юнктурності в
тлумаченні психологічної безпеки деякими російськими психологами, що скидається на
видозміну ідеологічної заангажованості радянського штибу. Отже, виникає потреба в
критичному аналізі стану проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних англомовних публікаціях
безпека людини зазвичай розглядається в контексті персонального психологічного
благополуччя – як його параметр, умова, чинник, складова, індикатор чи критерій (Narayan,
Patel, Schafft, Rademacher, & Koch-Schulte, 2000; Povey, Boreham, & Tomaszewski, 2013;
Prilleltensky, 2005; Sheldon, & Kasser, 2001). Підкреслюється, що потреба в безпеці особливо
актуалізується, коли люди переживають неблагополуччя, бачачи, що події відбуваються не
так, як передбачалося, що порушено умови їхнього життя, які доти видавались апріорними
(Sheldon, & Kasser, 2001). Поняття безпеки в цих публікаціях має очевидний індивідуальнопсихологічний, особистісний зміст, проте ним не обмежується. Наприклад, поряд із
впевненістю людини у своєму майбутньому під безпекою розуміють також громадянський
мир, фізичну безпеку особи, безпечне навколишнє середовище, законність та доступ до
правосуддя тощо (Narayan, Patel, Schafft, Rademacher, Koch-Schulte, & 2000).
Термін «психологічна безпека» в англомовних джерелах трапляється порівняно рідше.
Ним означують можливість людини задовольняти без ризиків свої базові потреби. Певного
поширення він набув в організаційній психології – у концепціях команди. У них
психологічна безпека працівника (члена команди) постає як його можливість демонструвати
і використовувати свої індивідуальні властивості та здібності, не побоюючись спровокувати
своєю ініціативою реакцію мобінгу, отримати негативні наслідки для самооцінки, статусу чи
кар’єри (Baer, & Frese, 2003; Bell, Fisher, & Loomis, 1978).
На рубежі 1990–2000-х років поняття психологічної безпеки активно «підхопили»
російські психологи. Ідеться вже й про психологію безпеки, яку вони позиціонують не просто
як певну проблематику досліджень, а як новий напрям психологічної науки і практики
(Баева, 2006; 2007; Журавлев, & Тарабрина, 2012). Видаються під цією назвою і перші
навчальні посібники для студентів (Донцов, Зинченко, Зотова, & Перелыгина, 2015). Цей
напрям із цілковитими на те підставами можна вважати специфічно російським науковим
явищем, зв’язок якого із зарубіжними науковими традиціями, попри термінологічні збіги, є
вельми проблематичним (про що, до речі, свідчить обмаль посилань на зарубіжних авторів).
Предмет психології безпеки визначають як психологічні закономірності життєдіяльності
людини, пов’язані з організацією її безпечного існування та розвитку (Баева, 2006).
Не ставлячи під сумнів ні такого визначення, ні правомірності виокремлення даного
напряму, слід, однак, уважніше приглянутися до тих тенденцій у тлумаченні психологічної
безпеки людини і підходах до її вивчення, які спостерігаються в його межах і відтворюються,
здебільшого без будь-якої критики, українськими авторами.
Найбільш коректне, на нашу думку, розуміння психологічної безпеки людини
висловлює І. Баєва. Вона наголошує, що психологічна безпека має подвійну природу. Її
можна розглядати як з погляду «психологічної характеристики середовища, оточення
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людини, фізичного і соціального світу», так і з погляду «внутрішньої сутності людини, її
психологічного світу, психологічних ресурсів, цінностей, переживань, ставлень» (Баева,
2007, с. 66). Намагаючись реалізувати цю подвійну референцію психологічної безпеки,
І. Баєва досліджує, з одного боку, психологічну безпечність (рос. – безопасность)
середовища, а саме освітнього середовища школи (Баева, 2002; Баева, & Гаязова, 2012), з
другого – знаходить за можливе розглядати окремо психологічну безпеку особистості, котру
тлумачить як «здатність особистості зберігати стійкість у середовищі з певними
параметрами, зокрема із психотравматичними впливами, чинити опір деструктивним
зовнішнім і внутрішнім впливам, що відображається в переживанні своєї
захищеності/незахищеності в конкретній життєвій ситуації» (Баева, 2007, с. 68). Тим самим
психологічній безпеці приписується статус особистісної властивості. Людина постає носієм
(гарантом, творцем тощо) власної безпеки.
Отже, маємо ніби дві психологічні безпеки: психологічну безпеку як безпечність
середовища і психологічну безпеку як індивідуально-психологічну властивість людини, що
полягає в здатності убезпечувати себе від загроз і небезпек. Окреслились, відповідно, і два
напрями досліджень, обидва з яких доволі широко представлені сьогодні в Російській
Федерації і в Україні. Питання психологічної безпеки середовища – найчастіше освітнього і
подеколи інформаційного – вивчають чи принаймні обговорюють Л. Гаязова, Т. Дектярьова,
О. Дроздов, Л. Карамушка, О. Ліщинська, М. Махній, О. Низовець-Кропта, О. Обозова,
Т. Острянко, В. Рубцов, В. Щербата, І. Ющенко та ін. (Баева, & Гаязова, 2012; Карамушка, &
Дектярьова, 2013; Ліщинська, 2013; Обозова, 2011; Рубцов, & Баева, 2008; Медіатравма,
2017; Дроздов та ін., 2019). Психологічну безпеку як індивідуально-психологічну властивість
людини (особистості, суб’єкта) досліджують М. Баєв, О. Бубнова, І. Глєбова,
Т. Данильченко, А. Застело, Д. Зуєва, Н. Козлова, О. Куликова, А. Скок, Ю. Примак та ін.
(Баева, & Баев, 2013; Козлова, Зуева, & Глебова, 2016; Бубнова, & Куликова, 2015; Застело,
2012; Дроздов та ін., 2019). Ці два напрями досліджень, зрозуміло, пов’язані між собою. Але
радше умоглядно або за промовчанням, ніж на рівні цілісного наукового підходу.
Незважаючи на те, що середовищним аспектам психологічної безпеки присвячено
чимало публікацій, помітно більше уваги приділяється все ж її індивідуально-психологічним
аспектам. Така увага породжує, природно, набагато більше теоретизувань щодо
психологічної безпеки як особистісної властивості, ніж стосовно психологічної безпечності
середовища. Як наслідок, індивідуально-психологічний напрям має вигляд значно краще
уфундованого теоретично, ніж середовищний. Якщо дослідники середовища обмежуються
зазвичай емпіричним виокремленням критеріїв та показників його безпечності, то вчені,
котрі досліджують психологічну безпеку як індивідуально-психологічну властивість, охоче
вибудовують теоретичні уявлення про її сутність, структуру, особливості, зв’язок з іншими
особистісними властивостями тощо.
Проте ці уявлення вибудовуються за усталеними в загальній та педагогічній
психології схемами і не є аж надто оригінальними. Наприклад, структура психологічної
безпеки, згідно із цими уявленнями, має традиційну для особистісних утворень (рис,
настановлень тощо) тричленну будову: складається з афективного, когнітивного та
поведінкового компонентів (Бубнова, & Куликова, 2015). Тричленна будова, щоправда, іноді
зазнає модифікації, приміром, виділяють мотиваційно-смисловий, емоційно-вольовий,
когнітивний та діяльнісний компоненти (Дроздов та ін., 2019, с. 37–38). Але такі модифікації,
принципово не відриваючись від тричленної основи, де-факто призводять не стільки до
специфікації поняття психологічної безпеки як індивідуально-психологічної властивості,
скільки до його надмірної генералізації, перехрещування з іншими поняттями, що
характеризують особистісні стани та властивості. І, мабуть, не випадково Т. Данильченко,
дошукуючись, як пов’язані між собою психологічна безпека і психологічне благополуччя
особистості, дійшла висновку, що ці поняття, ймовірно, перебувають у рекурентних зв’язках
(Дроздов та ін., 2019, с. 25), інакше кажучи, є значеннями однієї й тієї самої величини,
проявами однієї й тієї самої сутності. Під кутом зору традиційної для педагогічної психології
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формувальної парадигми бачаться багатьом авторам і шляхи вирішення проблеми
психологічної безпеки людини (Бубнова, & Куликова, 2015; Каримова, 2013; Дроздов та ін.,
2019, с. 7, 39). Безпеку пропонують формувати. Як і будь-яку іншу особистісну властивість.
Ставлять завдання пошуку соціально-психологічних механізмів її формування, які, однак,
виявляються, знову ж таки, достоту знайомими: наслідування, навіювання, зараження,
переконування, рефлексія.
Підвищена увага до індивідуальних аспектів психологічної безпеки (на шкоду
середовищним аспектам) позначається, своєю чергою, на визначеннях поняття
«психологічна безпека».
Як засвідчує огляд літератури, проведений О. Петрушиною, в сучасній науці під
безпекою (родовим поняттям щодо психологічної безпеки) розуміють стан захищеності
життєво важливих інтересів особистості, суспільства чи держави від внутрішніх і зовнішніх
загроз (Петрушина, 2011). Часто посилаються, наприклад, на Ф. Мугулова, який, здійснивши
ґрунтовний загальносоціологічний аналіз поняття безпеки, тлумачить її як «сукупність ознак,
що характеризують стабільний стан захищеності об’єкта від різного плану загроз і небезпек,
дія яких може справити негативний вплив на його структурну та функціональну цілісність
аж до цілковитого руйнування або неконтрольованої трансформації в іншу об’єктну якість»
(Мугулов, 2003, с. 43).
До поняття захищеності звертаються і психологи, конкретизуючи його як психологічну
захищеність людини. Поняттям психологічної захищеності послуговуються, зокрема,
І. Баєва та М. Баєв, розглядаючи проблему актуалізації її особистісних ресурсів у студентів
(Баева, & Баев, 2013)1. А на Заході є навіть термін «safety and security needs» (потреба в
безпеці та захисті), що відображає нерозривну, відпочаткову єдність безпеки і захищеності.
Здавалось би, усе зрозуміло: психологічна безпека людини – це і є захищеність її психіки від
деструктивних зовнішніх і внутрішніх впливів. Проте внаслідок підвищеної і, можна сказати,
уже подеколи й надмірної уваги до індивідуально-психологічних аспектів безпеки з
визначень поняття «психологічна безпека», які дають російські психологи, дедалі помітніше
«вимиваються» акценти на захищеності людської психіки, а разом з ними – і на безпечності
середовища, в якому відбувається життєдіяльність людей. Психологічна безпека набуває
вигляду самодостатньої властивості людини – як особистості чи суб’єкта.
Наприклад, на думку А. Журавльова і Н. Тарабріної, психологічна безпека є
«інтегративною характеристикою суб’єкта, що відображає ступінь задоволеності його
базисної потреби в безпеці і визначається за інтенсивністю переживання психологічного
благополуччя/неблагополуччя» (Журавлев, & Тарабрина, 2012, с. 9). На перший погляд, такі
визначення ніби й правильні. Проте своєю звуженістю (зациклюванням на суб’єкті чи
особистості) вони уособлюють і стимулюють тенденцію, яку означимо як абсолютизацію
індивідуально-психологічних аспектів безпеки людини. Головний ґандж цієї тенденції
криється в тому, що вона мимохіть позбавляє людську потребу в безпеці (у безпечних
умовах життєдіяльності) її предмета. Відбувається розпредметнення потреби, замість її
опредметнення. Термінологічно такий підхід дістав оформлення у понятті
«самозабезпечення безпеки» (Краснянская, 2006), яке нагадує (хай вибачають ті, хто ним
послуговується) сексуальне самозадоволення. Якщо абстрагуватися від теоретичного
багатослів’я, людині пропонується шукати джерела чи не всіх загроз і небезпек у самій собі
або усувати зовнішні загрози і небезпеки переважно в перцепції. Перекваліфікація останніх у
перцепції на такі, що загрози чи небезпеки не становлять, у межах цього підходу часто-густо
є для людини єдиним виходом, оскільки реально впоратися з ними здебільшого не під силу.

Правда, психологічну захищеність ці автори інтерпретують як «важливий показник психологічної безпеки
особистості». Як нам видається, така інтерпретація призводить до хибного кола понять, невиправданого
подвоєння термінології, оскільки за змістовим обсягом поняття захищеності і безпеки, що наводяться в статті, є
практично тотожними.
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Апофеозом тлумачення психологічної безпеки як самозабезпечення стала остання
стаття Н. Харламенкової (2019), хоча слово «самозабезпечення» у ній і не вживається.
Зодягаючи свої сентенції в розкішні аналітичні шати, п. Харламенкова починає, що
називається, здалеку – з філософської проблеми людини, з того, як її розробляють різні
науки, серед яких провідне місце посідає, зрозуміло, психологія. Далі йдеться про
нероздільність природного і культурного в людині, про активність людини як суб’єкта свого
життя тощо. Увесь цей розлогий філософсько-наукознавчий екскурс (визнаймо, непогано
викладений) нібито був потрібен, аби визначити «методологічні і теоретичні передумови
вивчення психологічної безпеки людини з позиції суб’єкта» (там само, с. 28). Тобто новизна
підходу полягає, мовляв, саме в такій позиції, що дає змогу запропонувати нарешті справді
наукове визначення безпеки загалом і психологічної безпеки зокрема.
Це потрібно, адже всі наявні визначення є начебто ненауковими чи недостатньо
науковими. Чому? А тому, що будь-яке з них «виявляється не пов’язаним з розумінням
людини як суб’єкта життя і з аналізом проблеми людини в цілому. Розглядається або безпека
індивіда як біологічної істоти, або безпека особистості як соціального індивіда. Обидві
іпостасі людини – природна і культурна, які слід вивчати в їхній цілісності та єдності,
роз’єднуються, не інтегруються, і в цьому разі індивід дійсно залишається відкритим різним
впливам, змушений захищатися від численних небезпек, що загрожують його фізичному і
соціальному благополуччю» (там само, с. 31).
А захищатися, на думку п. Харламенкової, якраз і не обов’язково. Не мають особливої
слушності й ті «вчені та практики», які «звертаються до вивчення різних загроз і видів
безпеки: воєнної, соціальної, економічної, екологічної, інформаційної, а також до опису тих
наслідків, до яких призводить порушення її конкретного виду» (там само). Такі підходи –
результат обмеженого, житейського розуміння безпеки, її тлумачення у «вузькому значенні».
Натомість потрібне ширше тлумачення, бо «як філософська категорія безпека (людини,
суспільства) розкривається в контексті методологічного аналізу проблеми життя та смерті
і розуміння людини як активного суб’єкта, що конструює, осмислює життя і намагається
зрозуміти, що таке смерть» (там само). Тому за ширшого тлумачення «людина
розглядається не як об’єкт зовнішніх впливів, а як суб’єкт, наділений відповідальністю за
своє життя, такий, що рефлексує, конструює і розуміє його (життя. – М. С.) у відповідності зі
знайденими смислами свого існування». І далі: «Осмисленість життя дає змогу суб’єктові
розуміти багато явищ, які раніше видавались йому загрозами та небезпеками, радше як
закономірні труднощі…» (там само).
Переходячи до поняття психологічної безпеки, Н. Харламенкова цілком очікувано
накидається на своїх російських колег, які, мовляв, продовжують тлумачити його «доволі
вузько» і розуміти «як захищеність людини від негативних зовнішніх факторів, як
психологічне благополуччя, безпосередньо пов’язане зі стабільністю суспільства,
передбачуваністю соціальних процесів тощо» (там само, с. 32). Особливе невдоволення в неї
викликають І. Баєва та В. Сємікін – з приводу визначення поняття психологічної безпеки
освітнього середовища, яке вони воліють бачити вільним від проявів психологічного
насильства, таким, що сприяє задоволенню потреб в особистісно-довірчому спілкуванні
(Баева, & Семикин, 2005, с. 12).
Це дуже не подобається Н. Харламенковій, що й зрозуміло, адже активному
суб’єктові такої дрібниці, як психологічно безпечне середовище, схоже, геть не потрібно. На
її погляд, «поняттям «психологічна безпека» слід означувати не стан середовища, у яке, на
думку багатьох авторів, людина включена лише як «учасник взаємодії», і навіть не стан
індивіда чи особистості. Психологічна безпека властива суб’єкту і не дана йому у вигляді
готового продукту, а постійно відтворюється ним» (Харламенкова, 2019, с. 32).
Підсумовуючи, авторка стверджує, що «психологічна безпека (як, утім, і безпека
загалом) пов’язана (?!) із забезпеченням і збереженням життя людини, однак як категорія
психології вона специфікується 1) комплексом психологічних характеристик… і
2) реалізується завдяки активності самого суб’єкта». Щоправда, наприкінці цього пасажу
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п. Харламенкова все ж «милостиво» зауважує в дужках «а не тільки завдяки обставинам та
умовам життєдіяльності» (там само, с. 33–34). Але це, звісно, істотно не змінює ані змісту,
ані загальної спрямованості статті.
Про яку ж специфікацію психологічних характеристик ідеться? У статті знаходимо
таку відповідь: «…Психологічна безпека – це складний конструкт, що охоплює мотиваційнопотребовий стан суб’єкта, комплекс емоційних переживань, когнітивну та регулятивну
складові» (там само, с. 32). Як бачимо, нічого кардинально нового, практично ті ж самі
складові, що і в інших авторів. Певний елемент новизни можна побачити хіба в тому, що в
мотиваційній та когнітивній складових виокремлюються загальні настановлення (пов’язані із
сенсом життя) і часткові (ті, що стосуються конкретної ситуації, котра оцінюється суб’єктом
як небезпечна чи безпечна). При цьому резонно наголошується, що ступінь стресу, який
переживає суб’єкт у небезпечній, за його оцінкою, ситуації, може коригуватися загальним
життєвим настановленням, пов’язаним з осмисленістю життя. Але чи достатньо лише цієї
новизни (якщо її можна вважати такою) для публікації, що претендує на переворот у
поглядах на психологічну безпеку? Напевно, ні.
Насправді ніякого перевороту не відбулося і відбутися не могло. Ігноруючи
середовище людського буття з його реальними небезпеками, Н. Харламенкова лише
перекатегоризовує проблему в суб’єктній термінології, рухаючись у річищі тієї ж тенденції,
що й критиковані нею автори, а саме в річищі абсолютизації індивідуально-психологічних
аспектів безпеки. Тож її критика на адресу колег є фактично безпідставною, вона вочевидь
добувається у відчинені двері, бо ж серед репрезентантів цієї тенденції важко знайти того,
хто б усіляко не підкреслював активної ролі людини (нехай особистості, а не суб’єкта – це
нічого не змінює) у підтриманні власної психологічної безпеки. Через те сентенції
п. Харламенкової є не критикою, а радше доведенням до крайнощів їхньої позиції. І
пропоноване нею «більш широке» визначення безпеки загалом і психологічної безпеки
зокрема насправді є гранично вузьким. А «більш широке» мало б хоч якось стосуватися й
середовища, в якому діє і з яким взаємодіє людина.
Звісно, російських психологів можна певною мірою зрозуміти. Про зовнішні
(середовищні) чинники психологічної безпеки людини непросто і, мабуть, не завжди
безпечно говорити в країні, де утвердився авторитарний режим, де не йдеться про політичні
права і свободи громадян, про їхнє вільне волевиявлення, у країні, яка зруйнувала
міжнародну систему безпеки, веде агресивні війни як за рубежем, так і в себе вдома. У такій
країні, безперечно, існує ідеологічне замовлення на те, аби переконати людей, що ніякої
захищеності в сучасному світі не буває, що вона їм і не потрібна з огляду на неминучу
перспективу смерті (навіщо та захищеність – все одно усі помремо)1, що ті, хто хоче
почуватися безпечно, мають самі себе запевнити (адже вони суб’єкти!) у безпечності
власного існування, що пов’язувати це почуття в жодному разі не слід ні зі своїм
психологічним благополуччям, ні, тим паче, зі стабільністю суспільства чи
передбачуваністю соціальних процесів.
Ми не схильні вважати, що всі російські психологи свідомо виконують це ідеологічне
замовлення. Але водночас пам’ятаймо, що, як писав колишній класик марксизму, жити в
суспільстві і бути вільним від суспільства неможливо. Тому не все, про що пишуть сьогодні
в Росії у наукових публікаціях соціогуманітарного штибу, варто брати на віру, сприймати як
«чисту науку».
Навертаючи людину до самотнього поборювання зовнішніх викликів, тенденція
абсолютизації індивідуально-психологічних аспектів безпеки є водночас тенденцією її
десоціалізації. Людина постає таким собі ізольованим від світу, одиноким деміургом, який
долає всі можливі негаразди тільки у власному перцептивно-рефлексивному просторі. Не
Нав’язливе педалювання Н. Харламенковою проблеми життя і смерті, на нашу думку, потребуває
спеціального аналізу. Адже актуалізацію цієї проблеми в контексті безпеки життєдіяльності людини навряд чи
можна вважати доречною як для всіх вікових категорій, так і для всіх випадків психотравмування.
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усуває, а лише дещо пом’якшує цю тенденцію десоціалізації і поняття «соціальнопсихологічна безпека особистості», до якого звертаються окремі російські та українські
автори (Зотова, 2011; Дроздов та ін., 2019, с. 7–8, 20). Та й пом’якшення виявляється, коли
придивитися ретельніше, радше позірним.
По-перше, це поняття співвідноситься лише з «локальним середовищем, де людина
живе, працює і вступає в міжособистісні контакти». А для побіжного, декларативного
оприсутнення широкого соціального середовища (спільноти, суспільства) використовується
абсолютно позбавлене психологічного змісту поняття «соціальна безпека», під яким
розуміють суто інституціональні умови забезпечення захисту особи від можливих загроз
(Дроздов та ін., 2019, с. 20–21). Те, що людина сама є частиною соціуму, що вона взаємодіє
не тільки з локальним, а й широким соціальним середовищем, яке має власні соціальнопсихологічні характеристики, до уваги не береться. По-друге, соціально-психологічна
безпека особистості на рівні її структури тлумачиться так само, як і психологічна безпека.
Під нею розуміють ту ж особистісну властивість, розширюючи лише перелік її компонентів.
До когнітивного та поведінкового додаються такі компоненти, як смисловий,
комунікативний, мотиваційно-потребовий, ціннісний та мотиваційно-оцінний (Зотова, 2011).
Про зміст і структуру взаємодії особистості з її соціальним оточенням, бодай і локальним, у
понятті соціально-психологічної безпеки (як його розуміють автори згаданих публікацій) не
йдеться. Тобто від соціальної психології в цьому понятті залишається в кінцевому підсумку
небагато.
Ще одна тенденція, яка простежується в поглядах на психологічну безпеку, –
жорстке пов’язування її з окремими особистісними рисами. Серед таких рис найчастіше
фігурує толерантність (Колот, 2017; Дроздов та ін., 2019, с. 12; Тудупова, 2015).
Припускається, що толерантність (як визнання і прийняття іншого, інакшого, інших поглядів
і позицій тощо) є одним із чинників, які зумовлюють психологічну безпеку людини. Із цим
можна погодитись – у тому сенсі, що толерантне оточення, звісно ж, безпечніше для людини,
ніж інтолерантне. Але ж психологічну безпеку пов’язують із толерантністю зазвичай не в
цьому сенсі. У ній убачають особистісну рису, наявність якої в людини підвищує
(забезпечує, посилює тощо) її психологічну безпеку. Таке припущення, на нашу думку,
безпідставне. Адже очевидно, що толерантне ставлення до інтолерантного, нетерпимого
оточення, навпаки, може провокувати з його боку агресію, робити людину вразливішою,
незахищенішою. Християнський принцип непротивлення злу виправдовує себе, на жаль,
далеко не завжди. Тож видається закономірним, що в дослідженні, проведеному А. Скок,
рівень задоволеності потреби випробуваних у безпеці виявився негативно пов’язаним із
більшістю (двома із трьох) досліджуваних видів толерантності: випробувані почувалися тим
безпечніше, що нижчими були показники їхньої етнічної та особистісної толерантності
(Дроздов та ін., 2019, с. 18).
Водночас не викликає заперечень позиція тих дослідників, які пов’язують
психологічну безпеку людини з толерантністю до невизначених умов життєдіяльності
(Вотинцева, & Петренко, 2016). Розвиток толерантності до невизначеності справді може
виступати вагомим чинником психологічної безпеки особистості в умовах соціальної
нестабільності та суспільних змін. Власне, про це ж саме йдеться і в працях членів нашого
авторського колективу, де толерантність теж розглянуто як необхідний чинник особистісної
життєстійкості, що слугує підґрунтям психологічної безпеки людини (Титаренко, & Ларіна,
2009). Однак це вже, як мовиться, інша історія.
Проведений аналіз публікацій, на наш погляд, аргументовано пояснює, чому ми не
вважали за можливе сліпо рухатись у їхньому фарватері.
Мета статті: репрезентувати авторське розуміння психологічної безпеки людини в
онтологічному і гносеологічному вимірах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Насамперед спробуймо осягнути
змістовий обсяг поняття «психологічна безпека», оббігти поглядом його не завжди виразні
межі. Потреба в безпеці є, як відомо, базовою у вибудуваній А. Маслоу ієрархії потребової
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сфери людини, посідаючи місце відразу після фізіологічних потреб, – у їжі, сні тощо
(Маслоу, 1999). Задоволення потреби в безпеці передбачає перманентне усунення чи бодай
часткову нейтралізацію загроз та небезпек, перед лицем яких упродовж життя опиняється
людина. Ці загрози та небезпеки можуть мати як фізичний, так і психологічний характер,
негативно впливаючи в першому випадку – на організм, на фізіологію людини, в другому –
на її психіку, на внутрішній світ, погляди і переконання. Отже, цілісне уявлення про безпеку
людського існування містить фізичну і психологічну складові 1, тобто психологічна безпека є
частиною, так би мовити, загальної безпеки людей.
Проте в реальному житті загрози та небезпеки фізичного плану, що походять
здебільшого (хоч і не завжди) від природного середовища, нерідко завдають шкоди не лише
фізичному станові людини, а й тягнуть за собою негативний вплив на її психічний стан.
Найбільш «свіжим» прикладом може слугувати пандемія коронавірусної хвороби COVID-19:
люди не лише підхоплюють цю недугу, а й непокояться, переживають тривожні стани з
приводу можливого зараження, часом ловляться на гачок пов’язаних із нею фейків,
переймаються панічними настроями, і недаремно сьогодні в науці та публіцистиці
утвердилась думка, що пандемії доповнюються інфодеміями. Утім, буває і навпаки: шкідливі
впливи, яких зазнає людська психіка, призводять опосередковано до негативних фізичних
наслідків. Так, в учасників бойових дій і внутрішньо переміщених осіб, що зазнали
психотравматизації внаслідок російсько-української війни на Донбасі, зазвичай
спостерігається й погіршення стану фізичного здоров’я.
Не вдаючись у подробиці цих загальновідомих фактів, важливо підкреслити, що межу
між фізичними і психологічними загрозами та небезпеками інколи провести вельми складно.
Відтак важко й обмежити змістовий обсяг поняття «психологічна безпека». Оскільки шкоду
психіці можуть завдавати не лише чинники, що зазвичай ідентифікуються науковцями як
психологічні чи соціально-психологічні, а й психогенні фізичні чинники, змістові межі цього
поняття є принципово неусталеними, ситуативно зумовленими, рухомими. У деяких
випадках його обсяг може розширюватися до обсягу поняття безпеки людини в цілому. Тоді
часткове (психологічна безпека) може перебирати на себе функцію цілого (безпеки загалом),
ніби поглинаючи його. Це слід пам’ятати, аби штучно не елімінувати з проблеми
психологічної безпеки «непсихологічних» складових.
Наголосимо ще раз, психологічна безпека людини є нічим іншим, як захищеністю її
психіки від деструктивних зовнішніх і внутрішніх впливів. Акцент на тому, що деструктивні
впливи бувають і зовнішніми, і внутрішніми (його роблять практично всі автори, котрі
досліджують психологічну безпеку), цілком слушний. Загрози і небезпеки справді можуть як
звалюватися на людину іззовні, так і виринати із нетрів її власної психіки, деформованого
життєвого світу (у вигляді навіяних чи самонавіяних тривожних станів, безпідставних
соціальних страхів, упереджень, спотворень реальності надміру ригідними захисними
механізмами тощо). Однак загрози та небезпеки, що актуалізуються як внутрішні, по-перше,
закорінені здебільшого в реальних обставинах та подіях, з якими людина чи то має справу
нині, чи то мала на попередніх етапах свого життєвого шляху, а по-друге, все ж
поступаються в нормі – як кількісно, так і за значущістю – загрозам та небезпекам
зовнішнього походження. Тому намагання деяких дослідників зводити проблему
психологічної безпеки переважно або й тільки до подолання внутрішніх деструктивних
чинників є хибним у самій основі, нагадує інколи боротьбу з вітряними млинами.
Хибним є й намагання тлумачити психологічну безпеку як особистісну (чи суб’єктну)
властивість, що веде до абсолютизації індивідуально-психологічних аспектів безпеки. За
Нерідко виокремлюють також соціальну складову безпеки людини, означуючи її терміном «соціальна
безпека». Але позаяк психічне в широкому тлумаченні, що охоплює як індивідуальні, так і надіндивідуальні
аспекти людського буття, є внутрішнім змістом соціального (Слюсаревський, 2018), на даному рівні аналізу
психологічна складова мислиться як така, що містить у собі і соціальну складову. Тому вдаватися до терміна
«соціальна безпека» в цьому разі потреби немає.
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такого тлумачення відбувається фактично підміна понять: індивідуально-психологічні
ресурси і чинники безпеки розглядаються як сама безпека. Це заходить у суперечність як із
здоровим глуздом (потребу в якому не скасовують жодні теоретичні побудови), так і з
усталеними мовними нормами. Адже ми зазвичай кажемо, що людина перебуває в безпеці чи
дотримується безпеки, і не говоримо, що вона є безпечною (безпечність у цьому разі
асоціюється, як правило, з безтурботністю). Тобто усталені норми слововживання фіксують
той неспростовний факт, що безпека, бодай і психологічна, є чимось «більшим», ніж сама
людина.
Інакше кажучи, поняття психологічної безпеки неодмінно виходить за межі її
індивідуально-психологічних ресурсів і чинників. Воно охоплює не лише ці ресурси та
чинники, а й певні параметри середовища людського існування. Однак і середовище не
можна ототожнити з безпекою. Можна лише констатувати, що воно тією чи іншою мірою є
безпечним або небезпечним для людини. Поняття психологічної безпеки обов’язково
передбачає наявність як суб’єкта (людини), так і об’єкта (середовища). І подібно до того, як
життєвий світ людини, згідно з Т. Титаренко, вибудовується на перетині внутрішнього і
зовнішнього світів (Титаренко, 2003), так само й психологічна безпека «перебуває» на
перехрещуваннях меж внутрішнього і зовнішнього, особистісного і середовищного. Її
породжує (конструює, підтримує або руйнує) взаємодія суб’єкта із середовищем.
Отже, психологічна безпека справді є інтегративною характеристикою, як пишуть
згадані вище російські психологи. Але інтегративною характеристикою не самотнього
суб’єкта, а системи взаємодії «суб’єкт – середовище». При цьому під загальним поняттям
«середовище» слід розуміти різні середовища людського існування, структурнофункціональні параметри яких мають бути, наскільки це можливо, психологічно безпечними
для людини, тобто сприятливими для її автентичного особистісного функціонування та
розвитку. У сучасних умовах, говорячи про середовище, потрібно мати на увазі не лише
соціальне середовище у його традиційних тлумаченнях, а й середовища парасоціального
ґатунку (інформаційне, віртуальне тощо), а також природне середовище (у психогенних
проявах останнього). Усі ці середовища є середовищами буття людини як соціальної істоти і
відтак тією чи тією мірою соціалізованими. Тому, не ігноруючи специфіки кожного з них, на
певному рівні узагальнень правомірно означувати їх умовно спільним терміном «соціальне
середовище», що ми й робитимемо надалі.
Водночас належить застерегти від просторово звуженого розуміння соціального
середовища. Його в жодному разі не слід зводити до безпосереднього оточення людини
(виробничого, родинного, навчального, поселенського тощо). Сучасна людина взаємодіє (і
щодалі більше, інтенсивніше) не лише з безпосереднім оточенням, а й з великими групами,
до яких належить, спільнотами, суспільством у цілому, вступає не лише у міжособові, а й
міжгрупові відносини. Відповідно й загрози та небезпеки їй «постачає» як найближче
оточення, так і широке соціальне середовище. І нерідко широке соціальне середовище
продукує їх і частіше, і з дошкульнішими наслідками. Через те в роботі «Життєвий світ і
психологічна безпека людини в умовах суспільних змін» особливу увагу приділено
зменшенню стресогенності повсякденної взаємодії людей у суспільних інститутах,
макрорівневих соціальних координатах.
У логіці роботи підтримання психологічної безпеки людини охоплює такі питання, як:
– демократизація суспільного життя та становлення громадянського суспільства;
– послідовність вирішення соціально-психологічних проблем у межах культурноісторичного циклу;
– довіра населення до різних суспільних інститутів;
– психологічне забезпечення процесу впровадження суспільних та освітніх
інновацій;
– примноження рефлексивного ресурсу територіальних спільнот;
– рольова взаємодія і продуктивність у групах;
– коригування соціальної напруженості;
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– налагодження в суспільстві соціальних діалогів з метою раціонального
регулювання суспільних відносин;
– протидія соціальним патологіям і деструктивним інформаційним впливам;
– подолання психотравматичних наслідків воєнного конфлікту на сході країни.
Ці питання не тільки обговорюються в теоретичній постановці, пропонуються
конкретні, психологічно обґрунтовані засоби їх вирішення. Наприклад, стратегії зниження
соціальної напруженості (Слюсаревський, 2007) чи технології організації соціального діалогу
(Кочубейник та ін., 2018).
Просуваючись далі в напрямку розкриття сутності та проблематики психологічної
безпеки, наголосимо, що в процесі взаємодії людини із соціальним середовищем складається
певна ситуація. Її складниками є, з одного боку, суб’єктивно виокремлений людиною
фрагмент чи аспект середовища, який, однак, існує об’єктивно, незалежно від людини, з
другого – ставлення людини до цього середовищного фрагмента чи аспекту (його оцінка,
інтерпретація тощо). Обидва складники становлять нерозривну єдність, категоризуються в
людській свідомості у вигляді конструкта «я-в-ситуації». Через те ситуація, за В. Роменцем,
водночас залежить і не залежить від людини (Роменець, 2007, с. 42).
Одним із найсуттєвіших маркерів, за допомогою яких людина означує – свідомо чи
несвідомо – для себе ситуацію, стає, як правило, дихотомія «безпечна – небезпечна». Це й
породжує (з позитивним чи негативним знаком) стан психологічної безпеки як стан
«людини-в-ситуації». Відтак психологічна безпека не є властивістю окремо взятих ні
людини, ні середовища. Психологічна безпека є станом, похідним від ситуації, що
складається в процесі взаємодії «суб’єкт – середовище». Отже, мало говорити, як І. Баєва,
про подвійну (середовищно-особистісну) природу психологічної безпеки. Такий погляд на її
природу є справедливим, але недостатнім. Правильніше, точніше буде констатувати, що
психологічна безпека має нерозривну у своїй внутрішній єдності ситуаційну природу. І так
само, як і ситуація, вона водночас залежить і не залежить від людини.
Розуміння ситуаційної природи психологічної безпеки людини важливе для
адекватного підходу до вирішення пов’язаних з безпекою проблем. Наприклад, очевидно, що
психологічна допомога жертвам мобінгу чи булінгу передбачає цілісне перетворення
ситуації як єдності обох її аспектів – залежного і не залежного від жертви. Це розуміння
важливе також для адекватного оцінювання відповідності індивідуальних ресурсів
психологічної убезпеченості, які має у своєму арсеналі людина, тому рівню загроз чи
небезпек, котрі постають перед нею. Адже коли актуалізовані загрози та небезпеки виходять
далеко за межі найближчого оточення людини, її безпосередньої взаємодії з предметним
середовищем, суб’єктивно сприймана ситуація «розростається» до таких масштабів,
упоратися з якими самотужки стає дедалі важче. Це спонукає до перенесення акцентів у
психологічному консультуванні з мобілізації індивідуальних ресурсів захищеності людини
на примноження нею свого соціального капіталу, пошук соціальної підтримки
життєстійкості (Титаренко, & Ларіна, 2009, с. 31).
Людське життя можна уявити як континуум перманентно змінюваних життєвих
ситуацій, що різняться за масштабом і значущістю, почасти взаємонакладаючись. Повсякчас
з’являються, хоч як би ми цього не хотіли, й нові загрози та небезпеки, приходячи на зміну
попереднім або додаючись до них. З появою нових загроз та небезпек змінюються,
відповідно, і параметри стану психологічної безпеки людини, його часопросторові
конфігурації. Отже, психологічна безпека має також динамічну, континуальну природу. Тому
вирішити проблему психологічної безпеки раз і назавжди неможливо. Особливо в умовах
суспільних змін, що характеризуються інноваційністю, котра апріорі унеможливлює
шаблонні рішення – як у плані перетворень предметного світу, так і в плані реагування
людської психіки на ці перетворення.
Неможливо досягнути й стану абсолютної психологічної убезпеченості будь-кого.
Психологічна безпека є, так би мовити, величиною не лише змінною, а й відносною. Через те
прагнення захистити людину від усіх складних і напружених ситуацій було б не тільки
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утопічним, а й контрпродуктивним – з огляду на неуникність ризиків, пов’язаних з
реалізацією особистісно і суспільно значущих цілей. Проте можна й потрібно намагатися
досягнути в кожному конкретному випадку такого рівня психологічної безпеки, який є
необхідним і достатнім для збереження особистісної автентичності і життєтворчого
потенціалу людини за наявних умов, хоч якими б екстраординарними вони були. Цій меті
мають бути підпорядковані всі можливі заходи соціальної підтримки і захисту – від
розбудови здоров’язберігальних суспільних відносин до супроводу діяльності в особливих
умовах.
Наголошуючи на важливості таких заходів, ми, однак, жодною мірою не
применшуємо активної ролі самої людини в підтриманні своєї психологічної безпеки.
Постулат активності людини як суб’єкта життєдіяльності, автора власного життя –
безперечний здобуток психологічної думки, один із провідних трендів як психологічної
науки, так і психологічної практики. У координатах останньої його головний пафос полягає в
орієнтуванні людини на пошук джерел проблем, з якими вона стикається на своєму
життєвому шляху, не лише в зовнішньому світі, а й у власних, можливо недосконалих, його
відображеннях. Проте ключове слово тут «не лише». Цей постулат правомірний тією мірою,
якою є правомірним і, так би мовити, обернене твердження – про те, що джерела своїх
проблем слід шукати, знову ж таки, не лише у відображеннях зовнішнього світу, а й у самому
зовнішньому світі. Адже, за Л. Найдьоновою, головна функція рефлексії, яку здійснює
особистість як суб’єкт, – побачити себе в контексті цілісної життєдіяльності, що передбачає
практичну перевірку достовірності власного знання про реальність, визначення того,
наскільки власні уявлення відповідають предметній реальності, наявній ситуації. Без цього
рефлексія перетворюється на псевдорефлексію, нагадує подорож «у нікуди» (Найдьонова,
2013, с. 92). Тож такої псевдорефлексії слід позбуватися, якщо ми претендуємо на авторство
власного життя.
Не має ставати подорожжю «в нікуди» і рефлексія з приводу власної психологічної
безпеки. Однак справа не тільки в рефлексії. Активність людини як суб’єкта психологічної
безпеки не розгортається лише в рефлексивній площині, не обмежується переінтерпретацією,
мисленнєвою реконструкцією наявної ситуації. Той, хто справді прагне бути суб’єктом
власної безпеки, обов’язково виявляє активність і в реальних діях, реальному перетворенні
ситуації. Це й пошук соціальної підтримки, про яку вже йшлося, і намагання зробити посправжньому безпечнішими умови свого існування.
Найчастіше перетворювальна активність людини як суб’єкта психологічної безпеки
спрямована, зрозуміло, на предметне середовище, з яким вона взаємодіє безпосередньо, на
найближче соціальне оточення. Але якщо загрози та небезпеки починають надходити
переважно із широкого соціального середовища, така активність може спрямовуватись і на
перетворення наявних суспільних відносин. Саме це спостерігалося в Україні взимку 2013–
2014 років. Народ повстав проти режиму Януковича передусім тому, що той став
небезпечним для переважної більшості громадян. У його небезпечності остаточно переконало
безглузде у своїй жорстокості побиття студентів на Майдані Незалежності в ніч на
30 листопада. Тобто Революція Гідності була у своїй глибинній основі насамперед
боротьбою тисяч і мільйонів людей за власну безпеку, за безпеку своїх родин і країни в
цілому. А євроінтеграційні гасла стали радше ідеологічним прапором цього народного
повстання, наповнювали революційні дії політичним сенсом.
Приклад Революції Гідності заслуговує на увагу ще й тому, що розкриває діалектику
активності людини як суб’єкта власної безпеки. Ідеться про те, що в ім’я своєї безпеки чи
безпеки ближніх люди свідомо наражаються на небезпеку, ризикують життям і здоров’ям.
Це простежується і в мотивації поведінки учасників бойових дій на сході України,
волонтерів, котрі їм допомагають, медичних працівників, які борються з епідеміями
інфекційних хвороб, тощо.
Трапляється, правда, й так, що людина просто випробовує себе, свідомо створюючи
екстремальні ситуації. На це вона теж, безперечно, має право, як автор свого життя. Питання
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лише в тому, чи варті ціни безпеки ті цілі, заради яких практикується екстремальна
поведінка.
Гадаємо, усе викладене вище переконує, що психологічна безпека людини належить
до сфери компетенції соціальної психології. З погляду самої людини її психологічна безпека є
такою, що стосується власного «Я», персональної захищеності психіки від руйнівних
впливів, тобто безпекою індивідуально-психологічною, проте як цілісне явище вона може
бути адекватно репрезентована тільки в предметному полі соціально-психологічного
пізнання. Тому, коли йдеться про індивіда (особистість, суб’єкта), немає потреби у введенні
поняття «соціально-психологічна безпека», тим паче в тому тлумаченні, яке побутує. Його
введення вважаємо своєрідним гносеологічним непорозумінням, результатом неправомірно
звуженого розуміння предмета соціальної психології. У тому ж розумінні, яке обстоюємо ми
(Слюсаревський, 2018), предмет соціальної психології повністю охоплює всю проблематику
психологічної безпеки, на всіх можливих рівнях її розгляду.
Проблеми психологічної безпеки, звісно, можуть розробляти й інші психологічні
дисципліни. Однак, на відміну від соціальної психології, вони спроможні опрацьовувати
окремі її аспекти. Намагання інших дисциплін поширювати свої підходи і понятійний апарат
на уявлення про психологічну безпеку в цілому таїть у собі ймовірність небажаних наслідків,
про які йшлося вище (тенденції абсолютизації індивідуально-психологічних аспектів
безпеки, її десоціалізації і т. ін.).
Це стосується, зокрема, й некоректної, на наш погляд, постановки питання про
формування психологічної безпеки. Насправді сформувати безпеку неможливо. Як стан, що
породжується в системі взаємодії «суб’єкт – середовище» і постійно змінюється, її можна
хіба що підтримувати, забезпечувати, до певної міри зміцнювати. А сформувати – в
усталеному в педагогічній психології розумінні – можливо лише ті чи ті особистісні
властивості, які є ресурсами психологічної захищеності людини.
Утім, і прерогатива формування гіпотетично пов’язаних з безпекою особистісних
властивостей (скажімо, тієї ж толерантності, про яку теж уже говорилося) у деяких випадках
є дискусійною. Можна отримати цілком протилежний очікуваному ефект, коли ці
властивості розглядаються і формуються як самодостатні, індивідуально привласнювані
цінності, що й трапляється в педагогічній практиці. Натомість соціальна психологія
пропонує підходи та інструментарій, які уможливлюють вихід за межі індивідуального
привласнення цінностей. Наприклад, технології організації соціального діалогу дають змогу
досягати порозуміння між спільнотами, створюючи водночас їхній спільний фонд довіри і
толерантності (Кочубейник та ін., 2018, с. 15–16). У цьому разі ризик толерантності для
безпеки особистості, для її світогляду істотно знижується, оскільки толерантнішає водночас
соціум.
Насамкінець зазначимо, що соціально-психологічний аналіз передбачає врахування як
суб’єктивного, так і (скористаємося цим не вельми популярним в епоху Постмодерну
словом) об’єктивного змісту проблематики психологічної безпеки. Люди не завжди
усвідомлюють усі загрози та небезпеки, що можуть завдати шкоди їхньому психічному
здоров’ю і психологічному благополуччю, якісь із них залишаються поза актуально
сприйманою життєвою ситуацією. Причому відбувається це внаслідок не лише недостатньої
розвиненості рефлексивних властивостей, а й закономірної і, отже, неуникної
автоматизованості перцептивних процесів.
Проте ці загрози та небезпеки все одно існують – реально чи потенційно. Відтак
правомірно говорити про вужчий та ширший обсяг поняття і, відповідно, проблематики
психологічної безпеки: перший оприявнюється в перцептивно-рефлексивних конструктах
самого суб’єкта, другий постає до пори до часу тільки в аналітичних побудовах дослідника,
що аналізує ситуацію взаємодії «суб’єкт – середовище». Тому, оцінюючи рівень
психологічної убезпеченості людини, не слід обмежуватися традиційним для психологічної
діагностики критерієм суб’єктивної задоволеності потреби в безпеці. Паралельно належить
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оцінювати рівень психологічної безпеки також в об’єктивному, не актуалізованому людиною
прогностичному вимірі.
Висновки та перспективи подальших досліджень. У сучасному світі людина стає
щодалі психологічно вразливішою, незахищенішою, унаслідок чого загострюється проблема
її психологічної безпеки. До вирішення цієї актуальної проблеми активно долучаються
психологи в країнах пострадянського простору, декларуючи потребу переосмислення
феномену і, відповідно, поняття психологічної безпеки людини. Однак таке переосмислення,
аналітичну рамку якого задають публікації психологів Російської Федерації, здійснюється в
далеко не безспірних теоретико-методологічних координатах. У тлумаченнях психологічної
безпеки виразно простежуються тенденції абсолютизації її індивідуально-психологічних
аспектів та десоціалізації, що спотворює зміст даного поняття. Фактично відбувається його
підміна: індивідуально-психологічні ресурси і чинники безпеки розглядаються як сама
безпека.
На нашу думку, конструктивну альтернативу згаданим тенденціям становить концепт
психологічної безпеки, що лежить в основі роботи «Життєвий світ і психологічна безпека
людини в умовах суспільних змін». Згідно з ним, під психологічною безпекою людини слід
розуміти захищеність її психіки від деструктивних зовнішніх і внутрішніх впливів. При
цьому психологічна безпека є інтегративною характеристикою системи взаємодії «суб’єкт –
середовище», у процесі якої складається певна ситуація, котру людина суб’єктивно означує
маркерами «безпечна – небезпечна». Отже, психологічна безпека людини має ситуаційну
природу, тобто є станом, похідним від ситуації. І так само, як і ситуація, вона водночас
залежить і не залежить від людини. Тому вирішення проблеми психологічної безпеки
людини передбачає як актуалізацію особистісних ресурсів захищеності психіки, так і
підвищення рівня безпечності відносно незалежних від людини ситуаційно-середовищних
чинників різного масштабу – аж до чинників суспільних відносин у цілому.
Оскільки людське життя є континуумом перманентно змінюваних життєвих ситуацій,
психологічна безпека людини має також динамічну, континуальну природу. З огляду на це
вирішити проблему психологічної безпеки раз і назавжди неможливо, особливо в умовах
суспільних змін, що характеризуються інноваційністю, котра апріорі унеможливлює
шаблонні рішення. Неможливо досягнути й стану абсолютної психологічної захищеності
людини – психологічна безпека є, так би мовити, величиною не лише змінною, а й
відносною. Проте можна і потрібно намагатися досягнути в кожному конкретному випадку
такого рівня психологічної безпеки, який є необхідним і достатнім для збереження
особистісної автентичності і життєтворчого потенціалу людини за наявних умов, хоч якими
б екстраординарними вони були.
Наголос на підвищенні рівня безпечності ситуаційно-середовищних чинників жодною
мірою не применшує активної ролі самої людини в підтриманні своєї психологічної безпеки.
Однак цю роль не слід зводити лише до перцептивно-рефлексивного опрацювання наявної
ситуації, її переінтерпретації та мисленнєвої реконструкції. Активність людини як суб’єкта
психологічної безпеки обов’язково передбачає також реальні дії, реальну участь у
перетворенні ситуації. Найчастіше перетворювальна активність людини спрямована на
предметне середовище, з яким вона взаємодіє безпосередньо, на найближче соціальне
оточення, але якщо загрози та небезпеки надходять переважно із широкого соціального
середовища, така активність може спрямовуватись і на перетворення наявних суспільних
відносин. При цьому діалектика активності людини як суб’єкта власної безпеки полягає в
тому, що в ім’я своєї безпеки чи безпеки ближніх люди можуть наражати себе на небезпеку,
ризикувати своїм здоров’ям і самим життям.
Предмет соціальної психології повністю охоплює всю проблематику психологічної
безпеки, на всіх можливих рівнях її розгляду. Тому психологічна безпека людини належить
до сфери компетенції передусім соціальної психології. Інші психологічні дисципліни теж
можуть долучатися до розроблення цієї проблематики, однак сфери їхніх компетенцій
обмежуються її окремими аспектами.
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Соціально-психологічний аналіз передбачає врахування як суб’єктивного, так і
об’єктивного змісту проблематики психологічної безпеки. Перший оприявнюється в
перцептивно-рефлексивних конструктах самого суб’єкта, другий у конкретний момент часу
постає тільки в аналітичних побудовах дослідника, що аналізує ситуацію взаємодії «суб’єкт
– середовище». Але об’єктивний зміст психологічної безпеки теж є потенційно реальним для
суб’єкта і важливим, оскільки за першої-ліпшої нагоди може актуалізуватися в його
перцептивному полі.
Перспективи подальших досліджень убачаються в розробленні системи критеріїв та
показників для оцінювання рівня психологічної безпеки людини на основі врахування
сукупності залежних і не залежних від людини ситуаційних чинників. У кінцевому підсумку
має бути створено математично-статистичний апарат для «виведення» індексів персональної
психологічної убезпеченості клієнтів психологічного консультування як у суб’єктивному,
так і в об’єктивному вимірах.
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НАЦІЄТВОРЧИЙ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ФОРМ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ:
НОТАТКИ НА ПОЛЯХ ЗАВЕРШЕНОЇ ТЕМИ 1
У статті висвітлено зміст та основні результати наукового дослідження за темою
«Націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення»
(ДР №0117U000193)», яке виконувалось у лабораторії методології психосоціальних і політикопсихологічних досліджень ІСПП НАПН України у 2017–2019 рр. Здійснено огляд
індивідуальних напрямів досліджень членів наукового колективу та рукописів наукових праць,
підготовлених по завершенні роботи: показано, що мозаїчна композиція наукового
дослідження не тільки презентує нові аспекти осмислення історичних, психічних, соціальних
та інших явищ, породжених людською життєдіяльністю, а й задає нові перспективи бачення їх
націєтворчого та конфліктологічного потенціалу як форм соціально-психологічного мислення.
Із цих теоретичних і методологічних позицій пропонується оцінювати значущість отриманих
результатів для практики націєтворення. Серед найбільш вагомих здобутків слід відзначити,
що колективом виконавців уперше обґрунтовано концептуальні засади соціальної психології
націєтворення як наукового напряму соціально-психологічної науки, що розкривають
націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення.
Запропоновано концепцію формування і функціонування соціальних норм як форм соціальнопсихологічного мислення. Розроблено низку концептуальних моделей: структурнофункціональну модель процесу націєтворення, що включає уявлення про систему соціальнопсихологічних механізмів її функціонування; модель соціально-психологічного аналізу
феномену націєтворення у взаємозв’язку чотирьох поняттєвих конструктів (громадянин, етнос,
держава, громадянське суспільство); структурно-функціональну модель націєтворчого та
конфліктологічного потенціалу історичної психології в умовах мультикультурності; соціальнопсихологічну модель конфліктної взаємодії воєнного, поствоєнного і цивільного мислення в
умовах гібридної війни; багатофакторну модель соцієтальної кризи, що пояснює діалектику
консолідаційності та конфронтаційності в українському націєтворенні. Сформульовано низку
теоретичних положень щодо: суб’єктно-вчинкового підходу до процесу націєтворення; зв’язку
феноменів агресивності людини і національної ідентичності; концептуальних рамок соціальнопсихологічного аналізу феномену національної ідентичності, закономірностей її існування та
розвитку в умовах невизначеності. Обґрунтовано концептуальні засади вивчення націєтворчого
потенціалу вітчизняної соціально-психологічної думки (2-га половина ХІХ – початок ХХ ст.).
Ключові слова: націєтворення; соціальна психологія націєтворення; соціальнопсихологічне мислення; форми соціально-психологічного мислення.
Статтю підготовлено на основі результатів наукової роботи за темою «Націєтворчий та конфліктологічний
потенціал форм соціально-психологічного мислення» ДР №0117U000193, що виконувалася в лабораторії
методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень ІСПП НАПН України у 2017–2019 рр.
Виконавці: чл.-кор. НАПН України, д.-р психол. наук., проф. В. Татенко; чл.-кор. НАПН України, д-р філос.
наук, проф. П. Гнатенко; д-р держ. упр., доц. О. Суший; д.-р психол.наук О. Яремчук; канд.психол.наук, с.н.с.
В. Жовтянська; канд.психол.наук, н.с. Ю. Кальницька; м.н.с. О. Кухарук; м.н.с. І. Ревера.
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POTENTIAL OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL THINKING FORMS
FOR NATION BUILDING AND CONFLICT RESOLVING:
NOTES ON FIELDS OF THE COMPLETED RESEARCH
The paper presents the content and main results of the first in history and theory of
psychological science research on «Potential of socio-psychological thinking forms for nation
building and conflict resolving», which was carried out at the laboratory of methodology of
psychosocial and political-psychological research in the ISPP of NAES of Ukraine in 2017-2019. It is
presented a review of the individual research directions of the research team members, and
manuscripts, which were prepared at the end of the study. It is shown that the mosaic composition of
scientific research represents not only a new foreshortening of historical, psychological, social, and
other phenomena understanding but also reveals new perspectives of vision of their potential for
nation building and conflict resolving as socio-psychological thinking forms. From these theoretical
and methodological positions, the significance of the results for the practice of the nation building is
proposed to be evaluated. Among the most significant achievements it should be noted that the
research team justified the conceptual framework of the social psychology of nation building as the
directions of socio-psychological science, and on this basis, a potential of socio-psychological
thinking forms for national building and conflict resolving is revealed. The concept of the formation
and functioning of social norms as forms of socio-psychological thinking is proposed. Conceptual
models are developed, namely: a structural-functional model of the nation-building process, which
includes an idea on the system of socio-psychological mechanisms for its functioning; a model of
socio-psychological analysis of the nation building phenomenon based on four conceptual constructs
(citizen, ethnic group, state, civil society); a structural-functional model of historical psychology
potential in a multicultural environment for nation building and conflict resolving; sociopsychological model of the conflict of the military, post-war, and civilian thinking in a hybrid war;
multivariate model of societal crisis, which explains the dialectic of consolidation and confrontation in
Ukrainian nation building. A number of theoretical principles are formulated, namely regarding the
subjective and behavioral approach to the nation-building process; the connection between the
phenomena of human aggression and national identity; the conceptual framework of sociopsychological analysis of the national identity phenomenon, patterns of its existence and development
in the uncertainty conditions. It is justified the conceptual framework for studying the potential of
Ukrainian socio-psychological thought (2nd half of the XIX – the beginning of the XX century) for
nation building.
Keywords: nation building; social psychology; socio-psychological thinking; forms of sociopsychological thinking; conflict; crisis.

Постановка проблеми. Упродовж 2017–2019 років колектив лабораторії методології
психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України виконував науково-дослідну роботу за темою «Націєтворчий та
конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення». Мета роботи –
розкрити націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного
мислення в умовах внутрішньополітичної нестабільності та зовнішніх загроз територіальній
цілісності, що постали перед Україною.
Для досягнення цієї мети було визначено такий перелік дослідницьких завдань:
1) проаналізувати спадок української соціально-психологічної думки (2-га половина
ХІХ – початок ХХ століття) та дослідити її націєтворчий потенціал;
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2) розробити теоретичні та методологічні засади соціально-психологічного
дослідження націєтворчого процесу з позицій суб’єктно-вчинкового підходу;
3) проаналізувати вплив соціокультурних чинників на соціально-психологічне
мислення та його формовияви;
4) розкрити діалектичний зв’язок націєтворчого та конфліктологічного потенціалів
форм соціально-психологічного мислення;
5) дослідити соціально-психологічні передумови формування конфліктогенних
чинників та способи мінімізації їхніх негативних наслідків в основних формах соціальнопсихологічного мислення;
6) визначити соціально-психологічні характеристики та параметри онтопсихологічного простору війни як граничного конфліктного життєвого середовища;
7) запропонувати концептуальні засади становлення соціальної психології
націєтворення як окремого напряму соціальної психології в Україні та відповідні часткові
концепції, моделі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, виокремлення нерозв’язаних частин
загальної проблеми. Ще донедавна проблема соціально-психологічного мислення (СПМ) та
його формовияви спеціально не вивчалися соціально-психологічною наукою ні в
теоретичному плані, ні тим паче емпіричними засобами. Це поняття ввели в науковий обіг у
1960-х роках німецькі вчені Г. Гібш і М. Форверг. На їхнє переконання, такий тип мислення
існує відтоді, як з’явилися люди на Землі. Проте дослідники визначали його надміру
абстрактно (як один з аспектів усеохопної роботи думки, що має на меті зрозуміти і
сформулювати ставлення людини до більших соціальних структур). Однак у світовій
психологічній думці евристичний потенціал цього поняття виявився незатребуваним – його
змістовий обсяг лишився неусталеним, а пізнавальні функції – вельми обмеженими.
В Україні початок систематичному розробленню проблеми соціально-психологічного
мислення та його формовиявів поклав М. Слюсаревський. Зокрема, він уперше здійснив
концептуалізацію понять «соціально-психологічне мислення» та «форма соціальнопсихологічного мислення» в проблемному полі соціально-психологічної науки. Під
соціально-психологічним запропоновано розуміти мислення, спрямоване на пізнання та
опанування індивідуальних і надіндивідуальних психічних явищ, котрі зумовлюються
історичною та культурною єдністю людей, їхньою взаємодією, спільною діяльністю і
виявляються в особливостях індивідуальної, групової та міжгрупової поведінки. Більш
компактний варіант сформульованої дефініції: СПМ – це мислення, спрямоване на пізнання
та опанування соціально-психологічної реальності.
Поняття «форма СПМ» означає певну сукупність історично змінних і водночас
відносно сталих способів організації процесів пізнання та освоєння відношень соціальнопсихологічної реальності. Його призначення – конкретизувати «оформлений» у певному
вигляді зміст СПМ. У такому контексті поняття форми позначає різні підвиди чи типи
обговорюваного виду мислення, які М. Слюсаревським узагальнено в класифікаційногенетичній моделі форм СПМ, що охоплює його донаукові, протонаукові, власне наукові та
позанаукові форми, а також ті, які посідають проміжне місце між науковими і
позанауковими, – ідеологічні та психотехнологічні (Слюсаревський, 2014).
Під час виконання попередньої науково-дослідної роботи за темою «Особливості
становлення і розвитку форм соціально-психологічного мислення» (2013–2016) колективом
лабораторії було проведено комплексний аналіз основних форм соціально-психологічного
мислення, які виробило людство, у межах єдиного епістемологічного дискурсу. Зокрема,
з’ясовано особливості становлення і розвитку донаукових, наукових та позанаукових форм
соціально-психологічного мислення; визначено передумови, перспективи і способи
ефективної взаємодії, взаємозбагачення та творчого синтезу цих форм. Це дало змогу
запропонувати низку комплементарно пов’язаних із цією концепцією часткових теорій,
концепцій та моделей, присвячених проблематиці соціально-психологічного мислення
(детальніше див.: Суший, Гриджук, & Татенко, 2017). Результати роботи знайшли своє
відображення в колективній монографії «Cоціально-психологічне мислення: генеза, основні
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форми та перспективи розвитку», підготовленій за науковою редакцією М. Слюсаревського
(Слюсаревський та ін., 2018).
Отримані результати показали невичерпаність можливостей наукової розробки
феномену соціально-психологічного мислення та необхідність її продовження в напрямку
розв’язання тих проблем, якими соціально-психологічна наука може й повинна опікуватися,
щоб краще задовольняти суспільні запити.
Мета статті: висвітлити основні результати першого в Україні дослідження
націєтворчого та конфліктологічного потенціалу форм соціально-психологічного мислення,
здійсненого колективом лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних
досліджень ІСПП НАПН України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виконання наукової роботи, про яку
йдеться в цій публікації, передусім потребувало окреслення певних смислових пластів, які
задавали б перспективу бачення невловимої багатозначності предмета дослідження, а саме
націєтворчого та конфліктологічного потенціалу форм соціально-психологічного мислення.
З одного боку, перед науковцями стояло завдання витримати її концептуальні рамки,
що визначалися концепцією соціально-психологічного мислення М. Слюсаревського. У
цьому контексті роль певної системи «узагальнення» виконала класифікаційно-генетична
модель форм СПМ, змістову конкретизацію якої було здійснено в раніше згаданій
попередній науковій темі та продовжено в поточній. Перебуваючи в її межах, виконавці
наукової теми не були обмежені у виборі масштабу бачення, умовно кажучи, «особливих»
предметів власних індивідуальних тем досліджень, кожна з яких становила собою частку,
певний складник цілісної інтерпретації «загального» предмета дослідження та виявляла
взаємозв’язки всередині нього.
З другого боку, перед науковцями стояло завдання виробити концептуальне бачення
соціально-психологічних засад націєтворчого процесу, зокрема: напрацювати інтегральний
підхід до аналізу нації як цілісного соціально-психологічного феномену, розробити
теоретичну соціально-психологічну модель націєтворчого процесу та методологічних
принципів його соціально-психологічного дослідження, що, врешті-решт, забезпечило
основу для обґрунтування концептуальних рамок соціальної психології націєтворення як
наукового напряму соціально-психологічної науки.
Потужний brainstorm в окресленій проблемній площині, що відбувся впродовж
першого етапу виконання наукової роботи (2017 р.) (детальніше про це див.: Суший, 2018),
визначив логіку розгортання та спрямувань наукових рефлексій колективу виконавців,
розкритих на наступних етапах роботи. Власне, під час другого етапу (2018 р.), озброєні
загальною визначеністю теоретичних засад та методологічних підходів, науковці зосередили
свої зусилля на розробці індивідуальних тем, заглибившись у проведення теоретичних та
емпіричних досліджень пошукового характеру, спрямованих на поглиблення уявлень про
націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм СПМ. Результати цієї роботи знайшли
своє відображення в рукописах наукових праць, підготовлених виконавцями теми впродовж
третього етапу дослідження (2019 р.) (їхній стислий огляд представлено далі).
У своєму дослідженні чл.-кор. НАПН України, д.-р психол. наук, професор В. Татенко
з позицій суб’єктно-вчинкового підходу як наукової форми СПМ уперше здійснив розробку
теоретичних і методологічних засад соціально-психологічного дослідження процесу
націєтворення; розробив загальну концептуальну модель націєтворчої діяльності народу
(включаючи його духовну еліту) як її колективного суб’єкта; здійснив верифікацію згаданої
вище загальної концептуальної моделі шляхом побудови ряду похідних моделей,
інтегрованих на основі уявлення про функціональну структуру націєтворчої діяльності її
колективного суб’єкта; встановив, що сутнісним соціально-психологічним критерієм оцінки
ефективності націєтворчого процесу доцільно обрати соціально-психологічну готовність
його колективного суб’єкта до спільного вчинку самовідданої творчої праці і самопожертви
заради успішної реалізації відповідного соціального проєкту. Результати дослідження
представлено в рукописі монографії В. Татенка «Соціальна психологія націєтворення:
суб’єктно-вчинковий підхід».
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У дослідженні чл.-кор. НАПН України, д-ра філос. наук, професора П. Гнатенка в
контексті психологічної антропології та етнонаціональної психології вперше обґрунтовано
теоретико-методологічні положення, що розкривають націєтворчий та конфліктологічний
потенціал форм СПМ на прикладі феноменів агресивності людини та національної
ідентичності; обґрунтовано низку теоретичних і методологічних положень, що в сукупності
розширюють концептуальні рамки соціально-психологічного аналізу феномену національної
ідентичності, а також в аспекті трактування співвідношення біологічного і соціального в
природі людини, соціальних та генетичних факторів людської агресивності поглиблюють
розуміння проблем психологічної антропології, які стосуються індивідуальної та масової
свідомості. Результати дослідження представлено в монографіях «Психологія людської
агресивності» та «Національна ідентичність», які вже вийшли друком (Гнатенко, 2017; 2018).
У дослідженні д-ра психол. наук О. Яремчук уточнено та розвинуто уявлення про
структуру та функції націєтворення на основі історичної пам’яті та принципу
мультикультурності, що відобразилось у комплексній структурно-функціональній моделі
націєтворчого та конфліктологічного потенціалу історичної психології в умовах
мультикультурності. Історична психологія в розробленій моделі постає і як наукова форма
СПМ, і як даність, що відбиває соціально-психологічні особливості історичного досвіду
етнокультурних спільнот, що вибудовують націю. Запропоновану концептуальну схему
розкрито на прикладі аналізу психоісторичного дискурсу політико-психологічних практик
мультикультуралізму в країнах ЄС. Результати дослідження представлено в рукописі
монографії О. Яремчук «Історична психологія: націєтворчий потенціал».
У рукописі монографії канд. психол. наук, с. н. с. В. Жовтянської та О. Кухарук
«Конфліктогенність соціальних уявлень: виклики націєтворенню» націєтворчі процеси
розглянуто крізь призму соціально-психологічного бачення та приділено увагу діалектиці
індивідуального та соціального в їхньому розвитку. Зокрема, розглянуто роль соціальних
уявлень у процесах націєтворення, зв’язок націєтворення і формування ідентичності
особистості, особливості націєтворчих процесів в умовах світоглядних суперечностей і
гібридних конфліктів. Окрему увагу приділено аналізу націєтворення в Україні з
урахуванням специфіки тієї соціально-політичної ситуації, в якій вона перебуває.
В. Жовтянською вперше розроблено концепцію формування і функціонування соціальних
норм як форм СПМ, яку розкрито на прикладі двох видів соціальних норм – моральних і
традиційних. О. Кухарук вперше досліджено соціально-психологічні особливості конфлікту
як окремого випадку СПМ в ситуації невизначеності, розроблено соціально-психологічну
модель конфліктної взаємодії воєнного, поствоєнного і цивільного мислення в умовах
гібридної війни.
У дослідженні д-ра з наук держ. упр. О. Суший представлено аналітичну проєкцію
націєтворчого процесу в сучасній Україні, зокрема вперше здійснено теоретичну експлікацію
українського націєтворення як процесу, що відбувається в умовах пролонгованої
перманентної кризи; розроблено концептуальну модель соцієтальної кризи; окреслено
систему її координат (системні, структурні, темпоральні, соціально-психологічні), що
задають параметри конкретних кризових зрізів, кожен з яких можна розглядати як у
відносній автономності, так і в щільній взаємозалежності з іншими її сторонами. Здійснено
соціально-психологічну інтерпретацію та конкретизацію положень про націєтворчий та
конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення (СПМ), зокрема
вперше розкрито їхню здатність породжувати похідні функціональні утворення – окремі
форми СПМ, синтезовані іншими формами СПМ. Обґрунтовано низку теоретичних
положень, що розкривають діалектику консолідаційності та конфронтаційності в
українському націєтворенні. Результати дослідження представлено в рукописі монографії
О. Суший «Українська нація: мистецтво творення – філософія руйнування».
Підготовлена в ході дослідження націєтворчого потенціалу соціально-психологічної
думки канд. психол. наук Ю. Кальницькою хрестоматія «Соціальна психологія в Україні:
кінець ХІХ – перша половина ХХ століття» презентує оригінальні роботи вітчизняних
учених та мислителів – психологів, соціологів, етнографів, мовознавців, правознавців,
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психіатрів, військових психологів – другої половини ХІХ – початку ХХ століття, які є цінним
джерелом перших соціально-психологічних ідей на теренах України і свідчать про
оригінальність та автентичність української соціально-психологічної думки. Хрестоматія
сприятиме поглибленню уявлень про оригінальні вітчизняні концепції та ідеї національної
свідомості, національного характеру, народного духу, що можуть стати цінним джерелом у
площині пошуку чинників національної консолідації українського суспільства.
На основі проведених досліджень колективом виконавців також здійснено
експериментальну розробку навчальної програми «Соціальна психологія націєтворення», де
представлено концептуальні засади соціальної психології націєтворення як наукового
напряму соціально-психологічної науки.
Прискіпливий критик міг би зробити зауваження щодо надто мозаїчної композиції
наукової роботи, адже у своїх індивідуальних темах колектив науковців доволі розлого
представив напрями досліджень у проблемному полі соціальної психології націєтворення. На
це слід зазначити, по-перше, що широкий діапазон індивідуальних напрямів досліджень
зовсім не означає, що було забуто про важливість поєднання та збереження внутрішніх
взаємозв’язків із генеральним напрямом наукової роботи. Їхня цілісність, повторюсь,
спирається на цілісність концепції М. Слюсаревського про форми СПМ, що охоплює його
донаукові, протонаукові, власне наукові та позанаукові форми, а також ті, які посідають
проміжне місце між науковими і позанауковими. Так, згідно з класифікаційно-генетичною
моделлю в дослідженні представлено такі наукові форми СПМ, як: історіографія соціальнопсихологічної думки (Ю. Кальницька); теорії, що склалися в соціальній психології, зокрема:
етнонаціональна психологія (П. Гнатенко), історична психологія (О. Яремчук), а також
окремі наукові підходи – суб’єктно-вчинковий (В. Татенко), соціальна архетипіка
(О. Суший). Картину побутування СПМ у проміжних – ідеологічних та психотехнологічних
– формах представлено в дослідженні загальних тенденцій розвитку ідеологій, їх поєднання
із повсякденними (або соціокультурними) формами СПМ, що відображаються в соціальних
нормах і стереотипах (В. Жовтянська), а також соціально-психологічних особливостей
конфліктного переживання війни (О. Кухарук). Окремо досліджено особливості
взаємозв’язку форм СПМ і форм (само)організації колективних суб’єктів (О. Плющ). Іншими
словами, кожна індивідуальна тема становить фрагмент мозаїки, фігура якої посідає
конкретне, заздалегідь передбачене місце в її конфігурації. Завдяки цьому сама
класифікаційно-генетична модель, представлена в межах нашого дослідження широким
спектром побутування різноманітних форм СПМ, набуває більш конкретного змістового
наповнення.
По-друге, фундаментальна наукова робота – це складноорганізований, поетапний
процес дослідження, що має певну логіку, систему пояснень і верифікації отриманих
результатів. В його основу покладено аналітико-синтетичну процедуру, що включає методи
дедукції та індукції, розчленування досліджуваного об’єкта на складники та поєднання цих
частин на новому пізнавальному рівні. Ідеться про цілеспрямовані процеси та процедури
перетворення інформації з метою отримання нових знань, умінь і навичок, придатних для
розв’язання певної проблеми (Ирхин, 2012, с. 72). Завдяки цим процедурам кожна наука
створює свою власну дисциплінарну проєкцію певної проблеми. Понад те: з позицій
філософії науки сучасне наукове пізнання вже не задовольняється виключно поєднанням
пізнавальних процедур індивідуації, завдяки чому досягається «розуміння» одиничного,
унікального об’єкта дослідження, та узагальнення, за допомогою чого досягається
«пояснення» досліджуваного феномену. Попри те, що ці дві процедури визначаються одна
через одну, разом визначаючи сенс і форму загальнонаукового розуміння речей, наразі
глибинний сенс ідеї розуміння в гуманітарно-наукових дослідженнях визначають різні
уособлення індивідуації «загального», що задає нові перспективи бачення історичних,
психічних, соціальних та інших «гуманітарних» явищ (Павлов, 2005). І саме з цих позицій
слід оцінювати результати проведеної роботи.
З теоретичного розгляду серед найбільш вагомих здобутків слід відзначити, що
колективом виконавців уперше обґрунтовано концептуальні засади соціальної психології
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націєтворення як наукового напряму соціально-психологічної науки, що розкривають
націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення.
Запропоновано концепцію формування і функціонування соціальних норм як форм
соціально-психологічного мислення. Розроблено низку концептуальних моделей:
структурно-функціональну модель процесу націєтворення, що включає уявлення про
систему соціально-психологічних механізмів її функціонування; модель соціальнопсихологічного аналізу феномену націєтворення у взаємозв’язку чотирьох поняттєвих
конструктів (громадянин, етнос, держава, громадянське суспільство); структурнофункціональну модель націєтворчого та конфліктологічного потенціалу історичної
психології в умовах мультикультурності; соціально-психологічну модель конфліктної
взаємодії воєнного, поствоєнного і цивільного мислення в умовах гібридної війни;
багатофакторну модель соцієтальної кризи, що пояснює діалектику консолідаційності та
конфронтаційності в українському націєтворенні. Сформульовано низку теоретичних
положень щодо: суб’єктно-вчинкового підходу до процесу націєтворення; розкриття зв’язку
феноменів агресивності людини і національної ідентичності; розширення концептуальних
рамок соціально-психологічного аналізу феномену національної ідентичності, розкриття
закономірностей її існування та розвитку в умовах невизначеності. Обґрунтовано
концептуальні засади вивчення націєтворчого потенціалу вітчизняної соціальнопсихологічної думки (2-га половина ХІХ – початок ХХ ст.).
Цілком зрозуміло, що результати будь-якого фундаментального дослідження повинні
мати прикладний характер. Повторюсь, смисл соціо-гуманітарних досліджень полягає не
лише в тому, щоб віднаходити нові форми осмислення історичних, психічних, соціальних та
інших явищ, породжених людською життєдіяльністю, а й у тому, щоб задавати нові
перспективи їх бачення. Завдяки цьому, зокрема, апробується прогностичний потенціал
наукових теорій і підходів. Власне, на основі окреслених теоретичних та методологічних
позицій пропонується оцінювати значущість здобутих результатів для практики
націєтворення, у тому числі їхній прогностичний потенціал.
Найпоширеніший прогностичний алгоритм складається з осягнення минулого через
фокус теперішнього і теперішнього як результату минулого розвитку; на підставі цього
майбутнє сприймається як проєкція реальних, абсолютно конкретних процесів і тенденцій,
що діють у сучасності, на наступному щаблі розвитку суспільства. Ідеться про екстраполяцію тенденцій, підхід, який не завжди спрацьовує там, де минуле, визначаючи теперішнє,
аж ніяк не сприяє досягненню бажаного майбутнього. Як, наприклад, у випадку України, яка
у своїй історії не мала тривалого досвіду ані державного, ані національного будівництва.
У такій ситуації потрібен інший алгоритм прогнозування, за яким, мабуть, слід, поперше, уявляти образ бажаного майбутнього; по-друге, орієнтуватися на вже відомі
приклади, що задаватимуть напрям руху в потрібному напрямі; і на підставі цього, по-третє,
розробляти відповідні стратегії, виходячи з тих реалій, які вже є. У такому разі доречно
застосувати іншу дослідницьку стратегію, яка називається «ретродукція» (retroduction) –
коли пояснення досягається шляхом встановлення реальної засадничої структури або
механізму, що відповідає за створення закономірності, яка спостерігається. На основі
ретродуктивного аналізу в теоретичному поясненні дослідник може переходити від реальних
явищ до структурних причин та механізмів, що їх генерують, тобто робити висновки про
неспостережувані сутності та чинники, що враховують спостережувані закономірності
(Бейкер, 2014; Blaikie, 2000; Mingers, 2004).
Сама по собі ретродукція є радше інтуїтивним і творчим процесом, ніж логічним,
адже творча уява та аналогія використовуються для зворотного міркування – від даних до
пояснення, від досвіду в емпіричній площині до можливих структур у реальній площині.
Водночас ретродуктивна логіка пропонує самим визначати бажаний (або небажаний)
майбутній стан системи/об’єкта й обирати способи досягнення (чи уникнення досягнення)
цього стану. І саме тут неоціненним помічником стають моделі: будь-що стає більш
зрозумілим, якщо сконструювати модель певної речі, процесу чи явища. Завдяки цьому
можна спрогнозувати певні бажані (чи небажані) результати; визначити можливі потрібні (чи
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небезпечні) рішення; оцінити умови, що сприятимуть (чи не сприятимуть) досягненню
наміченого. Звісно, будь-яка модель, теорія або концептуалізація не може бути беззаперечно
достовірною, але вона повинна бути досить точною, щоб можна було розробити план
дослідження для перевірки аргументації емпірично.
Власне, кожна з розроблених у процесі дослідження концептуальних моделей являє
собою окрему, самостійну форму, що розкриває певний проблемний аспект націєтворчого
процесу, насамперед з позицій соціально-психологічної науки. І кожна з них може
«працювати» в конкретно заданій прикладній сфері, пропонуючи соціально-психологічні
інструменти: для подолання конфліктної взаємодії між різними соціальними групами; для
унормування націєтворчих практик, представлених на рівні чотирьох поняттєвих конструктів
(концептів): громадянин, етнос, держава, громадянське суспільство; для подолання кризових
проявів, що живлять консолідаційно-деконсолідаційну поліритмію в українському суспільстві та заважають національному єднанню; для реалізації соціально-психологічного алгоритму
організації націєтворчої діяльності колективного суб’єкта націєтворення. Евристичність
розроблених концептуальних моделей полягає в тому, що кожна з них орієнтована не лише
на, скажімо, ідеальний уявний образ бажаного результату в певній проблемній площині, а й
враховує конфліктологічні ризики, що неминуче трапляються в людській життєдіяльності й
особливо гостро проявляються в практиці націєтворення, що є однією з проєкцій багатогранної соціальної реальності. Понад те, усі разом, утворюючи цілісну, наскрізну композицію,
запропоновані моделі задають широкофокусну перспективу бачення теперішнього у фокусі
минулого та закладені ним ризики для досягнення бажаного майбутнього.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Націєтворення – унікальний
феномен, що розгортається в соціально-історичному часі й просторі. У ньому поєднуються
всі три модуси соціально-історичного часу – минуле, теперішнє і майбутнє – та, відповідно,
«оформлений» у певному вигляді соціальний досвід, породжений історичною та культурною
єдністю людей, їхньою взаємодією, спільною діяльністю тощо. Осмислення процесу
націєтворення як цілісного соціально-психологічного феномену не лише дає змогу
відтворити унікальні досвіди пізнання та опанування соціально-психологічної реальності, що
становлять зміст форм СПМ. Якщо на початку роботи йшлося про цілісність наукового
дослідження на основі концепції СПМ М. Слюсаревського, то на момент її завершення було
відтворено нову цілісність, що являє собою соціально-психологічну проєкцію націєтворчого
процесу та розкриває націєтворчий і конфліктологічний потенціал форм СПМ.
Результати проведеного дослідження виводять його на рівень прогнозування
соціальних явищ і процесів, адже головна ідея наукової роботи базувалася на припущенні,
що комплексне вивчення та аналіз націєтворчого і конфліктологічного потенціалу форм
СПМ становитимуть підґрунтя для розробки соціально-психологічних механізмів
збереження національної єдності та мінімізації конфронтаційних проявів в українському
суспільстві в умовах внутрішньополітичної нестабільності і зовнішніх загроз територіальній
цілісності країни, для визначення напрямків ефективних соціально-психологічних інтервенцій, що сприятимуть зниженню конфліктогенності всередині суспільства та зміцненню
його націєтворчого потенціалу. Понад те, проведене дослідження відкриває перспективи для
обґрунтування психологічних підходів до прогнозування соціальних процесів, створення
системи психологічних принципів розроблення стратегій і технологій соціального
прогнозування, що становить подальший напрямок досліджень наукового колективу.
Сподіваюсь, що результати першого в Україні дослідження націєтворчого та
конфліктологічного потенціалу форм соціально-психологічного мислення, здійсненого
колективом лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень
ІСПП НАПН України, стане помітним внеском у справу подолання викликів, породжених
складною зовнішньо- та внутрішньополітичною ситуацією в країні, та сприятиме виробленню органами державної влади і громадськістю психологічно обґрунтованих стратегій
консолідації української нації та протидії зовнішній агресії.
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МІФ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
КВАЗІНОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Проросійські владні структури окупованих територій України вдаються до викривленого
висвітлення актуальних суспільних подій та маніпулювання історичними фактами,
використовують штучно створені політичні, соціальні, культурні міфи для формування в
мешканців цих регіонів, насамперед у молодого покоління, соціальної ідентичності, зміст якої
узгоджувався б із політичними цілями Росії – руйнуванням ідентичності громадян України та
знищенням її як держави. Як інструмент швидкого поширення інформації серед масової
аудиторії, згуртування людей та зняття емоційної напруженості, міф є ефективним соціальнопсихологічним засобом управління соціальними процесами, у тому числі й цілеспрямованого
формування соціальної ідентичності в певної групи людей. Контент-аналіз текстів новин на
сайті Міністерства освіти та науки псевдодержави ЛНР (2016–2019 рр., понад
3750 інформаційних повідомлень) показав, що формування свідомості молодих громадян
«республіки» здебільшого базується на міфах колишнього СРСР; воно штучно спрямовується
до ідеологем минулого, тому, по суті, їхня соціальна ідентичність є квазіновою. Така
ідентичність виконує функції соціалізації дітей і молоді як вірнопідданих громадян «молодих
держав», адаптації старшого покоління до зміни соціальної ситуації (по суті, до умов війни),
пояснення мешканцями самим собі сенсу сучасних подій, створення позитивного образу
майбутнього. Реалізація цих завдань неможлива без міфологічної інтерпретації історичного
минулого та сьогодення. Частка новин на сайті МОН так званої «ЛНР», які містять різні
ідеологічні настанови міфологічного спрямування, у середньому становить третину
інформаційних повідомлень. Умовно міфологеми було класифіковано на три види залежно від
того, на формування якої ідентичності в дітей і молоді вони спрямовані: 1) проросійської
ідентичності (25,97%); 2) ідентичності громадянина «ЛНР» (17,12%); 3) мілітаризованої
свідомості, що маскується під патріотичне виховання молоді та насамперед використовує
тематику Великої Вітчизняної війни (56,91%).
Ключові слова: ідентичність; соціальна ідентичність; радянська ідентичність; міф;
соціальна група; інформаційна війна.
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MYTH AS A MEAN FOR QUASINE SOCIAL IDENTITY FORMING
It is stated that pro-Russian authorities in the occupied territories of Ukraine use distorted
coverage of current social events, manipulation of historical facts, artificially created political,
social, and cultural myths to form in the inhabitants of these regions, especially in the younger
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generation, such social identity, the content of which would be consistent with political Russia’s
goals to destroy the identity of Ukrainian citizens and Ukraine’s demolition as a state. Due to
the characteristics of myth as a tool for rapid information dissemination among the mass
audience, for uniting people and relieving emotional tension, it is an effective sociopsychological mean of social processes’ managing, including purposeful social identity forming
in a certain group of people. The results of content analysis of news texts on the pseudo-state of
Luhansk People’s Republic’s Ministry of Education and Science website (2016-2019, 3750
information messages) show that the formation of consciousness of young citizens of the
«republic» is mostly based on the former USSR myths, therefore, in essence, their social
identity is quasine. Such identity performs the functions of children and youth socialization as
loyal citizens of «young states», the older generation adaptation to the social situation changes
(basically, to the conditions of war), explanation of the modern events meaning to the citizens
themselves, creating of a positive image of the future. The realization of these tasks is
impossible without a mythological interpretation of the historical past and present. The part of
the news on the so-called LPR’s Ministry of Education and Science website, which contains
various ideological guidelines of mythological orientation, makes on average a third of
information messages. Conventionally, mythologies were classified into three types according
to the focus on the formation in children and youth: 1) pro-Russian identity (25.97%); 2) the
identity of the LPR’s citizen (17.12%); 3) militarized consciousness, disguised as their patriotic
upbringing (56.91%) and primarily uses the theme of the Great Patriotic War.
Keywords: identity; social identity; Soviet identity; myth; social group; information war.

Постановка проблеми. З огляду на події останніх років соціальний простір взаємодії
українців в умовах війни Росії проти нашої країни наповнений усілякими фейками, чутками,
міфологічними фантазмами, псевдоміфами та іншими видами недостовірної інформації.
Часто така інформація базується на групових упередженнях і стереотипах, а також
спрямована на штучне розмежування мікрогруп у складі великої соціальної групи, якою є
український народ. Так, керівництво псевдодержав ЛНР і ДНР, сформованих за ідеологічнопропагандистської, матеріальної, військової підтримки Росії, намагається активно формувати
в мешканців окупованих територій Луганської та Донецької областей соціальну ідентичність
як громадян «молодих і незалежних» від України нових держав. Але оскільки на цих
географічних територіях ніколи не існувало окремих держав, а більшість населення цих
регіонів, за репрезентативними опитуваннями, вважає, що попри всі зовнішні і внутрішні
загрози Україну можна зберегти як єдину державу (Інститут…, 2014) і що Україна
спроможна існувати як незалежна держава (Інститут…, 2011), то створити зовсім нову
соціальну, а точніше – нову громадянську ідентичність у мешканців цих територій
неможливо. Тому російські та проросійські політтехнологи вдаються до цинічного,
зухвалого маніпулювання історичними фактами та актуальними подіями в регіоні, щоб
сформувати у мешканців окупованих територій начебто нову соціальну ідентичність, яка б
забезпечувала відчуття ними впевненості, що події розвиваються в правильному напрямі,
породжувала ілюзію можливості раціональних інтерпретацій соціальної ситуації. І без
застосування спеціальних психологічних технологій, серед яких і міфотворчість, у процесі
творення квазінової ідентичності, звісно, не обійтися. Розкриття психологічних особливостей
та механізмів штучного формування у населення квазінової групової ідентичності в складних
соціальних ситуаціях, якими є гібридна війна та низка її негативних економічних, соціальних
та інших наслідків, сприятиме розвитку рефлексивного капіталу територіальних громад
(Найдьонова, 2011) та суспільства в цілому, кращому розумінню ними суспільно-політичних
подій та сутності маніпулятивних інформаційних впливів як загроз з боку інших соціальних
груп існуванню власної групи, якою є спільнота громадян України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, виокремлення нерозв’язаних частин
загальної проблеми. Формування соціальної ідентичності людини відбувається на основі її
самовіднесення до певної соціальної групи, зазвичай великої та умовної, усвідомленого
прийняття на себе ролі представника цієї групи, демонстрації соціальним індивідом
поведінки, яка відповідає очікуванням цієї соціальної групи (Горностай, 2010; Злобіна, &
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Шульга, 1997; Кули, 2000; Чорна, 2012; Эриксон, 1996; Blumer, 1953; Goffman, 1982; Gordon,
1976; Mead, 1934). Носій соціальної ідентичності насамперед виокремлює подібності з
представниками «своєї групи» та відмінності – з представниками інших, «чужих» груп, як
стверджували автори теорії соціальної категоризації (Turner, 1975; Tajfel, & Turner, 1979) та
їхні численні послідовники (Борневассер, 1993; Павленко, 2000; Hogg, & Williams, 2000;
Jaromowic, 1998). Саме на основі дослідження самокатегоризації соціальних індивідів було
виокремлено когнітивні механізми міжгрупової взаємодії (соціальну категоризацію,
ідентифікацію, порівняння і міжгрупову диференціацію) та один з її ефектів – групову
дискримінацію. Завдяки цим ефектам і механізмам можуть виникати міжгрупові конфлікти
(Abrams, & Hogg, 1988; Mummendey, & Otten, 1998) або ж відбуватись адаптація особистості
до суспільної кризи (Коваленко, & Безверха, 2017), розвиватися соціальна гармонія (Gartner,
& Dovidio, 2000; Pettigrew, & Tropp, 2006). Отже, завдяки певним соціальним маркерам
індивід розрізняє свою і чужу групу, ідентифікує своє соціальне Я. Одним із маркерів може
бути історія формування групи, виокремлення її самобутності, окремішності, неповторності,
унікальності. Якщо група не має такої історії, то її замінює міф (Горностай, 2007). Наразі
бракує психологічних досліджень, які б розкривали соціально-психологічні особливості та
механізми застосування міфу як засобу формування нової соціальної ідентичності людини.
Проводилися дослідження, які показують традиційне використання міфу в політичній сфері,
рекламі, інших масових процесах (Барт, 2008; Жовтянська, 2011; Шайгородський, 2009), з
метою модифікації поведінки людини в соціальному просторі, однак не формування її
певних соціально-психологічних характеристик. Нині надзвичайно актуальним є вивчення
процесів формування штучної, псевдонової ідентичності в результаті впливу ідеології однієї
країни (по суті, чужої великої соціальної групи) на суспільну свідомість громадян іншої.
Мета статті – обґрунтувати можливість використання міфу як засобу формування
соціальної ідентичності та виокремити особливості формування соціальної ідентичності як
квазінової під впливом штучно створених міфів (на прикладі функціонування
інформаційного освітнього простору псевдодержави ЛНР) .
Виклад основного матеріалу дослідження. Спільні групові характеристики
набуваються в процесі соціальної взаємодії людей, які об’єднані певною метою та
згуртовано діють протягом певного часу. Якщо йдеться про велику соціальну групу людей,
то цей час має бути досить тривалим та «історичним». Саме реальна історія групи людей, її
осмислення, збереження в історичній пам’яті ланцюжка подій, які виявилися визначальними
в становленні соціальної групи як «єдиного цілого» (Moreno, 1953), є одним із чинників
формування групової ідентичності (Горностай, 2010). Індивідуальні біографії представників
соціальної групи мають кореспондувати з основними дискурсами групової історії
(Слюсаревський, 2019), викладеної, наприклад, у шкільних підручниках з історії, або ж
принаймні індивідуальні історії родин мають не суперечити одна одній, а складати загальну
картину зародження, становлення, розвитку, динаміки групи. Якщо розповіді людей
наповнені згадуваннями історичних подій, якщо вони закарбувалися в пам’яті родини, а
частота їх вербалізації свідчить про значущість події, то варто говорити про ці події як
дескриптори згуртування групи та формування її соціальної ідентичності. Масштабні,
поворотні події в житті багатьох людей, під впливом яких вони усвідомлюють своє соціальне
Я, відображаються в запитаннях члена соціальної групи до самого себе, на кшталт: Хто Я?
Хто Ми? Яка моя (наша) історія? Від кого ми захищалися? Під впливом яких зовнішніх
загроз згуртувалися? Як облаштовували територію спільного проживання, як обирали
ландшафти? (А вони наразі визначаються не лише географічними, а й іншими дискурсами,
зокрема психологічними (Титаренко, 2019)). Як окреслювали територіальні кордони та
символічні межі власної соціальної групи?
Новоствореній групі, що починає позиціонувати себе в соціальному просторі, часом
бракує фактів власної історії. Щоб самовизначитися та набути власної ідентичності, члени
групи починають несвідомо вдаватися до створення розповідей про власну особливу роль у
становленні групи та її вплив на більш широкий соціум. Ступінь достовірності історії може
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варіювати в діапазоні від правдивої до неправдивої, такі історії зазвичай не можуть бути
абсолютно правдивими, бо колективне творення групою людей розповіді неминуче
призводить до спонтанного вияву фантазії та креативності. Так, реальна історія може
перерости в легенду, а згодом стати міфом. Грецький міф про триста спартанців базується на
реальних подіях, але кількість захисників і нападників суттєво змінено, щоб показати
безстрашність перших і боягузтво других.
Отже, серед розповідей, які стають основою ідентифікаційних процесів соціальних
груп, є такі, що поєднують реальне і вигадане. Однак вигадане може бути істинним, а
реальне – хибним. Вигадані сюжети міфів, які презентують архаїчну свідомість різних
народів, сприймаються як істинні, бо вони є сакральними, стверджують основоположні
смисли буття людини, а інтерпретації реальних подій життя поза їхнім соціальним,
політичним контекстом, з певних ідеологічних настановлень, по суті, є хибними
міфологемами.
Серед групових історій є і неправдиві, які успішно виконують функцію презентації
героїчного минулого, що забезпечує достойне позиціонування групи в теперішньому. Одним
із яскравих прикладів таких неправдивих і водночас хибних у переважній своїй більшості
розповідей є історії про піонерів-героїв. Ці історії були частиною комуністичної ідеології в
СРСР та сприяли ідентифікації членів дитячої організації піонерів як юних ленінців,
безмежно відданих ідеям комунізму. Історія під впливом міфу перетворюється в ідеологію
(Барт, 2008).
Отже, якщо в історії групи немає подій, які б сприяли її згуртуванню, а внаслідок дії
певних соціально-політичних чинників група людей прагне виявити власну значущість, бути
політичним гравцем, суб’єктом державотворення тощо, то члени групи, найчастіше ті, які
претендують на роль лідера групи, вдаються до міфотворення щодо історії групи, її
символіки, визначних діячів. Оскільки в історії неможливо вигадати щось абсолютно нове,
згадувати події, яких не було, вшановувати історичних діячів, яких не існувало, то зазвичай
міфотворці вдаються до переінтерпретації історичних подій, учинків історичних осіб, а
також створюється вже нова символіка, у повсякденне життя людей вводяться нові ритуали
соціальної поведінки, нові соціально-психологічні маркери соціальної групи на рівні
розрізнення «свій – чужий». По суті, така нова соціальна ідентичність є не новою, а
новоствореною – на основі історії, подій, які вже були, суспільних дискурсів, які вже колись
були представлені в соціальному просторі взаємодії. Так, якщо розглядати актуальний стан
масової свідомості мешканців псевдодержав ЛНР і ДНР, то зразу ж з’являється безліч
соціальних, правових, економічних, політичних, психологічних ознак радянської
ідентичності, тобто тієї ідентичності, яка була притаманна громадянам СРСР і носіями якої
ще досі є деякі громадяни сучасної України, переважно представники старшого покоління.
До таких інтегральних ознак можна віднести: позитивне ставлення до авторитарної системи
управління державою; очікування від держави патерналізму, повного соціального захисту у
всіх сферах життя людини (навіть в особистій) та водночас безмежно самовіддане служіння
державі на межі самопожертви; зовнішній локус контролю як покладання відповідальності за
досягнення у власному житті на інших людей та державу, а не на себе (Жовтянська, 2008);
нейтральне ставлення до привілеїв окремих груп населення, до несправедливої оплати праці,
використання дармової праці на користь держави (Молдавська, 2013) і, врешті-решт, масову
аномічну деморалізацію (Головаха, 2016). Саме таку систему управління державою,
побудову соціальних відносин саме на таких ідеологічних засадах можна нині спостерігати
на окупованих Росією українських територіях. Тому ми розглядаємо спробу формування
соціальної ідентичності населення псевдодержав ЛНР і ДНР як створення квазінової
ідентичності (псевдоідентичності), бо насправді не існує ні соціально-політичного, ні
історичного підґрунтя для формування справжньої та нової ідентичності цієї умовної групи
людей.
Авторами штучно створюваних міфів можуть бути як самі члени групи, що
раціоналізують власну творчість як таку, що згуртовує групу і дає їй користь, так і
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представники інших соціальних груп. Якщо ці групи вороже налаштовані одна щодо одної,
то міфологія несе загрозу для існування тієї групи, для якої вона призначена, – тобто для
споживача такої інформаційної продукції, якою є сучасний політичний або соціальний міф
(Барт, 2008; Шайгородський, 2009; Жовтянська, 2011).
На яких соціально-психологічних механізмах базується міфотворчість як процес
формування соціальної ідентичності?
Міф є первісною формою суспільної свідомості. Оповідаючи одне одному історії,
люди відображають довкілля, за допомогою емоційно-чуттєвих образів пояснюють будову
світу, осягають суспільні очікування, переймають норми, звички, правила, ритуали взаємодії
– по суті, міф є засобом соціалізації. Завдяки мові візуальних образів, простим сюжетам міф
передає соціально значущу інформацію від одного соціального індивіда до іншого, від
найменш до найбільш обізнаного, від дитини до зрілих та мудрих людей. За допомогою
міфічного ірраціонального мислення люди адаптуються до того, що не може бути пояснено
раціонально, що викликає страх і тривогу.
Завдяки формальним особливостям викладення міфологічних історій (образність,
емоційність, фантазійність, як у первісних, наприклад космологічних, міфах) або ж наявності
в них значної частки таких елементів (як у сучасних політичних) у міфи люди насамперед
вірять. Їх не аналізують та не сприймають критично. І саме завдяки цьому спеціально
створена міфодизайнерами мрія про кращі умови – за відсутності об’єктивних причин
покращення цих умов, особливо на теренах пострадянського простору, за переважання в
населення зовнішнього локусу контролю – і спрацьовує як достовірна історія.
Критичне мислення притаманне лише певній частині людей. Його рівень знижується у
складних, кризових, екстремальних ситуаціях. Через величезну кількість інформації, яка
споживається людством, виникає благодатне підґрунтя для функціонування чуток, фейків і
міфів у сучасному світі. В епоху «постправди» (Word of the Year, 2016) важко перевіряти
кожне новинне повідомлення на предмет його достовірності. Саме тому міф є чудовим
засобом комунікації, який:
– легко поширює інформацію;
– розрахований на широку аудиторію;
– згуртовує однодумців або ж людей, які готові сприйняти міф як правдиву історію;
– розрахований на соціальну аудиторію споживачів, які зазвичай не перевіряють
інформацію на достовірність;
– має швидкий ефект зняття соціальної напруженості, долання страхів і тривожності
серед великої маси людей;
– має соціалізувальний вплив на певні групи людей.
Завдяки цим характеристикам міфу його прибічникам легко налагоджувати соціальні
зв’язки, поширювати вигідну авторові міфу інтерпретацію подій, управляти соціальними
комунікаціями та зміцнювати владу в соціальній групі.
На відміну від природних процесів міфотворення, коли міф виникає спонтанно, як
реакція на зміни в соціальному середовищі, які важко пояснити, його штучне творення
позбавлене живої, безпосередньої взаємодії людей. Такий «мертвий» міф (Жовтянська, 2011)
побудований на маніпуляціях; він розрахований на незрілу, пасивну, «дитячу», в розумінні
Е. Берна, свідомість людини (Berne, 1964), якою вона і була за радянських часів. Штучний
міф (Барт, 2008) активізує патерналістські соціальні настановлення, разом із тим він
«підлещується» до масової свідомості, малюючи світле майбутнє, швидке настання «раю на
землі», якого, безперечно, заслуговує ця виняткова за духовним потенціалом і багатою
історією група людей, якій «присвячено» міф. Такий міф посилює відчуття «гордості групи»
(Salice, & Montes Sбnchez, 2016), якою була колись велика соціальна група під назвою
«радянський народ». Колізія соціальної ситуації штучного творення міфу полягає в тому, що
група людей, яка з радістю сприймає цей міф, не має групових ресурсів для перетворення
міфу з мрії на реальні здобутки групи. Історія групи не містить досягнень, на які мав би
спиратися живий груповий міф, створений колективно всіма членами групи.
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Усі вищенаведені ознаки псевдоміфів, штучно вигаданих історій маають міфи
радянських часів, які нині активно використовуються в ідеологічних дискурсах так званих
«молодих держав ЛНР і ДНР». Щоб дослідити особливості використання псевдодержавою
ЛНР міфології в освітньому процесі, було проаналізовано тексти новин сайту її Міністерства
освіти та науки (2016–2019 рр., понад 3750 інформаційних повідомлень). Більшість із цих
міфологем запозичено з ідеологізованої історії СРСР. Деякі з них були позбавлені
істориками статусу фактів після розпаду Радянського Союзу (Війна і міф…; Соколов, 2016),
а деякі виникли вже в наш час (Суперечності…, 2014). Отже, на прикладі подачі
інформаційних повідомлень, призначених для великої соціальної групи, якою є учасники
освітнього процесу в окупованій Росією частині Луганської області, і за допомогою контентаналізу цих повідомлень ми спробуємо здійснити верифікацію наших попередніх
теоретичних положень щодо міфу як засобу формування квазінової соціальної ідентичності.
Оскільки освітній процес у «ЛНР»1 будується здебільшого на політико-ідеологічних, на
зразок прорадянських, а не на гуманістично-просвітницьких засадах, то маємо всі підстави
стверджувати, що історія формування цієї соціальної групи є міфологізованою.
Умовно міфологеми було класифіковано на три види залежно від того, на формування
якої ідентичності в дітей і молоді вони були спрямовані: 1) проросійської ідентичності;
2) ідентичності громадянина «ЛНР»; 3) мілітаризованої свідомості, що маскується під
патріотичне виховання. Кожен із цих видів міфологем містить по кілька більш дрібних
міфоконцептів, а ті, відповідно, локальних міфів. Так, ті, які стосуються проросійської
ідентичності, насамперед використовують псевдомегаміфологему «русского мира» (рос.), що
спирається на твердження про єдність історії, мови, релігії, війська – не більше, не менше, як
усіх російськомовних мешканців землі. Військовий міф використовує локальні міфирозповіді про кадетські формування, суворівське виховання тощо. Найвиразніше тут
виявляються концепти, умовно названі нами як «Новоросія», «Нікуди без православної
віри», «Радянський Союз – назавжди». Добре спрацьовує споконвічний сюжет про вічну
боротьбу добра і зла, поданий у контексті «русского мира», а саме як про необхідність
об’єднуватися всім руським православним людям проти зовнішніх ворогів (далі російською):
«Мы, русские люди Донбасса, и сегодня находимся на переднем крае фактической войны –
войны коллективного Запада против Русского мира, войны украинского национализма
против идеи общенародного русского единства», «Запад создает враждебную
идеологическую атмосферу вокруг России, Донбасса и ЛНР и пытается лишить нас общей
гордости за Победу в Великой Отечественной войне». У рамках плану ідеологічної роботи в
закладах освіти «ЛНР» проводяться конференції, диспути, конкурси літературних творів,
студентських робіт на теми, які містять беззаперечні ідентифікаційні настанови для
мешканців окупованої Луганської області: «Ты родился русским», «Историческое
формирование русского народа», «Основные черты характера русского человека»,
«Свободолюбие как отличительная черта русского характера».
Формування мілітаризованої свідомості мешканців «ЛНР» спирається насамперед на
військово-патріотичне виховання дітей та молоді, а воно серед усього іншого та найбільшою
мірою використовує тематику Великої вітчизняної війни. Зокрема, активно експлуатується
історія діяльності підпільної організації «Молода гвардія» в інтерпретації письменника
О. Фадєєва (Фадеев, 1951). Цю мегаміфологему ми назвали «Боротьба та страждання
назавжди». До міфоконцептів «Велика вітчизняна на порозі» та «Сучасна молодь безмежно
віддана боротьбі з фашизмом» штучно приєднуються дискурси сучасної війни на Донбасі,
причин її виникнення, а також пристрасного прагнення жителів «ЛНР» до миру (локальні
міфи). Патріотичне виховання починається тут з дошкільного віку і, по суті, є військовим.
Для маленьких дітей організовуються конкурси, на яких вони мають одягати військову
форму, крокувати, як солдати, брати участь у конкурсах військових привітань, змаганнях
1
Тут і далі, щоб позначити нелегітимний статус «держави» ЛНР, ми будемо подавати назву цієї псевдодержави
в лапках.
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прапороносців та в інсталяціях військових пісень, пісень про війну, військовий обов’язок і
честь. Отже, ритуали і символи, які є атрибутивними ознаками будь-якого міфу, активно
використовуються для формування соціальної ідентичності дітей і молоді.
Дітей шкільного віку, не лише старшокласників, вивозять на військові полігони для
навчання стрільби. Заклади освіти проводять велику кількість заходів, які лише номінально є
патріотичними, а насправді спрямовані на формування мілітаризованої свідомості дітей.
Найчастіше це змагання, які експлуатують мотивацію дітей виграти цікавий конкурс та
отримати винагороду – поїздку до Росії, Криму на екскурсії або ж до російських дитячомолодіжних організацій, заангажованих на ідеях «русского мира». Складається враження, що
будь-який захід, який проводять заклади освіти «ЛНР», підпорядкований завданням
військово-патріотичного виховання. Такі виховні заходи проводяться не лише під час
освітнього процесу, у години дозвіллєвої активності учнів. Тематика заходів поєднує воєнні
дії на Луганщині з подіями Другої світової війни. Згадуються як реальні події, так і давно
ідентифіковані істориками як міфи вигадані історії або їх інтерпретації (про 28 панфіловців,
про Зою Космодем’янську, про причини радянсько-фінської війни тощо). На цих заходах
зачитують передсмертні записки молодогвардійців, а потім співробітники музеїв (зокрема
«музею Молода гвардія») розповідають про події літа 2014 року на території
Краснодонського району, про мужність і героїзм народного ополчення, яке стало на захист
дітей і старих людей, про «українських фашистів та націоналістів-карателів». Учні роблять
спеціальні презентації, на яких демонструють воєнні будні солдат (наприклад, ставлять
військові намети, показують дозвілля бійців, їдять кашу, грають на гармошці, співають під
час перепочинку частівки). Невідомо, який історичний період представляють ці солдати:
Другої світової війни чи новітньої історії. Усе це дійство закінчується клятвами сучасних
юних молодогвардійців на вірність Донбасу, колективними ритуалами під гаслами, які
відповідають часам спротиву Донбасу німецьким загарбникам під час Другої світової війни,
але аж ніяк не сьогоденню.
Ще одним яскравим прикладом «змішування» подій, що належать до різних
історичних періодів і презентують різні історичні дискурси, є висвітлення на сайті МОН
«ЛНР» сходження студентів-альпіністів Луганського університету імені Т. Г. Шевченка на
Ельбрус. Захід присвячено формуванню почуття патріотизму та боротьбі проти фашизму,
націоналізму та роз’єднання народів, які перемогли фашизм у Другій світовій війні. До,
безумовно, хорошої мети формування любові до землі, на якій проживає молода людина,
приєднуються інші, хибні, цілі, які орієнтують молодь на боротьбу проти фашизму… який
було подолано ще в далекому 1945 році! Провокативною є також теза про роз’єднання
народів. Народи і мають мати різні держави, жити окремо від інших народів, незалежно від
того факту, що вони спільними зусиллями 75 років тому перемогли фашизм.
У формуванні ідентичності громадянина псевдореспубліки міфодизайнери
спираються на «створення власної історії молодої держави», героїзацію вчинків бойовиків і
російських найманців (у мас-медіа про них говорять як про відомих захисників та відважних
людей). У результаті в учнів формується невиразний, «розмитий» концепт батьківщини (на
шкільних уроках вони вивчають разом історію Росії, України та Донбасу; говорять про
«казаків», а не козаків).
Аналіз новинних повідомлень керівного органу науки та освіти так званої «ЛНР» дає
підстави стверджувати, що соціально-психологічні механізми, які сприяють формуванню
сімейних міфів, – інтроекція та конфлуенція (Малкина-Пых, 2006), так само задіяні й у
формуванні міфів, які «обслуговують» масову свідомість мешканців окупованих територій і
цілеспрямовано конструюють їхню нову соціальну ідентичність. Так, більшість із ідеологем,
які використовуються у цих повідомленнях, містять твердження, які безумовно, апріорі,
завдяки своїй безапеляційності сприяють набуттю мешканцями окупованих територій
проросійської ідентичності («быть русским»). Про інтроективну спрямованість цих
повідомлень на свідомість мешканців окупованої території Луганської області дають
підстави говорити такі аспекти їхньої презентації в освітньому просторі:
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– велика кількість повторів настановчих повідомлень у текстах, орієнтованих на дітей
і молодь, у різних соціальних контекстах і ситуаціях (свята, буденність, навчання, дозвілля,
спорт, різні види масових заходів: екологічні, наукові та інші, не говорячи вже про
патріотичні);
– використання сильних сугестивних текстів у навчанні та вихованні дітей, навіть
дошкільного віку, коли слабко розвинене критичне мислення;
– безапеляційний, категоричний характер повідомлень, який зазвичай і притаманний
політичним лозунгам;
– артикуляція настановчих повідомлень для дітей людьми, які для них є значущими,
референтними.
Зупинімося на останньому аспекті детальніше. Учителі, вихователі, публічні персони,
яких представляють дітям як визначних учених, «перших осіб» держави, духовних лідерів
(зазвичай під ними розуміють священників), відомих письменників, героїв народного
ополчення, є тими людьми, на яких орієнтуються діти в процесі соціальної взаємодії. І саме
ці люди пропагують цінності, які уособлюють «радянську ідентичність», власне,
ідентичність минулого історичного періоду, а також ідентичність чужої для дітей соціальної
групи. Навіть байкери, які, по суті, є «луганським філіалом» московського клубу «Нічні
вовки» і які так подобаються Путіну, теж активно залучені до пропаганди цінностей
«русского мира». Публічні особи з високим соціальним статусом, поважні в очах дітей,
виконують для них «батьківську роль» у соціальному просторі. Вони проголошують
настанови як безумовні, такі, що не обговорюються, як прописні істини. Усе це дає підстави
вважати подібні інформаційні повідомлення ідеологічними інтроектами, тобто такими
мовленнєвими конструктами, що спрямовані на неусвідомлюване і некритичне переймання
людиною суджень і способів поведінки від інших.
До ознак конфлуенції (злиття в емоційній близькості людини з іншими людьми, коли
важко провести чітку межу між собою та іншим) можна віднести те, що чужі переживання
сприймаються як власні, людина не в змозі переживати окремо від іншої людини, а у
внутрішній психологічний простір можуть проникати неадекватні життєві настановлення
хоча й близьких, але інших осіб, тобто інтроекти. У текстах, адресованих мешканцям «ЛНР»,
чітко транслюється думка про зовнішню загрозу існуванню цієї псевдодержави. Унаслідок
відчуття зовнішньої загрози дистанція між членами групи зменшується, а колективна
ідентичність зростає. У таких соціальних настановах часто використовуються соціальні
ідентифікати, а не особистісні визначення, наприклад: «Мы, представители молодой
республики,…».
Сприяє формуванню відчуття близькості, згуртованості, «сімейної атмосфери»
взаємодії в освітньому просторі «ЛНР» велика кількість спеціально організованих масових
позашкільних заходів та «пильний нагляд» закладів освіти за дозвіллєвою активністю
школярів і студентів. Надзвичайна емоційна насиченість масових заходів, особливо
військово-патріотичних, обов’язкове згадування страждань мешканців Луганщини під час
Другої світової війни (читання передсмертних записок молодогвардійців, оповіді про
героїчні вчинки людей у роки війни 1941–1945 років та мужність людей під час катувань),
звісно, справляють сильний вплив на дітей. Такі розповіді можуть призвести до психічного
травмування дітей, надзвичайно вразливих у своєму віці, руйнування меж між власним Я і
Я іншого, формування сильної емпатійності, хворобливої залежності від емоційного стану
інших людей.
Події 1941–1945 рр. згадуються протягом навчального року під час усіх виховних
заходів в освітніх закладах «ЛНР», а не лише в травні, на День Перемоги. Така майже
безперервна низка різних заходів, присвячених Великій вітчизняній війні, а не Другій
світовій, постійне звертання до подій минулого тримають в емоційній напрузі учнів та
свідчать про колективну історичну травмованість населення «ЛНР». Отже,
феноменологічний аналіз взаємодії учасників освітнього процесу дає підстави стверджувати,
що в соціальному просторі штучно створюються умови для формування в них конфлуенції
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(безперервна низка масових емоційно насичених заходів, зменшення відчуття соціальної
дистанції між індивідами, штучна стимуляція вияву колективних емоцій у спеціально
створених соціальних ситуаціях).
За нашими підрахунками, частка новин на сайті Міністерства науки та освіти так
званої «ЛНР», які містили різні ідеологічні настанови міфологічного спрямування, протягом
2016–2019 рр. у середньому становила 32,24%. Визначаючи інформаційні повідомлення як
міфологічні, ми не враховували ті з них, які просто повідомляли про святкування Дня
Перемоги 9 травня, Дня звільнення Луганська від німецько-фашистських загарбників під час
Другої світової війни, тобто тих подій, які є історичними фактами. Якщо ж такі події штучно
поєднувалися з іншими подіями, історичні причини яких є іншими, то тоді такі повідомлення
ми визначали як хибно подібні, маніпулятивні, міфологізовані. Фіксація інформаційних
повідомлень міфологічного характеру відбувалася за допомогою номінативної шкали, яка
зазначала, є міфологеми в повідомленні чи немає. Зазвичай у таких повідомленнях події
війни 1941–1945 рр. на території СРСР прирівнювалися до сучасних воєнних подій на
Донбасі, а дії збройних незаконних формувань на окупованій території Луганської області –
до захисту проти сучасних українських фашистів, боротьби проти реваншу нацизму.
Зауважимо, що в повідомленнях за 2016 р. таких міфологічних повідомлень було лише
12,07%, у 2017 р. їх стало 31,15%, у 2018 – 32,88%, у 2019 – 33,15%. У 2016 р., наприклад,
було набагато менше повідомлень, які стосувалися історичних дат і були штучно прив’язані
до сучасних подій на Донбасі. Повідомлення були без зайвої емоційності і пафосності. З
початку 2017 р. і по кінець 2019 р. кількість таких повідомлень тримається майже на одному
рівні – трохи більше як 30% (у середньому – 32,24%). Отже, їх кількість зросла, а частка
їхньої презентації в інформаційному просторі, можливо, спеціально регулюється
міфодизайнерами (Зеленін, 2017) на певному рівні. Можна припустити, що в нашому
дослідженні є певні суб’єктивні дослідницькі помилки в інтерпретації міфологем «ЛНР», але
неможливо заздалегідь вирахувати частку таких повідомлень, яка б стабільно повторювалася
протягом певного часу.
Статистичні підрахунки щодо структури інформаційних повідомлень міфологічного
характеру свідчать, що найбільшою мірою їхня тематика пов’язана з формуванням
мілітаризованої свідомості дітей та молоді (56,91%), тобто з міфологемою «Боротьба та
страждання назавжди». Саме серед цих текстів міфологеми провідне місце займають
повідомлення, які орієнтують учнів і студентів на патріотичне, по суті військове, виховання і
які стосуються подій Другої світової війни та складають зміст міфоконцепту «Велика
Вітчизняна на порозі» (45,16%). Ідейне ядро концепту становить локальний міф про Молоду
гвардію. А от довільно-міфологічна інтерпретація сучасних подій на Донбасі займає
підпорядковане місце в цих повідомленнях (5,63%). Також більш ситуативно представлені
тексти, присвячені прагненню мешканців «ЛНР» до миру (6,12%).
Сегмент міфологем, присвячених формуванню проросійської ідентичності,
представлений на рівні 25,97%, а тих, що спрямовані на формування ідентичності
громадянина «ЛНР» і які базуються на «розмитому» концепті Батьківщини (Отечества –
рос.), – ще меншою мірою – 17,12%. Очевидно, що політичний складник подій, які
відбуваються нині на Донбасі, наклав відбиток і на створення цих міфологем. По суті,
мілітаристський характер сучасної Росії відобразився насамперед у змісті цих сучасних
міфів. Події Другої світової війни дають багатий матеріал для їх інтерпретацій. Мусування
радянською історіографією безлічі усіляких міфів про «беззаветное» (рос.) служіння
Батьківщині і комуністичній партії (а не об’єктивне, наукове представлення фактів про
захист рідної землі від ворогів) допомагає мешканцям Луганщини подолати той величезний
когнітивний дисонанс, який виникає у їхній свідомості і який проєкується в запитання до
самих себе: Що відбувається? Хто я є? Яка моя роль у цих подіях? Коли закінчиться війна?
Від чого залежить мир?
Важливо зазначити, що тематика формування проросійської ідентичності порівняно з
тематикою військово-патріотичного виховання посідає друге, а не перше місце в
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інформаційних освітніх повідомленнях міфологічного характеру. Почасти студенти у вигляді
флешмобів, перформансів, пісень закликають братній російський народ «забрати» «ЛНР» до
складу Російської Федерації, але відгуків на свої прохання вони не отримують.
Процеси, спрямовані на усвідомлення власної ідентичності мешканцями «ЛНР», ще
меншою мірою представлені в інформаційному новинному полі сайту МОН псевдодержави.
Таке структурне співвідношення тематики основних міфологем («мілітаризація свідомості»,
формування проросійської ідентичності та становлення ідентичності мешканця «ЛНР»)
символічно відображає намагання Росії заморозити воєнний конфлікт на Донбасі, не дати
Україні можливості його розв’язати.
Отже, для набуття мешканцями псевдодержави «ЛНР» «відповідної» соціальної
ідентичності активно використовуються та насаджуються в масовій свідомості населення
історичні міфи, а також штучні соціально-історико-психологічні конструкти, що базуються
на подібності певних історичних фактів і сучасних подій.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Соціальна ідентичність людини
зазвичай формується на основі реальних історичних подій тієї групи, до якої вона належить.
Але ідентичність також може набуватися соціальним індивідом на основі міфологічних
розповідей членів групи. Описуючи роль міфів у процесі формування соціальної
ідентичності, варто розрізняти справжнє, природне, і штучне міфотворення. Тобто міфи або
виникають спонтанно, самі по собі, у процесі живої комунікації членів групи, відбиваючи
цінності групи, або ж їх спеціально «конструюють» міфодизайнери. Якщо міф виникає
спонтанно як жива розповідь досить великої групи людей про надзвичайно значущі для них
події, про цінності групи, про їх можливу реалізацію в майбутньому, то варто говорити про
творення власної історії групою людей. Якщо ж міф створений штучно, спеціально
вигаданий окремою людиною або мікрогрупою людей як усвідомлена неправда, тобто
процес створення міфу був змодельований, а потім сам міф за допомогою каналів масової
комунікації було цілеспрямовано «вмонтовано» в масову свідомість більш широкої
аудиторії, то про його живе творення та справжність не йдеться. Це і є псевдоміф, а
соціальна ідентичність, сформована за його допомогою, – це квазіідентичність.
Як інструмент швидкого поширення інформації серед масової аудиторії, згуртування
людей та зняття емоційної напруженості, міф є ефективним соціально-психологічним
засобом управління соціальними процесами, у тому числі й цілеспрямованого формування
соціальної ідентичності в певної групи людей.
Частка новин на сайті МОН так званої «ЛНР», які містять різні ідеологічні настанови
міфологічного спрямування, у середньому становить третину інформаційних повідомлень.
Умовно міфологеми було класифіковано на три види залежно від того, на формування якої
ідентичності в дітей і молоді вони спрямовані: 1) проросійської ідентичності (25,97%);
2) ідентичності громадянина «ЛНР» (17,12%); 3) мілітаризованої свідомості, що маскується
під патріотичне виховання та насамперед використовує тематику Великої вітчизняної війни
(56,91%).
У формуванні в учасників освітнього процесу псевдодержави «ЛНР» соціальної
ідентичності як квазінової під впливом штучно створених міфів виокремлено низку
особливостей, зокрема: використання в новинних інформаційних повідомленнях для
учасників освітнього процесу безапеляційних, категоричних, емоційних, сугестивних
настановлень від референтних для учасників освітнього процесу осіб; зменшення соціальної
дистанції взаємодії в соціальному просторі; штучна стимуляція вияву колективних емоцій у
спеціально створених соціальних ситуаціях та ін. Усе це свідчить про цілеспрямований
інтроективний вплив таких інформаційних повідомлень на свідомість учасників освітнього
процесу та конфлуенцію як умову формування в них соціальної ідентичності.
Отже, для набуття мешканцями псевдодержави «ЛНР» «відповідної» соціальної
ідентичності активно використовуються та насаджуються в масовій свідомості населення
історичні міфи, а також штучні соціально-історико-психологічні конструкти, що базуються
на хибних засадах подібності певних історичних фактів і сучасних подій.
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Перспективи дослідження означеної проблеми полягають у створенні концептуальної
моделі формування соціальної ідентичності людини під впливом міфів у процесі
міжгрупових відносин.
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СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: ЕМПІРИЧНА МОДЕЛЬ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Представлено й обгрунтовано емпіричну модель дослідження соціально-психологічних
чинників розвитку громадянської компетентності молоді, складниками якої є ключові
компетенції громадянина, чинники та інструменти впливу. До переліку ключових компетенцій
внесено ті, які забезпечують успішність виконання ролі громадянина в демократичному
суспільстві (ідеальна модель). Соціально-психологічними чинниками їх розвитку визначено:
чинники макрорівня (дискурси і практики, які продукуються соціальним середовищем) та
чинники мікрорівня (особистісні якості, які виникають і розвиваються в процесі соціальної
взаємодії, – цінності, мотивації, когнітивні настановлення, ставлення, ідентичності). Згідно із
запропонованою моделлю чинники макро- і мікрорівнів взаємозалежні. Виявлено також
взаємозумовленість розвитку громадянської компетентності та пропозицій дискурсу і практик
соціального середовища. Встановлено інструменти впливу соціального середовища на
розвиток громадянської компетентності: обмеження – нормативні (норми, правила, приписи) і
ненормативні (оцінки, стереотипи, звичаї); сприяння (схвалення, прийняття, залучення,
підтримка, повага, пошана, визнання, заохочення); мотивування (до активності/пасивності,
автономності/залежності, раціональності/ірраціональності, довіри/підозріливості, дружелюбності/антагонізму). Зроблено припущення, що те, які інструменти впливу частіше обирає
середовище, вказує на його реальні очікування щодо компетенцій громадян. Порівняння ж
реальних очікувань середовища з ідеальною моделлю дасть змогу визначити ступінь його
відповідності вимогам до розвивального середовища. З’ясовано, що найбільш проблемними і
значущими для сучасного етапу розвитку громадянського суспільства в Україні є готовність до
партиципації та готовність до здобуття суспільних благ ціною обмеження власної вигоди або й
відмови від неї. Виокремлено мікрочинники становлення цих компетентностей та індикатори
їхнього розвитку.
Ключові слова: ключові компетенції; громадянська компетентність; показники;
індикатори; чинники розвитку; інструменти впливу.
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SOCIAL ENVIRONMENT AS A FACTOR OF CIVIC COMPETENCE
DEVELOPMENT: AN EMPIRICAL MODEL OF RESEARCH
It is presented and justified an empirical model of research of socio-psychological factors of
youth civic competence development, elements of which are the key competences of a citizen, factors,

50

Теоретико-методологічні засади
соціальної та політичної психології
and tools of impact. To the list of key competences of a citizen were included those that ensure the
success of performing the role of a citizen in a democratic society (ideal model). Socio-psychological
factors of its development are the following: macro-level factors (discourses and practices produced
by social environment) and micro-level factors (personal qualities that appear and develop in the
process of social interaction – values, motivation, cognitive settings, attitudes, identities). According
to the proposed model, factors of macro- and micro-levels are interdependent. There is also an
interconnection between the development of civic competences and offers of the discourse and
practices of the social environment. The tools of impact of the social environment on the development
of civic competencies are the following: restrictions (normative – norms, rules, orders, and nonnormative – valuation, stereotypes, traditions); assistance (approval, acceptance, involvement,
support, respect, deference, acknowledgment, encouragement); motivation (to activity/passivity,
autonomy/dependency, rationality/irrationality, trust/suspicion, friendliness/antagonism). It is
supposed that the instruments of the impact that the environment chooses more frequently indicate its
real expectations regarding the competencies of citizens. The comparison of realistic expectations of
the environment with the ideal model gives an opportunity to define the level of its correspondence to
the demands of the environment of development. It is defined that the most problematic and
significant for the current stage of development of civic society in Ukraine are the readiness to
participation and readiness to the acquirement of public goods at the price of restrictions or refusal of
personal profit. Micro-factors of the establishment of these competencies and indicators of its
development were distinguished.
Keywords: key competencies; civic competencies; indicators; development factors;
instruments of impact.

Постановка проблеми. Громадянську компетентність у наукових джерелах і
прикладних розробках визначають різнорівнево, залучаючи ледь не повний перелік категорій
– від знань, умінь та навичок (частіше в працях педагогів) до прагнень, здатностей,
готовностей, ціннісних преференцій та особистісних якостей. Трансверсальність ролі
громадянина забезпечується складною структурою і взаємозумовленістю компонентів
громадянської компетентності, а все разом дає підстави вважати її інтегративною
характеристикою особистості (групи, спільноти) (Шепелева, 2016; Шевчук, 2018 та ін.).
Широта функцій і багаторівневість структури громадянської компетентності ускладнюють
операціоналізацію її показників та індикаторів, що, своєю чергою, гальмує розробку
дослідницького інструментарію та емпіричне вивчення особливостей її розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, виокремлення нерозв’язаних частин
загальної проблеми. Узагальнивши результати наукових розвідок, присвячених
психологічним аспектам громадянськості (Munkler, 1997; Даль, 1994; Равен, 2002 та ін.),
ми визначаємо громадянську компетентність як інтегративну характеристику особистості,
що вказує на наявність у неї якостей (цінностей, мотивацій, настановлень, ставлень,
ідентичностей) та кваліфікаційних ознак (здатностей, готовностей), необхідних і достатніх
для ефективного виконання ролі громадянина. Відповідно, громадянські компетенції – це ті
якості та кваліфікаційні характеристики, які необхідні для ефективної громадянської
взаємодії на даному етапі розвитку суспільства. У той чи той спосіб запит на відповідний
перелік громадянських компетенцій формує суспільство, артикулюючи його через освіту,
медіа, програмні документи політичних сил, статути громадських об’єднань тощо.
На першому етапі нашого дослідження було побудовано соціально-психологічну
модель громадянської компетентності (Жадан, 2019), на основі якої і розроблялась емпірична
модель дослідження особливостей впливу соціального середовища на розвиток
громадянської компетентності, представлена нижче.
У рамках нашого дослідження не видавалося можливим охопити увесь спектр
компетентностей, що було загалом очікуваним, адже складність феномену громадянської
компетентності спонукала й інших дослідників визначати ключові компетенції, які було б
простіше оцінювати і розвивати в короткотерміновій перспективі (Трофимова, 2015;
Чулкова, 2014 та ін.). І якщо щодо загального дизайну громадянської компетентності
сьогодні майже не виникає дискусій у науковій спільноті, то проблематика ключових
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компетенцій є доволі дискусійною, зокрема й через те, що розробляється в різних ціннісних
координатах, відповідно до культурних пріоритетів, особливостей економічної, політичної,
соціальної ситуацій тощо.
Ще одним напрямом оптимізації довгого переліку громадянських компетенцій є
впровадження поняття «адекватний громадянин» та визначення необхідного і достатнього
рівня громадянської компетентності через перелік притаманних йому ознак. При цьому різні
автори роблять акценти на різних складниках компетентності. Так, зокрема, Р. Даль вважає
необхідним для адекватного громадянина володіння мінімально достатніми знаннями (про
релевантні альтернативи політичного курсу та їхні ймовірні наслідки, про власні інтереси та
інтереси громади); уявленнями (про те, який політичний вибір дає змогу забезпечити ці
інтереси найбільшою мірою, і про найбільш ефективні засоби досягнення) та
вмотивованістю діяти відповідно до цих інтересів (Даль, 1994, с. 106–131).
Натомість Дж. Марч та Й. Олсен переконані в першочерговості усвідомлення
цивілізованим громадянином колективної (громадянської) сутності людського буття, що
виявляється 1) у солідарності індивіда і політичної спільноти; 2) у специфічній ідентичності;
3) у збалансованості залучення до проблем спільноти і власної автономії, а також різних
ідентичностей і лояльностей (March, & Olsen, 1995). Тобто, на відміну від Р. Даля, який
фактично вважає ключовими когнітивні і мотиваційні складники громадянської
компетентності, Дж. Марч і Й. Олсен найбільш значущими вважають ставленнєві та
ідентифікаційні її компоненти.
Як і у випадку з моделями громадянської компетентності (Жадан, 2019), є кілька
підходів до виокремлення індикаторів компетентності. Оскільки переважна більшість
дослідників погоджується з тим, що йдеться про виконання ролі (vs функцій або захист прав
і виконання обов’язків громадянина), індикаторами громадянської компетентності
найчастіше обирають ті кінцеві здатності чи готовності, які визначають успішність
громадянської поведінки, або ж власне практики, тобто усталені способи громадянської
активності. Дослідники, які вибудовують моделі громадянської компетентності на основі
переліку компетенцій, як правило, індикаторами вважають показники розвитку визначених
компетенцій.
Прикладом оцінювання громадянської компетентності за ступенем розвитку
здатностей є індикативна модель В. Піддячого, яка містить такі здатності-індикатори:
«а) орієнтуватись у проблемах суспільно-політичного життя, знати процедури участі в
діяльності державних інститутів та органів місцевого самоврядування; б) застосовувати
процедури і технології захисту інтересів, прав і свобод – власних та інших громадян;
в) виконувати громадянський обов’язок у межах місцевої громади та держави;
г) використовувати способи і стратегії взаємодії з органами державної влади на користь собі
і громадянському суспільству; д) використовувати способи діяльності і моделі поведінки, що
відповідають чинному законодавству, задовольняють власні інтереси особи та захищають
права людини й громадянина; е) робити свідомий вибір, застосовувати демократичні
технології прийняття рішень, враховуючи інтереси й потреби громадян, представників
певної спільноти, суспільства та держави» (Піддячий, 2017, с. 78).
Як бачимо, поняття «здатності» поширюється автором на когніції, поінформованість і
власне громадянські практики. Наскільки коректно, наприклад, «знання процедур»
кваліфікувати як здатність? Незрозумілим також є такий індикатор, як «знати процедури
участі в діяльності державних інститутів». Про чию діяльність ідеться? Якщо про
громадянина, наскільки коректно говорити про «участь у діяльності»? Можливо, усе ж таки
йдеться про «вплив на діяльність»? Окрім зазначених дискусійних позицій, видається
проблематичною операціоналізація запропонованих здатностей, без чого неможливо
створити інструментарій для оцінювання громадянської компетентності.
Значно лаконічнішим є перелік індикаторів Х. Мюнклера, який пропонує оцінювати
компетентність за ознаками: партиципативної здатності і готовності, інтересу до зростання
особистісного і суспільного добробуту, що виявляються в орієнтації на суспільне благо,
52

Теоретико-методологічні засади
соціальної та політичної психології

почуття солідарності, готовності до вчинків, не пов’язаних з матеріальною винагородою
(Münkler,1997).
Дж. Александер пропонує перелік індикаторів розвитку громадянської спільноти, які,
на нашу думку, можуть застосовуватися також для оцінювання громадянської
компетентності як групи, так і особи. Такими індикаторами, на думку Дж. Александера, є:
● специфічні практики громадянськості (солідаризації, критики і взаємоповаги);
● культурно-символічні індикатори – дискурси (ціннісний, очищення влади,
боротьби з корупцією, нормативні смисли добра і зла, справедливого і несправедливого,
прийнятного і неприйнятного; дискурс свободи, який зумовлює поведінку і мотивацію);
соціальні коди; символічні концепти і практики; наративи;
● соціально-нормативні настановлення (апеляції до справедливого чи ідеального
суспільства) (Alexander, 2001).
Для
нашого
дослідження
окремий
інтерес
становлять
запропоновані
Дж. Александером бінарні коди дискурсу, який відповідає демократичному громадянству.
Вони можуть бути застосовані (повністю чи частково) не лише для оцінювання дискурсу
громадянськості, а й практик соціальної взаємодії (всередині групи, між групами і взаємодії з
владою) та громадянської компетентності особистості. Ось загальний їх перелік:
● мотиви акторів (громадянські (цивільні) – антигромадянські (антицивільні)):
активність – пасивність, автономність – залежність, раціональність – ірраціональність,
розсудливість – істеричність, стриманість – збудливість, самоконтроль – нездатність
контролювати пристрасті, реалістичність – спотворення дійсності, здоровий глузд – марення;
● взаємовідносини (громадянські – антигромадянські): відкритість – секретність,
довірливість – підозрілість, критичність – нерозбірливість, повага – власний інтерес,
альтруїзм – жадібність, чесність – обман, прямота – розрахунок, відкритість до обговорень –
келейність, дружелюбність – антагонізм;
● інститути (громадянські – антигромадянські): керованість правилами –
безчинство, закон – влада, рівність – ієрархічність, залучення – обмеження, неупередженість
– суб’єктивізм, контракт – зв’язки лояльності, групи (groups) – угруповання (factions),
установа – особистість (цит. за: Степаненко, 2006, с. 12).
В. Степаненко, аналізуючи проблеми громадянського суспільства з опертям на
методологічні підходи Дж. Александера, ключовими індикаторами розвитку громадянськості
визначив здатність до самоорганізації задля вирішення суспільних проблем, самокритичність
і саморефлексію, якість горизонтальних соціальних зв’язків та рівень соціальної солідарності
в громадянських практиках (Степаненко, 2006).
Р. Даль ключовими індикаторами громадянської компетентності вважає наявність
чіткого уявлення про «суспільне благо» та інтереси різних груп людей, а також високий
рівень емпатії і співпричетності (здатність поставити себе на місце іншого і побачити світ
його очима) (Даль, 1994).
Підсумовуючи огляд підходів до дослідження громадянської компетентності,
виокремимо ті позиції, які видаються продуктивними для наших розвідок. Це насамперед
поняття адекватного громадянина, яке, на нашу думку, є багатоплановим і може
застосовуватись, з одного боку, для визначення запиту суспільства на бажані громадянські
компетенції і для оцінювання відповідності цьому запиту впливів соціального середовища, а
з другого – для оцінювання міри відповідності цьому запиту громадянської компетентності
особистості (групи, спільноти). За результатами такого дослідження можна буде скласти
уявлення як про адекватність впливів соціального середовища запитам суспільства, так і про
адекватність компетентності громадян (груп, спільнот) викликам і рівню проблем, які мають
вирішуватись.
Метою статті є обґрунтування емпіричної моделі дослідження соціальнопсихологічних чинників розвитку громадянської компетентності молоді.
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Виклад основного матеріалу дослідження Узагальнивши результати досліджень
вітчизняних і зарубіжних науковців, у подальших емпіричних розвідках ми будемо
послуговуватися такими категоріями:
● поняття «компетенції» будемо використовувати тоді, коли йтиметься про
складники громадянської компетентності, необхідні для виконання ролі громадянина;
поняття «компетентності» вживатимемо тоді, коли йтиметься про ступінь володіння
особистістю тими чи тими компетенціями;
● компетентнісний профіль адекватного громадянина – теоретична модель
ключових компетенцій, які забезпечують успішність виконання ролі громадянина в
демократичному суспільстві;
● компетентнісний профіль громадянина – емпірично виявлена модель ключових
компетенцій, які артикулюються соціальним середовищем як необхідні і достатні для
виконання ролі громадянина;
● громадянська компетентність майбутніх педагогів – емпірично виявлена модель
ключових компетентностей студентів закладів вищої освіти педагогічного профілю;
● соціально-психологічні чинники розвитку громадянської компетентності:
 чинники макрорівня – дискурси і практики, які продукуються соціальним
середовищем;
 чинники мікрорівня – особистісні якості (цінності, мотивації, когнітивні
настановлення, ставлення, ідентичності), які виникають і розвиваються в процесі
соціальної взаємодії.
Емпірична програма дослідження конструювалася на основі моделі соціальнопсихологічних чинників розвитку громадянської компетентності (рис.).
Ми виходили з розуміння соціального середовища як простору соціальної взаємодії,
репрезентованого дискурсом громадянськості та громадянськими практиками, що
зумовлюють розвиток якостей та кваліфікаційних характеристик суб’єктів. Тобто
середовище сприяє розвитку одних якостей, здатностей та готовностей і водночас обмежує
можливості для розвитку інших.
Інструментами впливу соціального середовища на розвиток громадянської
компетентності є:
● обмеження: нормативні (норми, правила, приписи) і ненормативні (оцінки,
звичаї);
● сприяння: схвалення, прийняття, залучення, підтримка, повага, пошана, визнання,
заохочення;
● мотивування: до активності/пасивності, автономності/залежності, раціональності/ірраціональності, довіри/підозріливості, дружелюбності/антагонізму.
Передбачається дослідити особливості впливу соціального середовища на розвиток
громадянської компетентності за всіма трьома напрямами: через обмеження (прямий вплив),
через сприяння (опосередкований), через мотивування (непрямий).
Перелічені способи обмеження, сприяння та мотивування будуть у нашому
дослідженні показниками, для яких визначатимуться індикатори і розроблятиметься
інструментарій з метою дослідження особливостей соціального середовища як чинника
розвитку громадянської компетентності.
За результатами дослідження передбачається оцінити вплив соціального середовища
на розвиток громадянської компетентності з огляду на його функції: соціальнокомунікативну, соціально-інтегративну та особистісно-формувальну (Нагайченко, 2010).
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Рис. Модель соціально-психологічних чинників розвитку громадянської компетентності
Узагальнивши результати досліджень дискурсу та практик громадянськості, які
проводились нами раніше, а також дані емпіричних розвідок з цієї проблеми вітчизняних та
зарубіжних науковців, ми:
1) обрали з переліку кваліфікаційних характеристик найбільш проблемні і значущі
для сучасного етапу розвитку громадянського суспільства в Україні: готовність до
партиципації (участь в управлінні, вирішенні проблем, співробітництво тощо) та готовність
до здобуття суспільних благ ціною обмеження або й відмови від власної вигоди;
2) визначили компетентності (особистісні якості), необхідні для їх досягнення;
3) виокремили індикатори для оцінювання визначених компетентностей (табл.).
Ми виходимо з припущення, що громадянські готовності зумовлюються відповідними
конфігураціями якостей, сформованих у процесі соціальної взаємодії, і конвертуються в
громадянську дію лише тоді, коли ситуація оцінюється особистістю як значуща для неї
(групи, спільноти).
Для оцінювання дискурсу і практик соціального середовища ми запозичимо підхід до
виокремлення бінарних опозицій дискурсу, запропонований Дж. Александером.
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Таблиця
Показники та індикатори громадянських компетентностей,
які зумовлюють готовність до партиципації та готовність до здобуття суспільних благ
ціною обмеження власної вигоди або й відмови від неї
Компетентності

ціннісні

Показники

законності
соціальної
солідарності
співробітництва

мотивації

залучення
активності
досягнення

когнітивні
настановлення

самоорганізації для
вирішення спільних
проблем
на критичний аналіз
ситуації

на раціональне
оцінювання
інформації
на рефлексивний
аналіз ситуації

ставлення

соціальна
відповідальність
соціальна довіра
толерантність
до невизначеності

ідентичності

суб’єктна
громадянська

Індикатори

закон-влада, відкритість - келейність, прозорістьсекретність, підзвітність-не контрольованість
баланс інтересів (колективних/індивідуальних),
орієнтація практик (на спільне/індивідуальне благо),
орієнтація на співпрацю /автономність,
дружелюбність/антагонізм
відмова від домінування, уникання маніпуляцій,
артикуляція власних переживань і бажаного результату,
прагнення зрозуміти мету і мотиви партнера,
відвертість, гнучкість.
цілі участі (матеріальні-нематеріальні, раціональніірраціональні)
зовнішня/внутрішня; ситуативна/постійна; вибір
практик активності (прийнятні/неприйнятні,
застосовуються часто / рідко).
орієнтовані на власний інтерес чи спільне благо;
співвідношення індивідуальних і групових цілей.
уміння донести власну ідею, переконати інших та організувати їх на її реалізацію; досвід організації власного
часу для вирішення конкретних проблем спільноти
звичний алгоритм верифікації інформації (оцінювання
джерел, обґрунтованості висновків) / прийняття інформації, яка підтверджує власні припущення, як достовірної); прагнення до виявлення причинно-наслідкових
зв’язків
прагнення виокремити маніпуляційний складник та
визначити мету появи саме цієї інформації у
відповідний час та встановити кінцевого бенефіціара;
недовіра до інформації, яка апелює до емоцій
гальмування прагнення якнайшвидше вирішити
проблему; прагнення виділити в проблемі принципово
нові умови, проаналізувати власні емоції, оцінки,
помилки і з’ясувати їх причини; оцінити відповідність
ситуації власним мотивам і цілям
усвідомлення і контроль своєї здатності бути причиною
змін (або протидії змінам); нетерпимість до непрозорих
і незаконних дій; прогнозування наслідків своїх дій
(бездіяльності)
очікування, що інші люди (групи, інституції) поводитимуться чесно і відповідно до норм; розгалуженість
мережі соціальних зв’язків (соціальний капітал)
сприйняття невизначеності як можливості розвитку;
уникання крайніх оцінок (чорно-білої картини світу);
упевненість у собі в ситуаціях ризику чи конфронтації
внутрішня/зовнішня детермінація цілей, і ставлень сфер
і форм громадянської активності
рівень смислів громадянської ідентифікації (знакова
репрезентація, інтерпретація, конструювання, створення
умов і правил перетворення реальності)
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Обмеження дослідження зумовлені браком часу та ресурсів, необхідних для
виявлення особливостей впливу соціального середовища на розвиток усього переліку
громадянських компетентностей, представлених у теоретичній моделі.
Практична/соціальна
значущість
дослідження.
Оскільки
досліджувані
компетентності видаються одними з найбільш актуальних і водночас проблемних на даному
етапі становлення громадянського суспільства, практичні рекомендації щодо їх розвитку
стануть у пригоді всім учасникам цього процесу.
Висновки та перспективи подальших досліджень. У представленій моделі
соціально-психологічних чинників розвитку громадянської компетентності наявні всі
необхідні для організації емпіричного дослідження елементи:
● визначено кваліфікаційні характеристики та перелік компетенцій, які
уможливлюють їх набуття (показники), виокремлено індикатори для кожного з показників;
● визначено способи та інструменти впливу соціального середовища на розвиток
громадянської компетентності.
Наступним кроком у наших розвідках буде підготовка інструментарію і проведення
емпіричного дослідження з метою верифікації моделі соціально-психологічних чинників
розвитку громадянської компетентності і перевірки припущення щодо взаємозумовленості
розвитку дискурсу та практик середовища і показників розвитку громадянської
компетентності.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД
ПОСТТРАВМАТИЧНИХ ОСОБИСТІСНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ
Розроблено оригінальну концептуальну модель соціально-психологічного супроводу
постраждалих від воєнних дій. Супровід визначено як спеціально організовану діяльність, що
забезпечує відновлення психологічного здоров’я та конструктивні особистісні трансформації.
Розглянуто взаємозв’язок компонентів горизонтальної моделі соціально-психологічного
супроводу: 1) реципієнта, споживача; 2) агента, тобто спеціаліста, групи, спільноти;
3) життєвої ситуації, що сприяє чи заважає взаємодії реципієнта і агента. Динамічну,
вертикальну модель супроводу побудовано з урахуванням таких компонентів: діагностикоцільового, операційно-інструментального, спільнотно-комунікативного та оцінковокорекційного. Визначено функції компонентів: діагностико-цільового (оцінювання характеру
травми, стану психологічного здоров’я реципієнта, ресурсів відновлення); операційноінструментального (апробація інструментів, способів, стратегій супроводу); спільнотнокомунікативного (залучення реальних і віртуальних мереж, груп самодопомоги); оцінковокорекційного (моніторинг ефективності супроводу, коригування процедури, внесення змін до
організації). З’ясовано інструменти супроводу: 1) комунікативні практики покращення
взаємодії агента і реципієнта; 2) мультидисциплінарні заходи, що забезпечують готовність
спільнот до надання підтримки, залучення реципієнта до спільнотного життя; 3) фасилітація
само- і взаємодопомоги. Проаналізовано дієвість стратегій супроводу: переінтерпретації
життєвих випробувань, апробації нових практик взаємодії, подолання відчуження, розвитку
толерантності до невизначеності. Засвідчено показники ефективності супроводу:
1) формування психологічної готовності до конструктивної взаємодії, 2) ступінь задоволеності
якістю підтримки, 3) зростання рівня психологічного благополуччя реципієнтів, 4) професійна
підготовка агентів супроводу та профілактика вигорання, 5) зростання популярності
супроводження, 6) координація роботи міждисциплінарних команд, 7) здатність спільноти
самостійно забезпечувати супроводжувальну взаємодію після завершення розробленої
спеціалістами програми.
Ключові слова: соціально-психологічний супровід; психологічне здоров’я; особистісні
трансформації; інструменти супроводу; стратегії супроводу; показники ефективності;
вертикальна і горизонтальна моделі супроводу.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF POST-TRAUMATIC
PERSONAL TRANSFORMATIONS
It is developed an original conceptual model for the socio-psychological support of war
victims. Support is defined as a specially organized activity that provides psychological health
recovery and constructive personal transformations. The interrelation of the horizontal model
components of social-psychological support is considered: 1) the recipient, that is, the
consumer; 2) the agent, that is, the specialist, the group, the community; 3) the life situation that
promotes or impedes interaction of the recipient and the agent. It is built the dynamic, vertical
model of support due to the following components: diagnostic-target, operational-instrumental,
community-communicative, and evaluation-correction. The functions of the components were
determined: diagnostic-target one (assessment of the nature of the trauma, the state of the
recipient’s psychological health, recovery resources); operational-instrumental one (approbation
of tools, methods, strategies of support); community-communicative one (involvement of real
and virtual networks, self-help groups); evaluative-corrective one (monitoring the support’s
effectiveness, adjusting of the procedure, making changes to the organization process). The
support tools were clarified: 1) communicative practices to improve the interaction between the
agent and the recipient; 2) multidisciplinary means to ensure the readiness of communities to
provide support, to attract the recipient to community life; 3) facilitation of self- and mutual
assistance. The efficacy of support strategies is analyzed: the reinterpretation of life trials,
testing of new interaction practices, alienation overcoming, development of tolerance to
uncertainty. Performance indicators for the support are certified: 1) forming of psychological
readiness for constructive interaction, 2) measure of satisfaction with the support quality,
3) improvement of psychological well-being of the recipient, 4) professional training of support
agents, and burnout prevention 5) increasing of support’s popularity; 6) work coordination of
the multidisciplinary teams, 7) the community’s possibility to provide accompanying interaction
after the completion of the program developed by specialists.
Keywords:
socio-psychological
support;
psychological
health;
personal
transformations; support tools; support strategies; performance indicators; vertical and
horizontal support models.

Постановка проблеми. Вплив тривалої воєнної травматизації на велику кількість
людей як у зонах державного контролю, так і на окупованих територіях досі залишається
актуальним і недостатньо вивченим. Серед психологічних проблем воєнного і поствоєнного
суспільства чи не найгострішою в найближчому майбутньому буде проблема пошуку
можливостей оптимізації переходу до умов мирного життя різних категорій населення
країни.
Крім ветеранів та членів їхніх сімей, психологічної підтримки загалом і супроводу
зокрема потребують мільйони людей на сході України, які щодня відчувають на собі
наслідки російської агресії, а також вимушені переселенці. Їм нерідко бракує юридичної,
медичної, фінансової допомоги. Вони гостро відчувають фізичну і психологічну небезпеку,
самотність, відчуження, нерозуміння з боку суспільства їхніх нагальних потреб. За різними
видами соціальної підтримки, яка сприяла б досягненню психологічного благополуччя, вони
звертаються переважно до тих, кого добре знають, кому довіряють, тобто до членів власної
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сім’ї, друзів, побратимів, тоді як ресурси компетентного соціально-психологічного
супроводу залишаються майже незапитаними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За даними японських психологів, люди, які
пережили втрати, належать до категорії тих, кому психологічна підтримка потрібна в першу
чергу. Міждисциплінарне дослідження вимушених переселенців, які вижили після
землетрусу на сході Японії, показало, що насамперед потребують уваги ті, хто втратив членів
сім’ї і друзів під час катастрофи (Teramoto, Matsunaga, & Nagata, 2015). Водночас
залишається недостатньо вивченою специфіка психологічної підтримки відповідно до типу
травми, тривалості травмування, залежно від того, є підтримувальне середовище чи такого
середовища немає.
Психологічні служби країн НАТО протягом багатьох років здійснюють організацію
комплексного супроводу людини, що брала участь у воєнних конфліктах. Кожна країна
альянсу надає професійну психологічну підтримку військовим, сприяючи їхній реадаптації,
поверненню їх до мирного життя. Важливим аспектом такої роботи є цілеспрямована
підготовка військових, які ще перебувають у зоні бойових дій, до майбутнього повернення
додому. Для проведення психологічної декомпресії створюються групи, що складаються із
психіатрів, психологів, соціальних і медичних працівників, капеланів. Така профілактична
робота сприяє посиленню життєстійкості, розвитку саморегулятивних навичок, активізації
самостійності, ініціативи військових. Виявлено, що стимулювання лідерських якостей
комбатантів покращує їхню мотивацію, мислення, копінги та відновлює психологічне
здоров’я (Vermetten et al., 2014). Актуальним завданням є дослідження можливостей
організації такої профілактичної роботи в Україні та аналіз складностей, що виникають при
спробах адаптації досвіду натівських психологічних служб до наявних у нашому суспільстві
та армії умов.
Американські ветерани мають стійкі упередження щодо цивільних осіб, які начебто
не можуть адекватно оцінити їхній досвід та життєві перспективи, оскільки вони «не були
там». Ветерани вважають себе інакшими, відмінними від решти суспільства ще й тому, що не
бачать достатньої оцінки їхньої служби. Деякі побоюються, що, повернувшись до статусу
цивільної особи, вони ніколи не відіграватимуть такої значущої ролі, як під час служби в
армії. Конструктивним шляхом розв’язання проблеми, за даними дослідників, є зміна
парадигми, що передбачає акцентування уваги на атрибутах однаковості з невійськовими
групами, а не розбіжності. Визнання рис схожості, подібності допомагає ветеранам знову
відчути власну нормальність. Це додає оптимізму в оцінці власної здатності покращувати
соціально-економічний статус (Kranke, Eloersch, & Dobalian, 2019).
За даними М. Чернявської (Титаренко (ред.), 2019, c. 161–169), найвищий рівень
відчуження учасники бойових дій відчувають щодо суспільства, інших людей та роботи, а
найнижчий – щодо себе та сім’ї. Відповідно, дієвим інструментом подолання відчуження є
комплексна стратегія поступового відновлення діалогу ветерана зі світом, життям, собою та
сенсом. Потребують подальшого дослідження можливості соціально-психологічного
супроводу, який має відігравати ключову роль у розробці ефективних стратегій реадаптації.
Зазвичай значення спільноти, коли йдеться про пристосування ветеранів до мирного
життя, підкреслюється в психологічних дослідженнях. Так, американські колеги доводять,
що для студентів-ветеранів, крім наявності персоналу, який спеціально працює з ними, і
фінансової підтримки, значущими агентами реінтеграції є такі дві спільноти, як їхні сім’ї та
інші ветерани (Young, & Phillips, 2019).
Водночас трапляються роботи, в яких досліджується шкідливість довготривалого
супроводу ветеранів. У статті, що базується на зібраних у Ліберії даних, ідеться про
обурення громади з приводу довготривалої підтримки колишніх учасників бойових дій. На
думку автора, супровід певною мірою стигматизує комбатантів та утруднює їхню
реінтеграцію в повсякденне соціальне, економічне і політичне життя (Mcmullin, 2013, р. 386).
Отже, роль спільноти в соціально-психологічному супроводі залишається одним із
недостатньо висвітлених аспектів проблеми.
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Мета статті – розробка концептуальної моделі соціально-психологічного супроводу,
що передбачає специфікацію поняття, визначення його структурних характеристик, векторів
спрямування, стратегій супроводження та показників ефективності.
Виклад основного матеріалу дослідження. У тезаурусі, що охоплює психологічну
лексику посттравматичних особистісних трансформацій, крім кластера понять, що включає
соціальну підтримку, психологічну допомогу (Crone et al., 2019; del Mar Chavarria Soto,
2019), реабілітацію (Титаренко (ред.), 2019), є не менш значущий кластер, у якому
розглядаються концепти супроводу, соціального і психологічного. Супроводжувати, як
зазначається в тлумачному словнику, означає бути поруч, іти разом із ким-небудь як
супутник (Білодід, 1978, с. 851). Термін «соціальний супровід», як базовий для галузі
соціальної роботи та педагогіки, є технологією, спрямованою на підтримку людини чи
спільноти, надання кваліфікованої допомоги, оптимізацію життєдіяльності, відновлення
здатності до повноцінного соціального функціонування (Капська, 2012). У супроводі
передбачається певний баланс безпосередньої та опосередкованої підтримки людини на
відміну від психологічної допомоги, яку надає безпосередньо родич, друг, колега, сусід, член
сім’ї постраждалого, а також психолог, лікар, соціальний працівник.
Концепт соціально-психологічного супроводу специфікує інтегральну – соціальну і
психологічну – підтримку людини і є базовим у контексті посттравматичних особистісних
трансформацій. Завдяки відновленню внутрішніх ресурсів та наданню додаткових ресурсів
супровід підсилює здатність справлятися з проблемами, стаючи медіатором покращення
психологічного здоров’я людини. Він спрямований на оптимізацію взаємодії людини з
близьким і віддаленим оточенням: родичами, сусідами, друзями, колегами, членами
територіальних, релігійних та інших спільнот.
Опосередкований спільнотою соціально-психологічний супровід є трифазним
процесом: це, по-перше, безпосередня допомога особі; по-друге, допомога особі в її
залученні до спільноти; по-третє, це підтримка спільноти в її прагненні допомагати особі та
іншим спільнотам. Характеристиками такого супроводу є екологічність, недирективність,
зануреність у повсякденне життя супроводжуваного, наявність особливих, довірчих
стосунків між тими, кого супроводжують, і тими, хто супроводжує. Середовищем супроводу
ветеранів зазвичай є групова взаємодопомога, взаємодія комбатантів, побратимів,
волонтерських об’єднань.
Обираючи форми супроводу, спосіб контактування з постраждалим, важливо
орієнтуватися на ступінь травмування та актуальний рівень психологічного здоров’я
особистості. Спрямованість супроводу, зорієнтованого на підтримку і відновлення
психологічного здоров’я, може бути різною. Це, наприклад, сприяння професійному
апгрейду, що передбачає відновлення на роботі, нове працевлаштування, навчання,
професійну переорієнтацію та перекваліфікацію, відкриття власної справи. Не менш
важливим є й сприяння апгрейду у сфері близьких стосунків. Ідеться про подолання
відчуження, непорозуміння, ціннісних розбіжностей з родичами, колишніми колегами,
друзями, про зусилля, спрямовані на збереження сім’ї, допомогу після розлучення
(Титаренко, 2018).
Розгляньмо горизонтальну структуру супроводу, яка розгортається на поверхні життя
особистості (рис. 1). Вона складається щонайменше з трьох компонентів – агента, реципієнта
і ситуації, між якими відбувається взаємодія. Агентом здійснення соціально-психологічного
супроводу може бути і близька людина, і психолог, і соціальний працівник, і спільнота, а
реципієнтом, споживачем, «юзером» – особистість, яку супроводжують, чи спільнота, яка
потребує супроводження. Третя сторона супроводжувальної взаємодії – реальна життєва
ситуація, яка певним чином впливає на характер, спрямованість, інтенсивність взаємодії,
рівень її конструктивності.
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Рис. 1. Модель горизонтальної структури соціально-психологічного супроводу
Інший спосіб побудови моделі супроводу можливий, коли за основу береться її
процесуальна, динамічна функціональність. У такому випадку соціально-психологічний
супровід розглядається перш за все як процесуальне явище, мінливе, динамічне,
цілеспрямоване і досить тривале. Відповідно, структуру супроводу можна представити як
послідовне розгортання окремих етапів, кожен з яких має свою мету і спрямованість. Така
структура апріорі рухлива, і зміст її трансформується на кожному наступному етапі.
З’ясуймо, як саме етапи супроводу водночас стають компонентами його структури
(рис. 2).
1. На діагностико-цільовому етапі оцінюються рівень травматизації постраждалих,
їхні очікування, актуальні запити. Вивчаються також ресурси супроводжувальної команди.
З’ясовується діапазон майбутніх особистісних трансформацій агентів супроводу. Все це
сприяє постановці цілей супроводу та пошуку шляхів їх досягнення.
2. На операційно-інструментальному етапі апробуються інструменти, засоби,
прийоми супроводжувальної взаємодії. Усі ці форми роботи мають бути, по-перше,
адекватними запитам і потребам реципієнта; по-друге, мають відповідати можливостям
агентів; по-третє, мають враховувати обмеження, що вводить реальна життєва ситуація. У
деяких випадках до інструментарію включається низка просвітницьких та психогігієнічних
заходів, спрямованих на близьке оточення людини, що здійснює її підтримку. В результаті
оцінки проміжних результатів розробляються інноваційні діагностичні прийоми та
психоедукативні матеріали.
3. На спільнотно-комунікативному етапі акцент робиться як на опосередкованості
впливів через спільноти, так і на взаємодії професіоналів з різноманітними спільнотами, у які
вже включена чи потенційно може бути включена постраждала людина. Ідеться про реальні і
віртуальні комунікативні мережі, групи взаємо- і самодопомоги. Фахівці команди супроводу
методично супроводжують певні цільові групи, здійснюють консультативну роботу, що
підтримує мотивацію учасників процесу та сприяє переорієнтації практик подолання з
деструктивних на конструктивні.
4. На оцінково-корекційному етапі здійснюється моніторинг ефективності взаємодії
агента і реципієнта, аналізуються результати переінтерпретації та інтеграції травматичного
досвіду. Відбувається коригування неефективних та розробка нових копінгів, що сприяють
ресоціалізації постраждалих. Моделюються перспективи та визначаються подальші
пріоритетні напрями соціально-психологічного супроводу.
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Рис. 2. Модель вертикальної структури соціально-психологічного супроводу
Успішне виконання функцій соціально-психологічного супроводу передбачає
виділення основних способів його організації, що є водночас векторами його спрямування.
Узагальнюючи дані наших досліджень соціально-психологічних технологій
реабілітації, вважаємо, що основними способами організації соціально-психологічного
супроводу є:
● пряма, безпосередня підтримка людини, що забезпечує відновлення після
травматизації;
● опосередкована підтримка шляхом активізації роботи спільнот, державних і
недержавних інституцій, що створює потенційне середовище конструктивних особистісних
трансформацій;
● соціальні мережі, реальні і віртуальні, з подальшим впливом на їхню
розгалуженість, глибину та інтенсивність контактів, що підживлює комунікативні ресурси
особистості;
● практики взаємо- і самопідтримки та допомоги, що сприяють поступовому
зростанню самостійності і відповідальності особистості за подальший плин власного життя,
його перспективи.
Корисними інструментами травмочутливого соціально-психологічного супроводу є
комунікативні практики взаємодії та підтримки, а також фасилітація само- і взаємодопомоги.
Серед інструментів супроводу слід назвати мультидисциплінарні заходи, що забезпечують
взаємодію спільнот між собою, їхню готовність до надання підтримки своїм членам,
активність у залученні особистості до спільнотного життя. Постраждалі більшою мірою
залучаються до спільної діяльності, спрямованої на відновлення їхнього психологічного
здоров’я, більше беруть на себе відповідальність, краще реінтегруються в суспільне життя за
умови, що в роботі з ними беруть участь одночасно кілька агентів соціально-психологічного
супроводу (професіонали-психологи, члені сімей, волонтерські об’єднання тощо).
Якщо ж учасники бойових дій, члени їхніх сімей, внутрішньо переміщені особи не
мають можливості оперативного звернення до спеціаліста, їм стануть у пригоді віртуальні
консультації з використанням таких засобів зв’язку, як скайп, вайбер, вотс-ап, месенджери
тощо. Завдяки перегляду і подальшому обговоренню рекомендованих спеціалістом фільмів,
відеосюжетів, імпровізованих інсценізацій відбувається переосмислення травматичних подій
та інтеграція пережитого.
Розгляньмо стратегії соціально-психологічного супроводу особистості. Найбільш
ефективною стратегією, за свідченням учасників тренінгів і консультативних індивідуальних
сесій, є спільні переінтерпретації пережитих випробувань у літературній, образотворчій,
театралізованій формах (розповіді, терапевтичні сесії, пости і коментарі в соціальних
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мережах, казки, оповідання, вірші, драматизації, малюнки, інсталяції тощо). Ця стратегія в
різних її формах допомагає людині відредагувати своє попереднє ставлення до пережитого і
побачити нові, життєствердні аспекти набутого досвіду.
Вагомою є також стратегія апробації більш конструктивних способів взаємодії із
сімейним, дружнім, професійним оточенням, з побратимами, односельцями, знайомими із
соціальних мереж. Після обговорення широкого спектру способів налагодження і
збереження контактів, вирішення конфліктів у процесі консультацій, бесід, групових
дискусій відбувається подальша апробація набутих навичок у реальному житті, під час
переформатування стосунків.
Учасники супроводжувальної взаємодії наголошують також на значенні стратегії
розвитку толерантності до невизначеності, що передбачає поглиблення індивідуальної
відповідальності за все, що відбувається, зміну ставлення до причин і наслідків певних подій,
зростання готовності вчитися на власних помилках.
Навчання спеціалістів, що забезпечують його ефективність, має організовуватися з
урахуванням їхньої професійної компетентності, відповідальності, зацікавленості та свободи
від релігійних, етнічних, гендерних, політичних та інших упереджень. Не менш важливими є
й такі особистісні якості членів супроводжувальної команди, як самоприйняття,
емпатійність, оптимістичність, високий рівень самоконтролю, толерантність, готовність до
компромісів.
Про ефективність соціально-психологічного супроводу можуть свідчити такі
показники: 1) формування стійкої психологічної готовності реципієнтів до конструктивної
взаємодії на всіх етапах супроводу; 2) ступінь задоволеності або розчарування
супроводжуваних щоденною підтримкою, яку вони отримують від інших (DeLongis, &
Holtzman, 2006); 3) зростання рівня психологічного благополуччя реципієнтів (Tennant et al.,
2007); 4) професійна підготовка і перепідготовка агентів супроводу, профілактика вигорання;
5) збільшення запитаності, затребуваності супроводження; 6) координація роботи
міждисциплінарних команд, спільнот, організацій; 7) здатність спільноти самостійно
забезпечувати конструктивну супроводжувальну взаємодію після завершення розробленої
спеціалістами програми.
Обмеження дослідження. Характеристики дизайну на аналітико-концептуальному
етапі дослідження, представленому в цій роботі, передбачали насамперед теоретичний аналіз
та інтерпретацію раніше отриманих результатів. Подальшого емпіричного дослідження
потребує динаміка особистісних
трансформацій, що відбуваються
внаслідок
супроводжувальної взаємодії.
Практична/соціальна значущість дослідження. Отримані результати сприятимуть
поглибленню уявлень про можливості соціально-психологічного супроводу як ефективного
опосередкування взаємодії постраждалих осіб із суспільством, забезпечення більш
ефективної підготовки та інтеграції зусиль психологів-практиків, соціальних працівників,
інших фахівців.
Висновки. Як спеціально організована діяльність, соціально-психологічний супровід
є медіатором конструктивних особистісних трансформацій та реінтеграції до умов мирного
життя. Ефективний супровід передбачає відновлення психологічного здоров’я, професійну
самореалізацію, збереження та поглиблення стосунків з оточенням, підсилює здатність
справлятися з проблемами завдяки відновленню внутрішніх ресурсів та залученню ресурсів
додаткових. Характеристиками супроводу є комплексність, тривалість, систематичність,
опосередкованість взаємодії агента і реципієнта шляхом організації підтримки з боку
оточення.
Горизонтальна модель соціально-психологічного супроводу складається з таких
компонентів: 1) реципієнта, споживача, «юзера», якого супроводжують; 2) агента, тобто
спеціаліста, групи, спільноти, що беруть участь у супроводі; 3) життєвої ситуації, що сприяє
чи заважає взаємодії реципієнта і агента.
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Компонентами вертикальної моделі супроводу і водночас послідовними етапами його
розгортання є діагностико-цільовий, операційно-інструментальний, спільнотно-комунікативний та оцінково-корекційний. Діагностико-цільовий компонент передбачає оперативне
професійне дослідження характеру травми, стану психологічного здоров’я реципієнта,
ресурсів відновлення. Операційно-інструментальний охоплює добір форм, методів, способів
організації супроводу. Спільнотно-комунікативний – це залучення реальних і віртуальних
мереж, груп самодопомоги для здійснення тривалого опосередкованого впливу. Оцінковокорекційний полягає в моніторингу ефективності супроводу та внесенні необхідних змін до
його організації.
Інструментами травмочутливого соціально-психологічного супроводу є: 1) комунікативні практики покращення взаємодії агента і реципієнта; 2) мультидисциплінарні заходи,
що забезпечують взаємодію спільнот, їхню готовність до надання підтримки, залучення
постраждалої особистості до спільнотного життя; 3) фасилітація само- і взаємодопомоги,
спрямованої на відновлення психологічного здоров’я та реінтеграцію в суспільне життя.
Серед стратегій соціально-психологічного супроводу показали свою дієвість стратегія
переінтерпретацій життєвих випробувань, стратегія апробації нових конструктивних
способів взаємодії з оточенням, стратегія розвитку толерантності до невизначеності,
стратегія активізації життєстійкості, стратегія подолання відчуження.
Показниками ефективності соціально-психологічного супроводу є формування
психологічної готовності до конструктивної взаємодії, ступінь задоволеності якістю
підтримки, зростання рівня психологічного благополуччя реципієнтів, професійна підготовка
агентів супроводу та профілактика вигорання; зростання запитаності супроводження;
координація роботи міждисциплінарних команд, здатність спільноти самостійно
забезпечувати супроводжувальну взаємодію після завершення розробленої спеціалістами
програми.
Напрями подальших розвідок. Буде розроблено комплекс діагностичних методик
для дослідження ефективності соціально-психологічного супроводу та емпірично визначено
ландшафти особистісних трансформацій учасників бойових дій.
Висловлюю щиру подяку Інституту соціальної та політичної психології НАПН
України, за сприяння якого забезпечено фінансування та виконання комплексної теми
наукового дослідження «Соціально-психологічний супровід постраждалих від воєнних дій у
період переходу до умов мирного життя» (номер державної реєстрації НД №0119U000141).
Список використаних джерел
Білодід, І. К. (Ред.) (1978). Академічний тлумачний словник української мови (СУМ-11). Т. 9.
Київ: Наукова думка.
Капська, А. Й. (2012). Соціальний супровід різних категорій сімей і дітей. Київ: Центр
навчальної літератури.
Мушкевич, М. І. (2011). Поняття супроводу в сучасній психологічній науці. Проблеми
загальної та педагогічної психології. Т. XIII (1), с. 287–294.
Титаренко, Т. М. (2018). Психологічне здоров’я особистості: засоби самодопомоги в умовах
тривалої травматизації. Кропивницький: Імекс-ЛТД.
Титаренко, Т. М. (Ред.) (2019). Соціально-психологічні технології відновлення особистості
після травматичних подій. Кропивницький: Імекс-ЛТД.
Crone, D. M., Sarkar, M., Curran, T., Baker, S.M., Hill, D., Loughran, E.A., Dickson, T., & Parker,
A. (2019, January). Mental Health first aid for the UK Armed Forces. Health Promotion International,
35 (1),
132–139.
Retrieved
from
https://academic.oup.com/heapro/advance-article-abstract/doi/
10.1093/heapro/day112/5304750
Del Mar Chavarria Soto, M. (2019). Understanding the Effects of a Mindful Yoga Intervention on the
Psychological Well-Being of Student Veterans. (Doctoral Dissertation). University of Northern Colorado,
Greeley, USA. Retrieved from https://digscholarship.unco.edu/dissertations/604

66

Соціальна психологія
особистості
De Longis, A., & Holtzman, S. (2006). Coping in Context: The Role of Stress, Social Support, and
Personality in Coping. Journal of Personality, 73 (6), 1633–1656.
Kranke, D., Eloersch, J., Dobalian, A. (2019, February). Identifying Aspects of Sameness to Promote
Veteran Reintegration with Civilians: Evidence and Implications for Military Social Work. Health Social
Work,
44 (1),
61–64.
Retrieved
from
https://academic.oup.com/hsw/advance-article/doi/
10.1093/hsw/hly036/5245894
Mcmullin, J. (2013). Integration or separation? The stigmatisation of excombatants after war. Review
of International Studies, 39, 385–414.
Tennant, R., Hiller, L., Fishwick, R., Platt, S., Jozeph, S., Weich, S., Parkinson, J., Secker, J., &
Stewerd-Brown, S. (2007). The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS): development
and UK validation. Health and Quality of Life Outcomes, 5 (63), Retrieved from
https://doi.org/10.1186/1477-7525-5-63
Teramoto, C., Matsunaga, A. & Nagata, S. (2015). Social support in earthquake survivors. Japan
Journal of Nursing Science, 12, 320–329.
Vermetten, E., Greenberg, N., Boeschoten, M.A., Delahaije, R., Jetly, R., Castro, C. A., &
McFarlane, A. C. (2014, August). Deployment-related mental health support: comparative analysis of NATO
and allied ISAF partners. European Journal of Psychotraumatology, 5. Retrieved from
http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v5.23732
Young, S. L. & Phillips, G. A. (2019). Veterans’ Adjustment to College: A Qualitative Analysis of
Large-Scale Survey Data. College Student Affairs Journal, 37 (1), 39–53.

References
Bilodid, I. K. (Red.) (1978). Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy (SUM11)[Academic Interpretative Dictionary of the Ukrainian Language]. Vol. 9. Kyiv: Naukova dumka. (in
Ukrainian)
Crone, D. M., Sarkar, M., Curran, T., Baker, S. M., Hill, D., Loughran, E. A., Dickson, T., & Parker,
A. (2019, January). Mental Health first aid for the UK Armed Forces. Health Promotion International,
35 (1),
132–139.
Retrieved
from
https://academic.oup.com/heapro/advance-articleabstract/doi/10.1093/heapro/day112/5304750 (in English)
De Longis, A., & Holtzman, S. (2006). Coping in Context: The Role of Stress, Social Support, and
Personality in Coping. Journal of Personality, 73 (6), 1633–1656. (in English)
Del Mar Chavarria Soto, M. (2019). Understanding the Effects of a Mindful Yoga Intervention on the
Psychological Well-Being of Student Veterans. (Doctoral Dissertation). University of Northern Colorado,
Greeley, USA. Retrieved from https://digscholarship.unco.edu/dissertations/604 (in English)
Kapska, A. I. (2012). Sotsialnyi suprovid riznykh katehorii simei i ditei [Social support for different
categories of families and children]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. (in Ukrainian)
Kranke, D., Eloersch, J., & Dobalian, A. (2019, February). Identifying Aspects of Sameness to
Promote Veteran Reintegration with Civilians: Evidence and Implications for Military Social Work. Health
Social
Work,
44 (1),
61–64.
Retrieved
from
https://academic.oup.com/hsw/advancearticle/doi/10.1093/hsw/hly036/5245894 (in English)
Mcmullin J. (2013). Integration or separation? The stigmatisation of excombatants after war. Review
of International Studies, 39, 385–414. (in English)
Mushkevych, M. I. (2011). Poniattia suprovodu u suchasnii psykholohichnii nautsi [The concept of
support in modern psychological science]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii [Problems of
General and Educational Psychology]. Vol. XIII (1), 287–294. (in Ukrainian)
Tennant, R., Hiller, L., Fishwick, R., Platt, S., Jozeph, S., Weich, S., Parkinson, J., Secker, J., &
Stewerd-Brown, S. (2007). The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS): development
and UK validation. Health and Quality of Life Outcomes, 5 (63). Retrieved from
https://doi.org/10.1186/1477-7525-5-63 (in English)
Teramoto, C., Matsunaga, A. & Nagata, S. (2015). Social support in earthquake survivors. Japan
Journal of Nursing Science, 12, 320–329. (in English)

67

Наукові студії із соціальної та політичної психології
Вип. 45 (48)
Tytarenko, T. M. (2018). Psykholohichne zdorovia osobystosti: zasoby samodopomohy v umovakh
tryvaloi travmatyzatsii [Psychological health of the individual: self-care in the face of prolonged
traumatization]. Kropyvnytskyi: Imeks-LTD. (in Ukrainian)
Tytarenko, T. M. (Red.) (2019). Sotsialno-psykholohichni tekhnolohii vidnovlennia osobystosti pislia
travmatychnykh podii [Socio-psychological technologies of personality recovery after traumatic events].
Kropyvnytskyi: Imeks-LTD. (in Ukrainian)
Vermetten, E., Greenberg, N., Boeschoten, M.A., Delahaije, R., Jetly, R., Castro, C.A., &
McFarlane, A.C. (2014, August). Deployment-related mental health support: comparative analysis of NATO
and allied ISAF partners. European Journal of Psychotraumatology, 5. Retrieved from
http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v5.23732 (in English)
Young, S. L. & Phillips, G. A. (2019). Veterans’ Adjustment to College: A Qualitative Analysis of
Large-Scale Survey Data. College Student Affairs Journal, 37 (1), 39–53. (in English)

68

Соціальна психологія
особистості

УДК 159.96
DOI: https://doi.org/10.33120/ssj.vi45(48).143
Васьківська Світлана Василівна
кандидат психологічних наук, доцент
кафедри психодіагностики та клінічної психології,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна
ORCID ID 0000-0003-3639-3371
vasswet17@gmail.com

ПЕРЕЖИВАННЯ ОПОЗИЦІЇ ЗІ СВІТОМ ЯК ПРЕДМЕТ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ
В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІЙ РОБОТІ
Метою дослідження є розробка алгоритму подолання проблемних опозиційних
переживань клієнта в психотерапевтичному процесі, його методологічне та процедурне
забезпечення. Створена технологія ґрунтується на теоретико-психологічному вивченні
концепцій, спрямованих на аналіз глибинного змісту емоційного реагування (К. Ізард,
Р. Плутчик, Г. Келерман, В. Леонтьєв, В. Льовкін, О. Матвєєв та ін.), та узагальненні
типологічного і характерологічного статусів людини (К. Юнґ, Н. Мак-Вільямс, С. Джонсон,
А. Бек, Р. Курц, Д. Боаделла та ін.). У результаті аналізу виділено дев’ять типових модусів
переживань людини (Драматизація, Уникання, Осторога, Залежність, Відособлення,
Суперництво, Дослідження, Співпричетність-Експансія, Рівновага), заснованих на згорнутій,
архаїчній дії людини щодо світу. Трансформація в напрямку більш складних форм діяльності
переживання визначає доцільну зміну архетипної стратегії пристосування на більш ефективну
взаємодію людини з реальністю. Метод «Стимул, Емоція, Тип» передбачає використання:
1) колоди асоціативних карт із назвами емоцій, що описують типові модуси переживання;
2) циклічної карти-схеми; 3) методичних рекомендацій щодо процедурних та інтерпретаційних
моментів роботи. Абсцисою карти-схеми є континуум роз’єднання/об’єднання; ординатою –
континуум пасивність (стагнація)/активація (розвиток). Вони задають площину сегментів, що
поділяють усі реакції людини на конструктивні (система акомодації та автономії) і
деструктивні (система асиміляції та залежності). Функціональна діагностика та опрацювання
стану клієнта за допомогою створеного інструментарію допомагають усвідомити глибинну
емоційну інтенцію домінуючої системи взаємоконфігурування клієнта з реальністю,
рефлексувати її причинність (суб’єктність або об’єктність) та спрямованість (на себе, на світ,
на рівноправну взаємодію). Визначення індивідуального алгоритму опозиційних переживань
дає психологу змогу швидко дистанціювати клієнта від проблемних переживань та
запропонувати більш ефективну стратегію розв’язання проблеми.
Ключові слова: модус переживання; емоційна біостратегія пристосування; актуальне
взаємоконфігурування реальності, метод «Стимул, Емоція, Тип».
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EXPERIENCE OF OPPOSITION WITH THE WORLD AS A SUBJECT
OF OBJECTIVATION IN PSYCHOTHERAPEUTIC WORK
The purpose of the study was to develop an algorithm for overcoming the client’s problem
oppositional experiences in the psychotherapeutic process and its methodological and procedural
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support. The created technology is based on the theoretical psychological study of conceptions
dedicated to the analysis of emotional response deep content (С. Izard, R. Plutchik, G. Kellerman, V.
Leontiev, V. Levkin, O. Matveev, etc.), as well as on the generalization of typological and
characterological human being’s status (K. Jung, N. McWilliams, S. Johnson, A. Beck, R. Kurz, D.
Boadella, etc.). As a result of the analysis, nine typical modes of human experience were identified
(Dramatization, Avoidance, Caution, Dependence, Isolation, Rivalry, Research, InvolvementExpansion, Equilibrium), based on a condensed archaic action towards the world. Transformation
towards more complex forms of experience activity determines the appropriate change of the
archetypal adaptation strategy to more effective human interaction with reality. The method
«Stimulus, Emotion, Type» includes 1) associative cards batch with the names of emotions that
describe typical modes of experience; 2) cyclic map-scheme; 3) methodical recommendations on
procedural and interpretative aspects of work. The abscissa of the map-scheme is a continuum of
separation/union; the ordinate of the map-scheme is the continuum of passivity (stagnation) /
activation (development). They define the plane of segments that divide all human reactions into
constructive (Accommodation and autonomy system) and destructive (Assimilation and dependence
system) ones. Functional diagnostics and working through the client’s condition by means of the
created tools helps understand the deep emotional intention of the dominant system of a client’s
mutual configuration with reality, to reflect its causality (subjectivity or objectivity) and orientation
(to oneself, to the world, to equality of interaction). Defining an individual algorithm of oppositional
experiences allows the psychologist to quickly distance the client from problematic experiences and
discuss a more effective strategy to solve a problem.
Keywords: experience modus; emotional biostrategy of adaptation; permanent mutual
configuration of self and reality; «Stimulus, Emotion, Type» method.

Постановка проблеми. Сучасна психологічна наука, що тяжіє до постнекласичної
інтерпретації особистісних феноменів, усе частіше говорить про перетворення особистості,
якій притаманний стрімкий процес побудови і трансформації свого життя, на відкриту
динамічну систему. У статті «Модуси і ритми життєконструювання у постнекласичному
дискурсі»
Т. М. Титаренко
(2013)
виокремлює
кілька
модусів
особистісного
життєконструювання та зазначає, що між особистістю і світом, які перестають бути
опозиційною
діадою,
відбувається
«перманентне
взаємоконфігурування.
Таке
конфігурування себе разом із конфігуруванням різних реальностей стає основним модусом
існування особистості» (с. 37). Завдяки входженню в рівноправний діалог зі світом людина
відкидає позицію жертви і переносить своє існування на новий рівень буття та
самоусвідомлення. Натомість внутрішнє відчуття нерівноправності такого діалогу
призводить до надмірного напруження, переживань і страждання, які спонукають людину
звертатися по психологічну допомогу.
Безперечно, кардинальне подолання психологічного протиборства людини зі світом
стане можливим тоді, коли рівноправне конфігурування буде реальністю для більшості
людей у суспільстві. Однак соціокультурним змінам завжди передує копітка робота всіх
причетних до цього суспільних інституцій, і місія психотерапії в цьому сенсі надзвичайно
важлива та відповідальна. Потреба підвищення психологічної компетентності людини
вимагає від психологів розробки відповідних технологій, які б допомагали швидко
діагностувати та наочно представляти характерні особливості опозиційного діалогу людини
зі світом.
У цій статті ми продемонструємо підхід, що інтегрує знання про психологічну
типологію реагування на критичну ситуацію і новітні способи роботи з переживаннями
людини. Інтеграція різних психотерапевтичних напрямів в інформаційну епоху є
невипадковою – це найкоротший шлях до ефективної психотерапевтичної інтервенції. А
інтеграція за типом «фундаментальна теорія – практична методологія», на думку
П. Горностая (2014), обіцяє найбільш цікаві результати, бо вирішує злободенне питання
розробки ефективного інструментарію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ключовим поняттям для
психотерапевтичного тезауруса є поняття «діяльності переживання» Федора Василюка.
Переживання – це особлива робота людини з перебудови внутрішнього психологічного
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процесу, спрямованого на встановлення смислової відповідності між свідомістю і буттям,
метою якої є підвищення його осмисленості. Тобто переживання – це спосіб, за допомогою
якого людина долає страждання та випробування, це засіб, що дає змогу вийти з кризи та
відновити душевну рівновагу, психологічно справитися із ситуацією. Термін «переживання =
діяльність» описує активний, результативний внутрішній процес, що реально трансформує
психологічну ситуацію людини, а відтак дає їй змогу вийти з кризи (Василюк, 2004).
Запускає «діяльність переживання» ситуація, в якій звичне адаптаційне
пристосування порушується. У сприйманні людини виникає прецедент, який блокує звичний
спосіб реалізації якоїсь потреби. Перепона мобілізує сили (дає або відбирає енергію) людини
та запускає низку процесів, покликаних продовжити досягнення бажаного. Відтак на
подолання зовнішнього бар’єра чи внутрішньої психологічної перепони спрямовується
енергетичний імпульс, який людина переживає як емоцію. Напруження психофізіологічної і
нервової системи збуджує тілесні відчуття, прагнення активізації та розрядки. «У нормі»
мобілізація завдяки емоціям повинна спонукати до дії з подолання перепони та реалізації
початкового проєкту.
Історія психології рясніє концепціями, що трактують емоції як спонуку та
мотиваційний компонент психіки. Мотивувально-проблематизувальну функцію емоцій
аргументовано доведено в працях С. Рубінштейна (емоції мотивують, бо є специфічною
формою потреб); К. Ізарда (емоція переживається як почуття, яке мотивує); Б. Додонова
(емоції для людини – це цінності, до яких вона прагне); О. Тихомирова (емоції – первинна
форма відображення, яка виконує мотиваційну функцію); Н. Бехтеревої (емоції мотивують
тим, що сприяють досягненню організмом гомеостазу); Д. Гоулмана (емоції є несвідомими
стимулами поведінки людини); Є. Пир’єва (емоційна мотивація зовнішньої поведінки
людини представлена на двох рівнях – спонукача і мотиву, що спрямовує активність людини
на конкретні об’єкти і явища). Беззастережно можна стверджувати, що емоції як основа
діяльності переживання є стрижневим феноменом, навколо якого «точиться»
психотерапевтична роботи.
Ідея про те, що емоція – це згорнута архаїчна дія, активно розроблялася із середини
минулого століття, особливо з моменту появи психоеволюційної теорії Р. Плутчика (Plutchik,
1962). Згідно з цією теорією кожна емоція еволюційно «прив’язана» до первинної стратегії
виживання. Таким чином, усі базові емоції – це індикатори щаблів поетапного ускладнення
психічної діяльності, а відтак просування людини до конструктивного відреагування на
зовнішні запити. Тож, аналізуючи низку базових емоцій, можна виділити як простіші, так і
складніші форми реагування, наприклад: страх як заціпеніння чи відмову від активності або
злість, гнів як спробу активно подолати перепону, переживання горя як регресію та
зниження тонусу або радість як захоплення та підвищення тонусу і вмотивованості до життя.
Використовуючи досконаліший імпульс, людина з більшою часткою ймовірності досягне
успіху. Отже, еволюційне спрямовання емоційної динаміки може служити дороговказом у
процесі опрацювання переживань, що блокують конструктивну взаємодію зі світом.
Мета статті – розробка методологічного обґрунтування технології психологічної
допомоги клієнтові в подоланні застійних переживань у проблемній життєвій ситуації.
Створюючи свій підхід, ми орієнтувалися на плідні ідеї, що містяться в доробку сучасних
дослідників теорії емоцій (І. Дрозд, Л. Цибульський, В. Леонтьєв, В. Льовкін, О. Матвєєв та
ін.), і концепції типологічних відмінностей (К. Юнґ, Н. Мак-Вільямс, А. Бек та ін.).
Виклад основного матеріалу дослідження. У нашій роботі ми виходили з того, що
створення систематизованої «дорожньої карти переживань» та структурування процедури їх
опрацювання шляхом пред’явлення відповідних стимулів допоможе клієнтові усвідомити
перманентне взаємоконфігурування зі світом та активізує терапевтичний процес у напрямку
його трансформації. Трактування емоції як імпульсу до дії допоможе швидше справитися із
фрустрацією та зорієнтуватися щодо того, як трансформувати переживання в більш
еволюційно зрілі форми психічного відреагування.
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Префікс «пере-» вносить у тлумачення слова «переживання» значення «ще раз
прожити», відсилаючи його до душевних хвилювань, пов’язаних з досвідом попереднього
життя. Однак у контексті психоеволюційної теорії емоцій є сенс не тільки зважати на
онтогенетичний досвід людини, а й вийти за рамки її біографії та розширити контекст
аналізу до рамок архетипної феноменології. Таким чином трактування переживання набуде
більш довершеного вигляду і буде представляти модус (від лат. modus – міра; спосіб; образ,
вид). Модус переживання – це консолідований архетипний досвід переживання людини, що
визначає її ставлення до світу і себе в ньому. Сформувавшись як автоматизми в конкретному
контексті пристосування, модуси переживань набувають нав’язливого характеру і
примушують проживати одні й ті ж самі, часто неприємні, емоції і почуття. Людина
ідентифікується із цим типовим для себе переживанням і не рефлексує його деструктивного
впливу.
Перевірку гіпотези про зв’язок архаїчних біостратегій виживання та емоцій, що
супроводжують конфліктні переживання клієнта, було заплановано провести в кілька етапів.
На першому етапі основним методом стало теоретико-психологічне узагальнення розробок,
які стосувалися вивчення типологічного і характерологічного статусу людини як основи її
емоційного реагування (А. Бек, Д. Боаделла, С. Джонсон, Р. Курц, Н. Мак-Вільямс).
Результатом було обґрунтування припущення, що є дев’ять модусів свідомості, які
організовують проблемні переживання людини навколо біостратегій виживання та провідних
базових емоцій. Палітру переживань було класифіковано у вісім модусів переживань, що
охоплювали як негативні (конфліктні, фрустраційні), так і позитивні вітальні напруження.
Гіпотетичний, дев’ятий, модус переживань, дістав назву «Рівновага» й передбачав
збалансованість взаємодії зі світом і тотальну гармонізацію стану свідомості особистості.
Щось на кшталт стану, в якому ми перебуваємо дуже рідко, стану, коли навіть негаразди
сприймаються з вдячністю, як полігон для гартування розвитку. Він можливий, бо людина –
єдина істота на Землі, яка в змозі трансформувати негативну емоцію в енергію позитивних
звершень. Однак повсякчас перебувати в такому стані важко, тому про цей модус можна
сказати так, як колись Фрейд сказав про стадію генітальної особистості: досягти можна, але в
житті таке не траплялося.
У процесі теоретико-психологічного узагальнення ми виокремили такі модуси:
Драматизації, Уникнення, Остороги, Залежності, Відособлення, Суперництва, Дослідження
(Рефлексії) та Співпричетності (Експансії). Еволюційно вони забезпечували, відповідно, такі
щаблі пристосування, як: 1) приєднання – вступ у взаємодію зі світом (Драматизація),
2) пошук способу уникнути загрози (аж до смерті від страху) (Уникнення), 3) здатність
зорієнтуватися (Осторога), 4) здатність реінтегруватися, тобто повернутися до
збалансованого стану за рахунок оточення (Залежності), 5) спроможність протидіяти тому,
що може зашкодити (Відособлення), 6) спроможність подолати перепони на шляху до мети
(Суперництво), 7) спроможність дослідити щось, щоб взяти його під контроль
(Дослідження), та 8) спроможність проявити себе в співпраці та співтворчості
(Співпричетність-Експансія). Основою модусів є базові емоційні реакції (задоволення, страх,
подив, горе, відраза, гнів, інтерес, радість) та їхні заміщення, сформовані впродовж
онтогенезу.
Дотримуючись принципів системного підходу, ми зобразили топографію типових
модусів переживання у вигляді октаграми – за допомогою восьмисекторного циклічного
графіка (архетип Уробороса), що дає змогу зберегти логіку розвитку біостратегій виживання
(рис. 1). Її координати (абсциса – об’єднання/роз’єднання (зліва – направо), ордината –
пасивність (стагнація)/активація (розвиток) (знизу – вгору)) задають площину сегментів,
логіку яких детально представив С. Гроф у своїй концепції конденсованого досвіду,
отриманого під час пологів. (Звертаємося до цього унаочнення ще й тому, що тяжіння до
того чи іншого психологічного типажу часто пояснюється вродженістю відповідної
диспозиції). Представляючи метафору чотирьох перинатальних матриць народження, що
послідовно змінюють одна одну в процесі пологів, С. Гроф ретельно відстежує емоційну
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канву подолання труднощів. Ця метафора дає змогу пояснити складні процеси «так, щоб
вони стали зрозумілими і дитині» (Е. Берн), та зберегти еволюційну логіку пристосування до
ситуації, яка нині, як наслідок запису в «tabula rasa», створює «тіло переживань» клієнта.

Рис. 1. Топографія позиціонування себе світові в модусах переживань
«Відкриває» рух по колу структура Драматизації – модус переживань, що відповідає
емоційним реакціям перебування в базовій перинатальній матриці вселенського раю (БПМ
№ 1). БПМ описує блаженний стан дитини в лоні матері (1-ша фаза) і момент, коли вона,
намагаючись розширитися, сама провокує пологи, через що втрачає комфорт і стабільність
(2-га фаза). Модус відповідає яскравому, афективному, часто хаотичному переживанню
подій, які наповнюють людину гедоністичними й афіліативними інтенціями, прагненням
отримувати, використовувати емоції, обмінюватися ними, інтригувати, очікувати й
обманюватися. Модус переживань: «Світ для мене!». Настановлення: отримувати. Функція:
інкорпорація, прийняття. Розслабленість. Задоволення. Поле абсорбції (лат. аbsorbere –
поглинати). Тілесна функція: харчування. Основні емоції: довіра, віра, афіліація (прагнення
людини бути в товаристві інших людей). Поведінка: асиміляція, прихильність,
співзалежність. Тенденція: використовувати. Тип фрустрації: заперечення очевидного,
проєкція. Стратегія характеру: Р. Курц – експресивно-прив’язливий; С. Джонсон – оральний
характер (покинута дитина). Психологічний тип: Н. Мак-Вільямс – істеричні або театральні;
А. Бек – гістріонний розлад. Перспективи негативного розвитку: прив’язливість, настирність,
наївність, примхливість, невігластво, впертість, самозакоханість, демонстративність,
театральність, істеричний розлад особистості.
Структура Уникання – Покори № 2 – відповідає початку процесу пологів (БПМ № 1,
2-га фаза), інстинктивному прагненню переляканої дитини стиснутися, завмерти, уникнути
покарання за попередній порив, розчинитися, знищити себе. Паралізуючий страх того, що
може трапитися, настільки сильний, що самозабуття є кращим способом звільнитися від
напруження. Нестерпний біль, що підштовхує до самознищення, запускає протилежну
інтенцію – утекти, врятуватися, прикинутися мертвим і таким чином вижити. Модус
переживання: «Світ лякає мене». Потреба: уникнути (зникнути, вмерти), сховатися. Ступор,
тупик. Поле флексії: створення форми, «збирання себе» (С. Келеман: «Психіка
впорядковується через обмеження, звички»). Функція: самозбереження, самозахист,
зменшення, спазм. Тілесна функція: дихання, дихальна система. Емоції – переляк, боязнь,
страх, жах. Поведінка: зіщулитися, сховатися, затаїтися, агресія, направлена на себе.
Тенденція: «зменшитись – зникнути». Тип фрустрації: репресія. Стратегія характеру:
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Р. Курц – чутливо-відсторонений, (боягузливий); С. Джонсон – патерн самознищення
(мазохізм). Психологічний тип: Н. Мак-Вільямс – мазохістський; А. Бек – уникливий.
Перспективи негативного розвитку: втеча (аж до смерті), паніка, лякливість, страх, відчуття
загрози, надлому, зрада себе і своїх бажань, аутоагресія, боягузтво, тривожно-фобічний
розлад особистості.
Шок і здивування від невизначеності того, що відбувається, зазвичай актуалізують
Структуру Остороги (оцінки ситуації) № 3 (БПМ № 2, 1-ша фаза). Це переживання
підвищеної тривоги, неспокою в непередбачених і неконтрольованих ситуаціях,
ірраціональні страхи, соціофобії, спровоковані уявним враженням про підвищену увагу тих,
хто оточує. Модус переживання: «Світ Мене напружує. Він Мене насторожує». Орієнтація:
вичікування, захист, внутрішня напруга, дискомфорт. Поле екстензії (розширення). Функція:
сприйняття, включення, настороженість. Тілесна функція: сенсорні системи. Переживання
хвилювання, безсилля, подиву, тривоги. Поведінка: перебувати в стані збентеженості,
нерішучості, спостерігати, оцінювати, осмислювати нове, ігноруючи неприємне. Тенденція:
«прикинься кимось, хто сильніший, щоб обдурити світ». Тип фрустрації: ескапізм (втеча від
реальності). Стратегія характеру: Р. Курц – круто-щедрий (фальшиво-удаваний); С. Джонсон
– нарцис, дитина, яку використовували. Психологічний тип: Н. Мак-Вільямс і А. Бек –
нарцисичний. Перспективи негативного розвитку: нарцисизм, тривожність, недовірливість,
імпульсивність, марнославство, безконтрольність, фальшивість, безвідповідальність.
Структури № 3 і № 4 належать до другої БМП, що має назву «матриці катастрофи».
Назва матриці дуже точно описує внутрішній стан напруженості і відчаю, що охоплює
людину в моменти зіткнення з нез’ясовним і неминучим. Переживання в Структурі
Залежності № 4 переповнені жалем за минулим, бажанням повернутися в нього, відчуттям
покинутості й самотності. Реінтеграція як стратегія виживання – це звернення по допомогу,
поклик до оточення з проханням (прямим або прихованим) зглянутися над нещасним і
безпорадним. Еволюційно ця стратегія з’явилася у дитинчат вищих тварин, які не могли
вижити без нагляду. «Дитяча» поведінка передбачає, що хтось візьме на себе
відповідальність за те, що відбувається, і така стратегія навряд чи допоможе дорослій людині
діяти відповідно до своєї суб’єктності. Модус переживань: «Світ Мені винен, він не може
кинути Мене напризволяще», «Поверніть (забезпечте) Мені бажане». Страх втрати відносин.
Потреба: в реінтеграції (бажання повернутися у «своє коло»), у злитті, об’єднанні. Опір
відокремленню, роз’єднанню. Поле тракції: хапання, утримування. Функція: возз’єднання,
подолання депривації. Тілесна функція: циркуляція (крові, рідин), серцево-судинна система.
Емоції: гіркота, смуток, печаль, страх, ностальгія за втраченим, вина, жаль, страждання,
каяття, безсилля. Поведінка: залежність, співзалежність, обтяженість самоїдством, виною,
комплексом неповноцінності. Заклик про допомогу: «Я хочу, щоб було так, як раніше!
Поверніть Мені моє!». Тенденція: «брати». Схопити, повиснути на комусь. Страх у
відносинах. Тип фрустрації: регресія. Стратегія характеру: Р. Курц – залежно-милий;
С. Джонсон – симбіотичний характер (присвоєна дитина). Психологічний тип: Н. МакВільямс – депресивний, А. Бек – залежний. Перспективи негативного розвитку: зависання в
стражданні, туга за втраченим, надмірна вразливість, пошук підтримки і допомоги,
залежність, самоагресія, невротичність, депресивність.
Людина в Структурі Відособлення № 5 прагне дати відсіч, звільнитися від залежності,
здобути свободу, відокремитися, позбутися всього, що її обмежує, персоналізуватися. Це
нагадує завзяте прагнення малюка покинути лоно матері в третій матриці народження (БПМ
№ 3). С. Гроф назвав її «матрицею боротьби». Переживання обурення, протесту, боротьби,
відчуття загрози власній ідентичності, цілісності супроводжує людей цього типу постійно.
Модус переживань: «Світ підступний, він може Мені зашкодити». Розкол. Відсіч.
Відокремлення. Індивідуалізація. Поле опозиції. Функція: відчуження, виокремлення,
самоідентифікація. Тілесна функція: відкинути непотрібне, отруйне, вивергнути, змусити –
системи відокремлення. Емоції: відраза, неприйняття, підозрілість, звинувачення, ворожість,
образи. Поведінка: відкинути, звільнитися, відсторонитися, розототожнитися. Говорити «ні»,
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захищати особисті межі, справедливість, свою гідність. Тенденція: «відсторонитися». Тип
фрустрації: проєкція, аутизм (з грец. аutos – сам, зацикленість на внутрішньому житті).
Стратегія характеру: Р. Курц – заклопотано-витривалий; С. Джонсон – шизоїдний характер
(дитина, яку ненавиділи). Психологічний тип: Н. Мак-Вільямс і А. Бек – параноїдний.
Перспективи негативного розвитку: недовіра, підозрілість, паранояльність, ворожість,
підступність, мстивість, ізоляція.
Поведінка і переживання Структури Суперництва № 6 теж визначаються духом
«матриці боротьби». Але стратегія цих людей полягає не в тому, щоб захищати свої межі, а в
тому, щоб порушувати чужі, атакувати світ, вриватися в нього, щоб змінити і підкорити собі.
Вторгнення в простір життя з метою «заволодіти і контролювати» описується активноагресивною поведінкою, але не завжди має деструктивний характер. Агресія може бути
досить конструктивною під кутом зору результату. Вона дає змогу захистити (цінності),
навчити (порядку), зруйнувати (віджиле) тощо. Модус переживання: «Світ не такий – треба
переробити, змінити». Атака, натиск, розширення, протистояння, змагання. Поле ротації
(дитина під час пологів, рухаючись уперед, обертається). Функція: вторгнення, оволодіння,
подолання перешкод, зміна. Тілесна функція: мобілізація (підвищення тиску), наснаження,
енергетизація – система травлення. За підвищену збудливість, прагнення підкоряти і
панувати людям цього типу доводиться платити міжособистісними і психосоматичними
проблемами (захворювання шлунково-кишкового тракту, гіпертонія, інсульт, інфаркт та ін.).
Емоції: невдоволення, гнів, злість, роздратування. Нерідко тіньовою стороною злості є страх.
Поведінка: атакувати, нападати, боротися, керувати, підкоряти, змагатися, конкурувати,
панувати. Активна агресія. Тиск, владність, конкуренція, сила волі. Тенденція: «наполягти
на своєму». Тип фрустрації: агресія. Стратегія характеру: Р. Курц – самостійно-незалежний.
Психотип: Н. Мак-Вільямс – психопатичний, А. Бек – антисоціальний. Перспективи
негативного розвитку: збудливість, імпульсивність, епілептоїдність, насильство, диктат,
домінування, агресивність, асоціальність, соціопатія, дисоціальний розлад.
Переживання наступних двох модусів розгортаються в площині 4-ї перинатальної
матриці народження, яка має назву «матриці трансформації». Символічно «дитина
народилася!» для безпосередньої взаємодії зі світом. Вона відкрита новому досвіду, світ
інтригує її, хочеться його досліджувати, пристосовувати і змінювати. Основне прагнення –
вивчати і контролювати, щоб забезпечити безпеку і стабільність. Модус переживань
Структури Дослідження (Усвідомлення): «Світ незрозумілий – потрібно вивчити». Навчання,
освоєння. Поле каналізації: фіксація, сфокусованість, спрямованість на мету. Функція:
усвідомлення, дослідження, зосередження. Тілесна функція: інтелект. Емоції: інтерес,
цікавість, інтрига. Поведінка: навчання, освоєння, уважність, контроль, надійність,
рефлексія, скрупульозність, повинність, обов’язковість, орієнтація на результат, воля,
цілеспрямованість з обсесивними тенденціями і «тунельним» мисленням. Тенденція:
«контролювати». Тип фрустрації: раціоналізація. Стратегія характеру: Р. Курц –
працьовитий; С. Джонсон – нав’язливо-компульсивний (дисциплінована дитина).
Психологічний тип: Н. Мак-Вільямс і А. Бек – обсесивно-компульсивний. Перспективи
негативного розвитку; надмір вимогливості, повинності, обов’язковості, компульсивність,
нав’язливість, трудоголізм, педантизм.
Структура Співпричетності – Експансії (продуктивної самореалізації) № 8 забезпечує
людині розширення та просування в житті (сім’я, кар’єра, можливості, ресурси), реалізацію її
творчої енергії. Модус переживання: «Світ прекрасний, сповнений ресурсу». Турбота,
творчість. Функція: інтеграція, сприяння. Поле активації, локомоції (просування). Тілесна
функція: ріст, репродукція, рух. Опорно-рухова система. Емоції: радість, наснага,
захоплення. Поведінка: возз’єднання, любов, творення. Тенденція: «давати». Тип
фрустрації: сублімація. Стратегія характеру: Р. Курц – чарівно-маніпулятивний; С. Джонсон
– істріонічна особистість (спокушена дитина). Психологічний тип: Н. Мак-Вільямс –
гіпоманіакальний. Перспективи негативного розвитку: неординарність, пихатість,
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самовпевненість, фанатизм, гіперсоціальність, компанійство, вихолощена екстравертивність
маніакальність тощо.
Результат. Скрупульозна розробка змісту кожного модусу переживання дала змогу
сформувати конкретний список переживань, пов’язаних з тією чи іншою біостратегією
пристосування, та створити інструмент (колоду карт), за допомогою якого клієнт
психотерапевта має можливість повніше відтворити картину того, що відбувається в його
душі у зв’язку з посталими проблемами. Кожна карта має кольорову «сорочку» і символ, що
відображає глибинний зміст переживання (рис. 2), а кількість вибраних карт одного
маркування свідчить про рівень заангажованості цією стратегією взаємоконфігурування
реальності.

Рис 2. Карта-схема модусів переживання. Метод «Стимул, Емоція, Тип»
Колір «сорочок» дає змогу швидко «рознести» переживання за модусами на картісхемі циклічного кола переживань та об’єктивізувати картину опозиції. Координати схеми
(абсциса – об’єднання/роз’єднання (зліва – направо), ордината – пасивність
(стагнація)/активація (розвиток) (знизу – вгору)) задають площину сегментів, що
класифікують переживання в чотири групи, які відповідають перинатальним матрицям
народження в концепції С. Грофа. Метафора матриць детально описує емоційну канву
подолання труднощів і дає змогу пояснити складні трансформації «так, щоб вони стали
зрозумілими і дитині» (Е. Берн). В інструкції щодо технології роботи з картою зазначено не
лише вектор прогресивної трансформації емоційної діяльності, а й можливі способи виходу
із скрутної ситуації, акцентуації, психосоматичні наслідки та супутні невротичні і
поведінкові настановлення, які слід допомогти нівелювати клієнтові.
Карта-схема унаочнює концепцію К. Юнґа щодо топосів психологічного розвитку
особистості. Опрацюванню кожного модусу проблемних переживань відповідає ексклюзивне
психотерапевтичне завдання.
1. «Ахіллесовою п’ятою» людей з модусами Остороги і Залежності є патологічна
нездатність самостійно розв’язувати свої життєві та особистісні проблеми. Виною всьому –
емоційна безпорадність, невміння впоратися з депресією, якщо щось пішло не так,
аутоагресія та інфантильне очікування того, що проблема розв’яжеться «сама собою» або
з’явиться хтось (синдром «Доброї Феї, Санта- Клауса»), хто все «вирішить». (Топос розвитку
душі, за К. Юнґом, – «Дитина»).
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2. Люди в модусах Уникання-Самозбереження і Відособлення прагнуть самостійно
взаємодіяти зі світом, але вони «недиференційовані» (М. Боуен), бо поєднують емоції та
думки в єдиний клубок тривог. Їхні енергії егоцентричні та імпульсивні, часто спрямовані на
руйнування контакту зі світом. У своїх проявах вони швидше пасивно-агресивні (Топос
розвитку – «Красуня»).
3. Модуси Драматизації і Суперництва підпорядковані акомодативним прагненням
отримати, володіти, використовувати інших. Це активно-агресивний маніпулятивний патерн
пристосування (Топос розвитку – «Герой»).
4. Люди в модусах Дослідження та Експансії здатні підпорядкувати свою енергію
розуму і продемонструвати світові своє творче начало (Топос індивідуації – троїстий союз»
(батько, мати і дитина). (1) Психотерапевтичним завданням топосу розвитку «Дитина»
(модуси Остороги і Залежності) буде подолання інфантильності (в юнгіанський метафориці –
асиміляція Тіні). (2) Людям з домінуючим модусом Уникання та Відособлення варто
працювати із психологією залежності, тобто вчитися приймати виклики світу та відповідати
на них (творення Анімуса). (3) У модусах з провідним силовим протистоянням потрібно
вчитися гнучкості й толерантності щодо свого оточення (прийняття Аніми). (4) Люди в
модусах Дослідження та Експансії мають рефлексувати притаманну їм маніпулятивність та
руйнівну фанатичність (асиміляція архетипу Значення, Сенсу, Духу). Тільки пройшовши
послідовно весь шлях розвитку душі можна досягти модусу переживань № 9 Структури
Любові та Балансу – вищого топосу індивідуації за К. Юнґом (архетип Самості і Мудрості).
(Детальніше про алгоритм роботи з переживаннями клієнта див. у посібнику (Васьковская,
2019)).
Висновки. Теоретико-психологічне обґрунтування базових модусів переживань дає
змогу краще дослідити та об’єктивувати динаміку розвитку взаємоконфігурування людини зі
світом у психотерапевтичному процесі. Сучасна людина, що потребує психологічної
допомоги, здатна відрефлексувати нерівноправне протистояння світові, закладене
народженням і всією палітрою емоцій, що супроводжують етапи її становлення. Разом із
психотерапевтом вона здатна передбачити небажані наслідки такого протистояння, а отже,
змінити його на рівноправний діалог партнерства і співтворчості, котрий забезпечує більше
продуктивності та умиротворення.
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ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ
ПІД ЧАС ПЕРЕХОДУ ВІД ВІЙНИ ДО МИРУ
Завданням дослідження було уточнити поняття психологічного благополуччя в умовах
переходу від війни до миру та виокремити його відповідні складники. Основні методи
дослідження – систематичний теоретичний аналіз джерел та узагальнення. Акцентовано увагу
на транзитивності соціальних процесів сучасного українського соціуму, перехід від війни до
миру представлено як тло для особистих криз, нестабільності, безпорадності, підвищеної
тривожності. Разом із тим транзитивний період розглянуто як час можливостей для розробки
нових адаптаційних стратегій та переінтерпретації психологічного благополуччя. Поняття
психологічного благополуччя під час переходу від війни до миру співвіднесено із класичними
теоріями К. Рифф, М. Селігмана, М. Чіксентміхайї та ін., запропоновано його структуру
відповідно до новітніх досліджень. Першим складником психологічного благополуччя
визначено позитивні стосунки особистості як рефлексію персонального миру через мир у
громаді – здатність акумулювати свій соціальний капітал, організовувати собі соціальну
підтримку, долати бар’єри у взаємодії. Другий елемент – внесок у благополуччя інших як
культивація власної відповідальності за спільне благо через ідентифікацію зі значущою
групою. Третій складник – відчуття компетентності та спроможності здійснювати осмислену
активність, що виявляється в здатності знаходити адекватні ресурси, творчо адаптуватися,
надавати сенсу умовам, які склалися, і віднаходити сили діяти. Як четвертий складник
запропоновано наявність персональних цілей, адже усвідомлення траєкторії персонального
руху, розробка плану, послідовності дій дають відчуття стабільності і безпеки. П’ятий елемент
– це самоповага та оптимізм, які допомагають комплексно оцінити персональний досвід і
поводитися з урахуванням вимог оптимального та позитивного функціонування. Представлена
структура психологічного благополуччя під час переходу від війни до миру може бути
використана фахівцями для розробки програм соціально-психологічної допомоги населенню як
перелік орієнтирів особистісного зростання. Перспективою дослідження є пошук емпіричного
підтвердження точності запропонованої структури для сьогоднішнього українського соціуму.
Ключові слова: психологічне благополуччя; транзитивність; війна і мир; особистість.
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PERSONALITY’S PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
DURING THE TRANSITION FROM WAR TO PEACE
The purpose of the study was to clarify the concept of psychological well-being in the
conditions of transition from war to peace, and to separate its basic components. The main research

79

Наукові студії із соціальної та політичної психології
Вип. 45 (48)
methods were the systematic theoretical analysis, and generalization. The emphasis is placed on the
transitivity of social processes of the modern Ukrainian society, the transition from war to peace is
presented as a background for personal crises, instability, helplessness, increased anxiety. Along to
that, the transitional period is considered as an opportunity time for new adaptation strategies
developing and psychological well-being reinterpreting. The concept of psychological well-being in
the transition from war to peace is correlated with the classical C. Ryff’s, M. Seligman’s,
M. Csikszentmihalyi’s, etc. theories, and there is proposed its new structure in accordance with the
most recent researches. The first component is identified as positive relationships as a reflection of
personal peace through the community peace – the ability to accumulate one’s own social capital, to
organize one’s own social support, to overcome barriers of interaction. The second component is the
contribution to the well-being of others as the cultivation of one’s own responsibility for the common
good through identification with a significant group. The third component is a sense of competence
and ability to provide meaningful activity, which includes the ability to turn to adequate resources, to
adapt creatively, to make sense of prevailing conditions, and to find the strength to act. The fourth
component is proposed as the personal goals setting, because awareness of a personal trajectory, of a
plan development, of an actions’ sequence give a sense of stability and security. The fifth element is
self-respect and optimism, which help to evaluate personal experience and behave in terms of optimal
and positive functioning. The presented structure of psychological well-being during the transition
from war to peace can be used by specialists in the development of programs of socio-psychological
assistance for the population as a guide for personal growth. The prospect of the future research is
seen in the search for empirical confirmation of the proposed structure accuracy for today’s Ukrainian
society.
Keywords: psychological well-being; transitivity; war and peace; personality.

Постановка проблеми. Тема переходу від війни до миру є надзвичайно актуальною
для всього світу. Світова політика, економіка, соціальність загалом мають враховувати нові,
змінені елементи-країни, які подолали транзитивну, перехідну ситуацію, аби останні успішно
інтегрувалися в загальносвітовий простір, усіляко підкріплювали культуру мирного
мислення. Перехід від війни до миру не менш важкий для країн та її мешканців, ніж початок
війни. У період переходу до миру загострюються процеси поляризації думок, може
підвищуватися рівень насильства та жорстокості (Berdal, & Suhrke, 2011). Приклад переходу
від війни до миру в країнах, що розвиваються, демонструє продовження безкарності
порушення людських прав; слабкість держави в наданні базових послуг; поширення
культури замкненості, блокадності та жорстокості, виникнення малих озброєних угруповань;
напруженість між ключовими політичними постатями; відтермінування в ухваленні рішень
та бездіяльність; посилення ворожнечі, песимізму, недовіри та байдужості (Upreti, 2012).
Утім, ситуація переходу від війни до миру в таких країнах є водночас благодатним періодом
для переходу від страху та захисних реакцій воєнного часу до нових адаптаційних стратегій
часу нового.
Перехід від війни до миру, якого так очікує Україна, вимагає не тільки усвідомлення
наближення та інтерпретації нової ситуації, а й переоцінки й узгодження субідентичностей
суб’єктів подій, що потребує, зрозуміло, подолання вагомих психологічних бар’єрів,
поляризації думок, особистісної дестабілізації в цілому.
Врахування того, що учасникам бойових дій, які повертаються до мирних умов життя,
потрібні розуміння, соціальне визнання та підтримка (Дишкант, 2017), може стати
правильною траєкторією у вибудовуванні системи відповідних соціально-психологічних
заходів для всього населення, яке зіткнулося з наслідками війни. Є багато підтверджень того,
що якщо учасники бойових дій поверталися додому й отримували певну державну допомогу,
то в подальшому вони могли віднайти можливості для отримання доходу та поліпшення
свого благополуччя (Azam et al., 1995). Загальне ж розуміння, що являє собою психологічне
благополуччя кожного громадянина в таких умовах, має стати беззаперечним пріоритетом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, виокремлення нерозв’язаних частин
загальної проблеми. Питання психологічного благополуччя та його структури є доволі
детально розробленим як у зарубіжних дослідженнях, так і у вітчизняних. У класичній
моделі C. Ryff (1995) психологічне благополуччя забезпечують такі фактори: автономія,
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компетентність, особистісне зростання, позитивні стосунки з іншими, життєва мета,
прийняття себе. Вітчизняний дослідник Ю. І. Кашлюк (2016) розглядає психологічне
благополуччя ще більш інтегрально – у зв’язку з такими показниками, як задоволеність
життям, відсутність негативних переживань, загальна усвідомленість щодо життя і
несуперечливість потреб і можливостей, уміння використовувати свої ресурси для
досягнення значущих цілей, наявність соціальної підтримки та сприятливе соціальне
оточення, благополуччя близьких і значущих людей, прийняття особистої відповідальності
за власне життя, самоефективність і наявність змістотворчих перспектив.
Що ж стосується сучасного українського контексту війни, то в головному фокусі
уваги залишається психологічне благополуччя учасників бойових дій. Так, результати
дослідження С. Лукомської та О. Мельник (2018), проведеного із залученням 320 учасників
АТО віком від 20 до 60 років, показали, що найгірші показники за всіма корелятами
соціальної адаптації після участі в АТО має вікова група осіб, старших за 45 років. У них
помірні посттравматичне зростання, життєстійкість, резилентність і середній, на межі із
низьким, рівень психологічного благополуччя, що значною мірою зумовлено проблемами із
соматичним здоров’ям, браком соціальної підтримки та часто недооцінкою свого бойового
досвіду. А. Коваленко та Ю. Вишнягова (2017), провівши дослідження за участі 59 осіб,
найвищий рівень психологічного благополуччя виявили у військовослужбовців, які не мали
проблем зі здоров’ям, а найнижчий – у тих, хто мав соматичні захворювання. У теоретичних
напрацюваннях В. Осьодло (2017) також продемонстровано, що на благополуччя ветеранів
бойових дій (як інвалідизованих, так і з діагнозом ПТСР) позитивний вплив можуть
справляти спорт і фізична активність.
Психологічне благополуччя в транзитивні періоди наразі найчастіше вивчають у
контексті переходу між певними періодами життя людини, набуттям соціальних статусів,
станами здоров’я тощо (Maymon та ін., 2019; Simpson, & Rholes, 2019; Ponomarenko, Leist, &
Chauvel, 2019). Утім, помітно бракує системного вивчення психологічного благополуччя
особистості та способів його підтримання саме в умовах переходу від війни до миру.
Особливо потрібними є такі знання в українських реаліях, коли держава не завжди
виявляється здатною потурбуватися про своїх громадян і багато надій покладається на
громадський сектор і самодопомогу.
Метою статті є виокремлення складників психологічного благополуччя в умовах
переходу від війни до миру.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під час систематичного теоретичного
аналізу вітчизняних та зарубіжних джерел акцент робився на пошуку даних, пов’язаних не
тільки з поняттям психологічного благополуччя як такого, а й на ідеях досягнення миру
всередині особистості як рефлексії миру в суспільстві. Напрацювання в галузі рeace building
(побудова миру) показують, що перехід від війни до миру, від насильства до прихильності
являє собою (а) соціально-психологічний процес трансформації (б) відносно постійних
нерівних стосунків у соціальній структурі (в) до нових наборів міжгрупових відносин, де всі
групи мають більш справедливий контроль над політико-економічними ресурсами,
необхідними для задоволення основних потреб (Montiel, 2001).
У низці зарубіжних досліджень показано, як позитивні емоції, заангажованість, сенс,
особисте благополуччя та стійкість можуть впливати на мир на різних рівнях – від
особистого та міжособистісного і до рівня громади, національного та глобального масштабу
(Cohrs, Christie, White, & Das, 2013). Дослідники стверджують, що позитивний досвід,
достатній рівень психологічного благополуччя та резилентності насправді можуть сприяти
особистому та міжособистісному миру. Однак фокусування лише на персональному
благополуччі може посилювати індивідуалізм та націоналізм, які зовсім не допомагають
досягненню глобального миру, тому благополуччя і життєстійкість концептуалізуються
передусім у їх співвіднесеності з громадами та спільнотами.
У сучасних дослідженнях перевалює акцент саме на спільнотному аспекті
психологічного благополуччя особистості. Позитивні стосунки з іншими є вагомою
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частиною класичної шестифакторної моделі психологічного благополуччя C. Ryff (Ryff, &
Keyes, 1995). А в роботі J. F. Helliwell та колективу співавторів (2009) показано, що
розширений соціальний капітал кожної особи є базовим для благополуччя громади. У
вітчизняних дослідженнях поняття соціального капіталу трактують як психологічний ресурс,
як соціально-психологічні можливості соціального мікросередовища, використовуючи які
особистість може досягати власних цілей, а також сприяти реалізації цілей групи, до якої
вона належить (Блозва, 2017).
P. J. Burke і C. Cerven (2019) продемонстрували, що декілька сильних ідентичностей
щодо різних спільнот підвищують психологічне благополуччя, зменшуючи дистрес і
запобігаючи порушенням поведінки. Це відбувається завдяки 1) соціальній інтеграції через
зв’язки з іншими; 2) можливості отримувати ресурси для реалізації особистісної значущості,
3) більш чіткій лінії поведінки. Тобто люди почуваються краще, коли вони мають зв’язки з
іншими, знають, як поводитися, і сформували значуще і різнобічне розуміння себе.
Отже, першим складником психологічного благополуччя в період переходу від війни
до миру є позитивні стосунки особистості.
У транзитивний період психологічне благополуччя особистості, за визначенням
Т. Титаренко (2018), належить розуміти як переживання людиною здатності відповідально
змінювати, щоденно творити власне життя, набуваючи досвіду у сфері непередбачуваного,
неочікуваного, непрогнозованого. Серед передумов досягнення психологічного
благополуччя в посттравматичний період дослідниця, зокрема, звертає увагу на здатність
приймати і надавати допомогу. S. L. Brown та колектив дослідників з’ясували, що допомога
іншим є більш важливою для психологічного здоров’я, ніж її отримання (Brown, Nesse,
Vinokur, & Smith, 2003). Те саме підтвердили Е. Dunn і колеги (2008): люди виграють більше,
коли віддають, ніж коли отримують (Dunn, Aknin, & Norton). Зокрема, відчуття благополуччя
посилює і практика волонтерства – завдяки функції буферизації стресу. Ті, хто у стресових
для себе умовах волонтерив, демонстрували нижчий рівень негативного афекту, ніж ті, хто
уникав такої діяльності (Han, Kim, & Burr, 2019). Саме волонтерство, яке набуло такого
поширення під час АТО та ООС в Україні (Озерський, 2019), підвищує почуття належності
та укріплює ідентифікацію з групою, тим самим впливаючи на почуття впевненості
особистості у власних можливостях (Gray, & Stevenson, 2019). Тому другим складником
психологічного благополуччя в період переходу від війни до миру має бути, на нашу думку,
внесок у благополуччя інших.
Перехід від війни до миру можна співвіднести з поняттям кризи. Т. Титаренко
зазначає, що, опинившись у кризі, людина повинна прагнути докорінного перетворення
самої себе, відмовитися від звичного і зручного уявлення про власну цінність, про своє
призначення в цьому світі. Важливим при цьому є продуктивне ставлення до кризи,
звернення до ефективних стратегій опанування, творчої адаптації, сприймання кризи не
лише як виснажливих випробувань чи страждань, а і як нових можливостей та несподіваних
перспектив (Титаренко, 1998). Для цього особистість має володіти достатнім емоційним
інтелектом. У дослідженні S. A. Agu та B. E. Nwankwo (2019) показано, що люди з високим
емоційним інтелектом частіше використовували позитивні копінг-стратегії, зокрема
вираження почуттів та прохання про соціальну підтримку, замість таких дезадаптивних
копінгів, як румінація чи уникнення. Емоційний інтелект також допомагає людині відчути
більший контроль над своїм середовищем, оскільки вона може регулювати власні негативні
емоції, а значить, відчути, що їй під силу змінювати своє життя та досягати психологічного
благополуччя. Так транзитивні випробування можна сприймати як джерело необхідного
досвіду для досягнення нових вимірів благополуччя.
Багато літератури наразі присвячено протиставленню гедоністичного та евдемонічного благополуччя особистості. Перше пов’язано з отриманням задоволення від життя,
униканням негативних переживань та культивуванням позитивного афекту. Друге стосується
до суб’єктивних переживань, пов’язаних з пошуком доброчесності та досконалості,
вихованням сильних особистих сторін і внеском у спільне велике благо. Феноменологічні
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переживання, отримані завдяки такому досвіду, пов’язані із самоактуалізацією, особистісним
самовираженням та вітальністю (Niemiec, 2014). Евдемонічний підхід до благополуччя
видається більш перспективним, ніж гедоністичний, адже пошук позитивного афекту та
приємних відчуттів часто асоціюється з певними небажаними наслідками, зокрема
зловживанням речовинами та ризикованою поведінкою (McMahan, & Estes, 2011). Ще
С. Ryff (1995) та M. E. P. Seligman (2002) зазначали, що мета в житті та пошук сенсу роблять
значний позитивний внесок у людське функціонування. У теорії потоку M. Csikszentmihalyi
(1990) благополуччя формується шляхом зацікавленості та занурення особистості в сенс
того, що вона робить. А після травматичних переживань дуже важливою стає здатність їх
переосмислювати, надавати пережитому нових конотацій та діяти завдяки новим сенсам.
Отже, третім складником психологічного благополуччя в період переходу від війни до
миру може бути відчуття компетентності та спроможності здійснювати осмислену
активність.
Беззаперечними умовами з погляду забезпечення психологічного благополуччя
особистості в перехідний період Т. Титаренко (2018) також вважає досягнення внутрішньої
автономії; підвищення продуктивності, самоефективності; активізацію креативності і
відповідальності в ставленні до власного життя. На переконання M. E. P. Seligman (2002),
С. Ryff (Riff, & Keyes, 1995), M. F. Steger (Steger, Kashdan, Sullivan, & Lorentz, 2008), мета і
значущість надають людському функціонуванню додаткових вигод. У результаті
дослідження колумбійського збройного конфлікту виявлено, що серед умов пришвидшення
процесів реінтеграції та підвищення психологічного благополуччя примусово
демобілізованих осіб і вимушених переселенців є прийняття пережитого досвіду,
усвідомлення себе в актуальній соціальній ролі, наявність життєвого проєкту, економічна та
емоційна стабільність, розширення мережі підтримки та самоефективність (Garzуn-Velandia,
Rozo, & Blanco, & 2020). Саме розуміння особистістю, звідки і куди вона рухається, які
плани будуватиме, яких цілей досягатиме, розширює її можливості отримати відчуття
стабільності та відносної безпеки. Тому важливим складником психологічного благополуччя
в період переходу від війни до миру є наявність персональних цілей.
Загалом психологічне благополуччя є комплексним конструктом, який стосується
оптимального особистісного досвіду та позитивного функціонування. На відміну від поняття
«психічне здоров’я», «психологічне благополуччя» за своїм змістом співвідноситься
насамперед з екзистенційним переживанням людиною ставлення до власного життя
(Лукомська, & Мельник, 2018), тобто людина інтегрально оцінює свій досвід, формуючи
самоставлення, самоповагу. А повага до себе – це усвідомлення своїх прав та обов’язків,
свобода і відповідальність, віра у свої сили, здібності, енергію, автономію (Чайка, 2020).
Тобто навіть за наявності травматичного досвіду думки про себе як про людину, яка має
щось таке, за що її слід поважати, допомагають досягати потрібного рівня психологічного
благополуччя. Разом із тим неабияким фактором тут є й оптимізм, на чому наголошує
С. Peterson з колегами на основі 35-річного лонгітюдного дослідження (Peterson, Seligman, &
Vaillant, 1988). А в більш сучасних дослідженнях показано, що оптимізм був найсильнішою
змінною психологічного благополуччя, яка впливала на життєстійкість репатрійованих
американських військовополонених (Segovia, Moore, Linnville, Hout, & Hain, 2012). Отже,
п’ятий складник психологічного благополуччя в період переходу від війни до миру – це
самоповага та оптимізм.
З огляду на описане вище можемо відтак уточнити зміст поняття психологічного
благополуччя в умовах переходу від війни до миру як особистісного ресурсу, складниками
якого є позитивні стосунки, внесок у благополуччя інших, відчуття компетентності та
спроможності здійснювати осмислену активність, наявність персональних цілей, самоповага
та оптимізм. Така структура дещо відрізняється від запропонованої в класичній теорії
С. Ryff, але й не суперечить їй, ставлячи акценти саме на тих елементах психологічного
благополуччя особистості, які надзвичайно важливі в транзитивний період.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Очікуваний перехід від війни до
миру є кризовим періодом не тільки для всієї країни, а й для кожного її громадянина. У цей
час можуть загострюватися внутрішньоособистісні конфлікти, зростати тривожність,
почуття безпорадності та дезорієнтованості. Розуміння, на які аспекти психологічного
благополуччя в такий період слід звертати увагу, стає важливим для планування
відповідними інстанціями певних соціально-психологічних заходів. Так, рефлексія миру в
громаді має передусім відображатися в тому, як особистість акумулює свій соціальний
капітал, організовує для себе соціальну підтримку, відшукує позитивні стосунки. По-друге,
культивуючи власну відповідальність за спільне благо, ідентифікуючись зі значущою
групою, для успішного подолання невизначеності та нестабільності особистість має
забезпечувати свій внесок у благополуччя інших. Іншим важливим складником психологічного благополуччя особистості під час переходу від війни до миру є відчуття компетентності
та спроможності здійснювати осмислену активність, коли людина може звернутися до
адекватних ресурсів, творчо адаптуватися, надати сенсу умовам, які склалися, і віднайти
сили діяти. Четвертим компонентом психологічного благополуччя в умовах транзитивності,
кризи, невизначеності є наявність персональних цілей, адже план, завдання, розробка послідовності дій стабілізують, надають відчуття заземленості й убезпеченості. Також важливими
є самоповага та оптимізм, завдяки яким особистість інтегрально оцінює свій досвід і
вибудовує поведінку з урахуванням вимог оптимального та позитивного функціонування.
З огляду на таку структуру психологічне благополуччя особистості під час переходу
від війни до миру видається доволі специфічним і складним феноменом. Утім, вивчення
того, наскільки точним є розподіл виокремлених складників благополуччя в теперішньому
українському соціумі, має стати перспективою подальших розвідок в емпіричному розрізі.
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МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ ІНТОЛЕРАНТНОСТІ
ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ З НАСЛІДКАМИ ТРАВМАТИЧНОГО
ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ
Представлено результати пілотного дослідження, спрямованого на апробацію
методичного інструментарію для пошуку зв’язків між інтолерантністю до невизначеності (ІТН)
та наявністю й наслідками травматичного досвіду. Для зіставлення даних використано
комплекс методик: опитувальник толерантності до невизначеності Д. Маклейна (MSTAT-1),
шкалу інтолерантності до невизначеності Н. Карлетона (IUS-12), анкету щодо наявності
негативного досвіду в дитячому (ACE score) та дорослому (LEC-5) віці, тести тривоги та
депресії А. Бека (BAI, BDI), тест емоційних бар’єрів В. Бойко, тест часової перспективи
Ф. Зімбардо (ZPTI), опитувальник виявлення симптомів посттравматичного стресового розладу
згідно з класифікацією DSM-5 (PCL-5), тест копінг-стратегій Е. Хейма. Наявність зв’язку між
зібраними даними перевірялась за допомогою програми SPSS методом кореляційного аналізу
із застосуванням коефіцієнта рангової кореляції Спірмена (с). Проведений на вибірці з 25 осіб
аналіз підтвердив наявність зв’язку між рівнем інтолерантності до невизначеності і важкістю
прояву негативних емоційних станів, бар’єрами в комунікації та ознаками ПТСР. Показав свою
ефективність тест «Шкала інтолерантності до невизначеності», коротка версія Н. Карлетона
(IUS-12), який краще, ніж опитувальник MSTAT-1 Д. Маклейна, корелює з проявами
негативних афектів і схожої до ПТСР симптоматики та після завершення процесу адаптації і
валідизації може бути більш корисним для попередньої діагностики ризику появи та фіксації
негативних емоційних станів, зумовлених травматичними подіями. Анкети негативних подій
життя (ACE, LEC-5) виявилися неінформативними з погляду пошуку зв’язку між рівнем ІТН і
травматичним досвідом. Обмеження дослідження пов’язані з малим обсягом вибірки та
дорослим віком досліджуваних. Перспективним напрямком роботи є подальше вивчення
зв’язку між інтолерантністю до невизначеності і ставленням до часу, детальніша диференціація
досліджуваних за віком і типом наявного негативного життєвого досвіду.
Ключові слова: інтолерантність до невизначеності; негативний життєвий досвід;
негативні емоційні стани; часова перспектива; копінг-стратегії.
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RESEARCH MEASURES OF CORRELATION BETWEEN UNCERTAINTY
INTOLERANCE AND ADVERSE LIFE EXPERIENCE OUTCOMES
It is presented the results of a pilot study aimed at testing of a methodological toolkit for
finding links between intolerance to uncertainty and the presence and consequences of traumatic
experiences. The following set of techniques were used to collate the data: the D. McLaine’s Multiple
Stimulus Types Ambiguity Tolerance scale (MSTAT-1), the Intolerance of Uncertainty Scale (IUS-
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12, N. Carleton), the Adverse Childhood Experience score (ACE score), the Life Events Checklist
(LEC-5), the A. Beck’s anxiety and depression tests (BAI, BDI), the V. Boiko’s emotional barriers
test, the F. Zimbardo’s time perspective test (ZPTI), the post-traumatic stress disorder symptom
questionnaire according to DSM-5 classification (PCL- 5), the Heim’s coping strategies test.
Statistical analyses were performed using the SPSS software, version 25. Spearman coefficient (с)
was conducted to analyze the correlation between variables. Analyses of 25 individuals sample
confirmed the correlation between the intolerance of uncertainty level and the severity of negative
emotional states, communication barriers, and signs of PTSD. The «Intolerance of Uncertainty Scale»,
a short version of N. Carleton (IUS-12) has shown its effectiveness. It is stronger than D. McLain’s
MSTAT-1 questionnaire, correlates with the manifestations of negative affect and PTSD-like
symptoms. The IUS-12, short version, may be more useful for the preliminary diagnosis of the risk of
negative emotional states occurrence due to traumatic events after the adaptation and validation
process is finished. Questionnaires for negative life events (ACE, LEC-5) were uninformative to find
a link between the level of intolerance of uncertainty and traumatic experiences. The limitations of the
study are related to the small sample size and the adult age of participants. A promising area of
research is in further exploration the relationship between intolerance of uncertainty and type of time
perspective, more detailed participant differentiation by age and type of negative life experience.
Keywords: uncertainty intolerance; adverse life experience; negative emotional states; time
perspective; coping strategies.

Постановка проблеми. Невизначеність – невід’ємний компонент життя. Формування
певного ставлення до невідомості не уникнути. Ми можемо любити її або не любити,
відчувати в ній виклик або загрозу, намагатись ігнорувати її або робити кроки назустріч. Але
прожити життя, ні разу не зіткнувшись із невизначеністю, неможливо.
З другої половини ХХ ст. науковці почали відмічати, що зі зміною устрою життя
серед різноманітних позицій, правд, часто суперечливих культурних та ціннісних систем
людині все складніше задовольнити потребу в переживанні спільності, структури і сенсу
(Тоффлер, 2002). Зростання рівня нестабільності, мінливості, складності та невизначеності у
двохтисячних роках відбилося в появі терміна VUCA-світ – від англ. volatility (нестабільність), uncertainty (невизначеність), complexity (складність) і ambiguity (неоднозначність).
Сьогодні говорять про «культ невизначеності» (Соколова, 2015), унаслідок якого із втратою
цілісності та індивідуалізацією суспільства споживання фрагментується і Я людини.
Онтологізація невизначеності навколишнього світу зумовила геометричне зростання
психологічних досліджень на тему інтолерантності до невизначеності (ІТН) як здатності
жити і діяти в умовах, де мало точок стабільності. Відомо, що низький рівень толерантності
до невизначеності робить людей більш чутливими до ситуацій, де багато суперечливої,
складної інформації, невідомості та несподіванок. Викликає та підтримує високий рівень
тривоги бажання контролювати ситуацію або уникати невизначених обставин, що певною
мірою обмежує можливість людини проявляти себе та свої здібності. Травматична подія
зазвичай – це щось несподіване, неочікуване або очікуване, але таке, що «пішло» не так, як
планувалося. Або це може бути хронічний стрес, так звана травма з маленької літератури
«т», як у дитинстві, коли, наприклад, батьки зловживають алкоголем. Дитина привчається
бути насторожі й очікувати від майбутнього і невідомості тільки поганого – бо це постійний
стан невідомості (коли прийде батько, чи буде він тверезим, чи вдасться піти на кухню
поїсти і т. ін.). Якщо такого досвіду забагато, важко сподіватися, що від невизначеності
людина буде очікувати якихось приємних вражень чи розглядати її як імовірність того, що
трапиться щось добре.
Багато досліджень свідчать про те, що інтолерантність до невизначеності корелює з
ригідністю, невмінням змінювати погляди, схильністю застрявати на обраній лінії поведінки,
тобто знижує здатність до адаптації, гнучкого пристосування до обставин, особливо
несподіваних. Наслідки наявності травматичного досвіду за своїми проявами схожі. І
наявність травматичного досвіду, і низька толерантність до невизначеності є чинниками, що
призводять до розвитку неадаптивних копінг-стратегій поведінки, труднощів в емоційній
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регуляції, високого рівня тривожності, складностей у комунікації та налагоджуванні
відносин.
Але як і наскільки інтолерантність до невизначеності і травматичний досвід взаємопов’язані? Чи є якийсь зв’язок між рівнем інтолерантності до невизначеності і наявністю
травматичного досвіду? Чи посилює низький рівень толерантності до невизначеності прояв
негативних наслідків травматичних подій у дорослому віці? Ці питання ще потребують
вивчення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, виокремлення нерозв’язаних частин
загальної проблеми. Першою про інтолерантність до невизначеності написала Е. ФранкельБрунсвік. Вона визначила її як «тенденцію вдаватися до чорно-білих рішень, робити завчасні
висновки, не оцінюючи ситуацію, часто всупереч реальності, прагнути до беззастережного та
однозначного прийняття або відкидання іншими людьми» (Frenkel-Brunswik, 1949, р. 115). З
того часу інтолерантність до невизначеності тлумачилася як соціально-психологічне
настановлення (Луковицкая, 1998), як диспозиційна характеристика (Carleton, Norton, &
Asmundson, 2007), як сукупність емоційних, когнітивних та поведінкових реакцій на ситуації
невідомості (Нillen, Gutheil, Strout, & Han, 2017).
Зібраний протягом останнього десятиріччя масив даних свідчить про те, що
інтолерантність до невизначеності є трансдіагностичним чинником, який зумовлює розвиток
різноманітних психопатологій (Einstein, 2014). Її рівень зазвичай вищий у клінічній вибірці і
зростає в міру збільшення коморбідності (важкості і складності психічного стану та
симптомів). Трансдіагностичний підхід у терапії базується на передумові, що в основі
емоційних розладів лежать загальні чинники, які виходять за межі традиційних
діагностичних критеріїв і відстежуються в разі тих чи тих розладів.
Поширеним інструментом вивчення ІТН у контексті її зв’язку з негативними
емоційними станами є наразі шкала інтолерантності до невизначеності Н. Карлетона,
коротка версія (IUS-12). Н. Карлетон 2007 р. скоротив опитувальник інтолерантності до
невизначеності Фрістона (Freeston, Rheaume, Letarte, Dugas, & Ladonceur, 1994) із 27 питань
до 12, які було згруповано у дві шкали. Це дало змогу зробити опитувальник більш зручним
скринінговим інструментом для вивчення ставлення до невизначеності (Carleton et al., 2007).
Інші популярні альтернативи або значно довші, або мають слабшу внутрішню узгодженість
та конвергентну валідність, або розроблені для вивчення інших аспектів інтолерантності до
невизначеності: шкала інтолерантності до невизначеності Баднера, 1962; шкала
толерантності до невизначеності Кіртона, 1981; опитувальник толерантності до
невизначеності Д. Маклейна; опитувальник толерантності до невизначеності Р. Нортона,
1975; тест толерантності до двозначності Хермана, 2010 та ін.
Крім інтолерантності до невизначеності, до трансдіагностичних чинників розвитку
негативних симптомів відносять труднощі в регулюванні емоцій та реакції уникнення
досвіду. Такі загальні емоційні та поведінкові стратегії реагування, які обирає (або несвідомо
використовує) людина у відповідь на стресові події, іноді пов’язують зі сформованими в
дитинстві типами прихильності, згідно з теорією прихильності Дж. Боулбі (Боулби, 2003).
Одне з перших досліджень зв’язку між типом прихильності і стратегіями реагування
на стресові події провів Мікулінсер 1991 р. Дослідник опитав студентів-ізраїльтян через два
тижні після бомбардування в Перській затоці. Стиль прихильності оцінювався за допомогою
двох інструментів: вибір респондентами одного з описів трьох типів відносин та відповідей
на опитувальник із 15 тверджень, розроблений Мікулінсером на базі опису Хазана і
Шейвера. Дані про тип прихильності було зіставлено з результатами опитувальників SCL-90
(Symptom Checklist), які виявляють ознаки соматичних реакцій, депресії, тривоги та
ворожості, і «Шкали впливу події» (IES - Impact of Event Scale) Хоровіца та ін., де є дві
головні шкали – інтрузії та реакції уникнення, та «Опитувальником стратегій копінгу»
(скороченою версією, що була розроблена Фолкманом та Лазарусом) (детальніше див.:
Mikulincer, Florian, & Tolmacz, 1990; Mikulincer, Florian, & Weller, 1993). Це дослідження, як і
подальші, що проводилися впродовж 20 років, показало зв’язок між ненадійним типом
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прихильності і ризиком розвитку симптомів ПТСР унаслідок травматичних подій. Дитячий
досвід відносин зі значущими близькими закладає фундамент, на основі якого людина
обирає спектр реакцій на буденні і травматичні події життя.
Зв’язок несприятливого дитячого досвіду з фізичним і психічним здоров’ям у
дорослому віці було вивчено на 17500 респондентах V. Felitti (Felitti et al., 2019). Відповіді на
запитання анкети про різні типи фізичного, сексуального, вербального насильства було
зіставлено з даними медичних карток та історією захворювань. Дослідження Felitti показало,
що несприйятливий дитячий досвід має накопичувальний ушкоджувальний потенціал щодо
психічного та фізичного здоров’я.
Нас цікавило, наскільки рівень інтолерантності до невизначеності підсилює
імовірність того, що внаслідок травматичних подій у людини розвинуться негативні психічні
симптоми.
Одне з небагатьох досліджень, присвячених пошуку відповіді на це запитання, провів
П. Боелен на вибірці студентів останніх курсів (Boelen, 2019). Під час дослідження
перевірявся вплив рівня інтолерантності до невизначеності на схильність до розвитку
подібних до ПТСР симптомів. Для цього було використано опитувальники «Шкала
інтолерантності до невизначеності» Н. Карлетона, коротка версія (IUS-12), «Індекс
чутливості до тривоги» Петерсона і Рейса, «Шкалу життєвих подій» Н. Гарневські і
В. Краайі (N. Garnevski, V. Kraaij) та самоопитувальник посттравматичних симптомів (PSSSR). Студентів останніх курсів було опитано двічі з різницею в рік. У першый частині
дослідження респондентам було запропоновано заповнити «Шкалу інтолерантності до
невизначеності» Н. Карлетона, коротку версію (IUS-12) та «Індекс чутливості до тривоги».
Через рік ті ж самі респонденти відповіли на запитання про негативні події, які трапилися за
минулий час, та заповнили самоопитувальник посттравматичних симптомів. Аналіз показав,
що інтолерантність до невизначеності є суттєвим предиктором рівня прояву
посттравматичних негативних емоційних станів.
Одним із важливих вимірів ставлення до невизначеності є час. У людини з
травматичним досвідом плинність сприйняття часу руйнується, її переривають травматичні
спогади, що з’являються в полі уваги мимоволі, некеровано, на відміну від досвіду, який був
людиною успішно інтегрований. Інтолерантність до невизначеності як нестерпність щодо
всього несподіваного призводить до посилення тривожного стану у відповідь на такі
некеровані реакції, підкріплюючи думку про власну нездатність давати собі раду.
Дослідження часової перспективи за Ф. Зімбардо свідчать про те, що в стані депресії
та за наявності травматичного досвіду людина схильна орієнтуватися на негативне минуле
чи фаталістичне теперішнє (Astrцm, 2019; W. Beek van, Berghuis, Kerkhof, & Beekman, 2011;
Tseferidi, Griva, & Anagnostopoulos, 2016). У цих роботах використовувались опитувальник
часової перспективи Ф. Зімбардо (ZPTI), шкала депресії Бека (Beck-II), опитувальник
ситуативної та особистісної тривоги (STAI), тест темпераменту і характеру (TCI),
опитувальник особистісних рис за п’ятифакторною моделлю особистості (NEO-PI-R) та
анкета життєвих подій (Life Event Inventory, Perris).
Отже, наразі відомо про зв’язок інтолерантності до невизначеності із симптомами
негативних психічних станів і про вплив травматичного дитячого досвіду на розвиток
фізичних і психічних захворювань. При цьому майже немає досліджень, які б вивчали
наявність зв’язку між несприятливим досвідом у дитинстві та дорослому віці і рівнем
інтолерантності до невизначеності. Чи впливає наявність травматичного досвіду в дитинстві
на формування ставлення до невизначеності? Чи є базовий рівень інтолерантності до
невизначеності, який опосередковує сприймання несподіваних подій життя? Яким є зв’язок
між сприйняттям часової перспективи та інтолерантністю до невизначеності і як він
співвідноситься з розвитком негативних емоційних станів?
Мета статті – апробувати комплекс діагностичних методів для вивчення зв’язку між
інтолерантістю до невизначеності, наявністю травматичного досвіду та проявами негативних
емоційних станів.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Для вирішення поставленого завдання
нами було апробовано комплекс методик: опитувальник толерантності до невизначеності
Д. Маклейна в адаптації О. Г. Луковицької (Леонтьев, Осин, & Луковицкая, 2016), тест
інтолерантності до невизначеності Н. Карлетона (Carleton et al., 2007), анкету, спрямовану на
виявлення негативного дитячого досвіду «Adverse Childhood Experience» (Felitti et al., 1998),
анкету «Список життєвих подій для DSM-5» LEC-5 (Карачевський, 2016), тести тривоги та
депресії А. Бека (Агаєв та ін., 2016), опитувальник на виявлення наявності симптомів ПТСР
PCL-5 (Карачевський, 2016), «Діагностику емоційних бар’єрів у міжособистісному
спілкуванні» (Бойко, 1996), опитувальник часової перспективи Ф. Зімбардо в адаптації
О. Сеник (Сеник, 2012), методику діагностики копінг-механізмів Е. Хейма (Набиуллина, &
Тухтарова, 2003).
Опитувальник толерантності до невизначеності Д. Маклейна (в адаптації
О. Г. Луковицької) має шкали: ставлення до невизначеності, ставлення до складних завдань,
ставлення невизначених ситуацій, перевага невизначеності, прийняття/уникнення
невизначеності.
Шкалу інтолерантності до невизначеності Н. Карлетона (Intolerance of Uncertainty
Scale-12) ми переклали українською мовою і проводимо необхідні процедури подальшої
адаптації та перевірку валідності. Наразі зроблено незалежний двосторонній переклад та
редагування запитань. Проведено пілотне тестування, в якому взяли участь студенти
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (кафедра
«Фінанси») та Київського університету імені Бориса Грінченка (лінгвістичний факультет).
Усього в пілотному дослідженні взяли участь 105 осіб. Попередній аналіз зібраних даних
показав достатню внутрішню консистентність, значення коефіцієнта б-Кронбаха: б=0.77.
Опитувальник має двошкальну структуру, але з огляду на незавершеність процесу адаптації
опитувальника до етнолінгвістичних особливостей популяції ми користувалися результатом
загальної кількості балів.
Використання двох методик, присвячених вимірюванню ставлення до невизначеності,
зумовлено, по-перше, тим, що вони різнонаправлені: шкали MSTAT-1 відображають рівень
позитивного ставлення до невизначеності, а IUS-12 – несприйняття невідомості. По-друге,
вони відрізняються за своєю структурою і тим аспектом відношень з невизначеністю, які
висвітлюють. Дані за MSTAT-1 показують загальне ставлення до нових ситуацій, когнітивне
сприйняття складності та невизначеності. Опитувальник Н. Карлетона має більшу
діагностичну цінність щодо виявлення схильності проявляти негативну афективну
симптоматику в разі зіткнення з невизначеністю або її очікування. По-трете, зіставлення
кореляцій MSTAT-1 з результатами за IUS-12 є паралельно попередньою перевіркою на
дискримінантну валідність опитувальника IUS-12.
Анкета «Негативний дитячий досвід» (ACE score), розроблена Дж. Фелітті,
складається із запитань, які тематично розподілено на 10 категорій. Насильство поділяється
на емоційне, фізичне, сексуальне. Несприятливі сімейні обставини припускають:
спостерігання насильства над матір’ю, наявність члена сім’ї із залежністю від алкоголю або
наркотиків, наявність у члена родини психічного захворювання, розлучення батьків,
перебування когось із членів сім’ї у в’язниці. Досвід відкидання зумовлюється емоційною
холодністю (браком емоційної підтримки) та фізичним нехтуванням (за вами не доглядали,
ви бували голодні, ходили в брудному одязі і т. ін.). Коли респондент позитивно відповідає
на одне із запитань, робиться висновок про наявність у нього такого негативного досвіду.
Анкета «Контрольний перелік життєвих подій» LEC-5 (Life Event Checklist) є
складником діагностики на наявність посттравматичного стресового розладу і містить
перелік із 17 категорій травматичних подій. Респонденти зазначають, чи така подія
трапилася з ними безпосередньо, чи вони були її свідком, дізналися про неї або зовсім не
мають такого досвіду. Найбільш травматичну подію необхідно коротко описати і відповісти
на питання щодо рівня загрози для життя та наявності ускладнень, які виникли.
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У пілотному дослідженні взяли участь 25 осіб, усі з вищою освітою, віком від 26 до
69 років (середній вік – 40 років), з них 21 жінка і 4 чоловіки. Зазначимо, що під час багатьох
уже проведених досліджень не виявлено гендерних відмінностей між рівнем толерантності
до невизначеності у чоловіків і жінок, отже склад вибірки за цією ознакою не впливає на
загальні результати. Зібрані дані було опрацьовано в програмі SPSS методом кореляційного
аналізу за допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена (с). Як і очікувалось, аналіз
отриманих даних ( табл. 1) показав кореляцію інтолерантності до невизначеності (IUS-12) з
депресивним станом (с=0,473, p<0,05), з проявами ПТСР (с=0,675, р<0,01) та емоційними
бар’єрами (с=0,476, p<0,05).
Таблиця 1
Кореляція показників (ін)толерантності до невизначеності, негативного дитячого
досвіду і симптомів тривоги, депресії, ПТСР, емоційних бар’єрів, n=25

IUS-12
MSTAT-1
ACE score
LEC-5

IUS-12

MSTAT-1

ACE score

BAI

BDI

EM_BAR

PCL-5

1,0
-0,386
0,295
0,122

-0,386
1,0
-0,072
0,282

0,295
-0,072
1,0
0,521**

0,249
0,023
0,406*
0,673**

0,473*
-0,384
0,371
0,450*

0,476*
-0,305
0,336
0,263

0,675**
-0,420*
0,540**
0,266

Примітки. * - кореляція, значуща на рівні 0,05 (двостороння);
** - кореляція, значуща на рівні 0,01 (двостороння);
IUS-12 – тест інтолерантності до невизначеності Н. Карлетона; MSTAT-1 – опитувальник ТН
Д. Маклейна; ACE score – анкета «Негативний дитячий досвід»; BAI – тест тривоги А. Бека; BDI
– тест депресії А. Бека; EM_BAR – тест «Діагностика емоційних бар’єрів у міжособистісному
спілкуванні» В. Бойко; PCL-5 – опитувальник на виявлення наявності симптомів ПТСР; LEC-5 –
«Список життєвих подій за DSM-5».

ACE score та опитувальник інтолерантності до невизначеності Н. Карлетона мають на
статистично значущому рівні кореляцію із симптомами ПТСР. Від’ємну кореляцію з даними
за PCL-5 продемонстрували результати MSTAT-1 (опитувальник толерантності до
невизначеності Маклейна).
Анкети «Негативний дитячий досвід» (ACE score) і «Список життєвих подій» (LEC-5)
мають між собою значущу кореляцію (с=0,521**, р<0,01), що є закономірним. Дані, отримані
за допомогою LEC-5, показали сильну кореляцію із симптомами депресивного стану
(с=0,450*, р<0,05) та тривоги (с=0,673**, р<0,01) за тестами А. Бека (BDI). При цьому між
кількістю негативних життєвих подій за LEC-5 і рівнем ПТСР (PCL-5) аналіз не показав
значущого прямого зв’язку.
Прямого значущого зв’язку ІТН за опитувальником Н. Карлетона (IUS-12) та
оберненого за шкалою толерантності до невизначеності Маклейна (MSTAT-1) ні з
травматичним досвідом у дитинстві (ACE Score), ні з наявністю несприятливих подій у житті
(LEC-5) не виявлено.
Можливо, прямий зв’язок між кількістю балів за анкетою «Негативного дитячого
досвіду» та рівнем інтолерантності до невизначеності не відобразився, тому що респонденти
не відповіли чесно на запитання щодо свого минулого 9бо це було для них емоційно складно
чи соромно). Тобто у форматі самооцінювання на збирання даних істотно вплинув ефект
соціальної бажаності, і, значить, інформацію про минуле необхідно збирати в інший спосіб.
Можливо, минулі негативні спогади забулись, бо травматичні події психіка справді
намагається витіснити з пам’яті, і стверджувати про наявність травматичного досвіду можна
лише за непрямими ознаками. Зазвичай це і є симптоми негативних психічних станів чи
неадаптивні емоційні і поведінкові стратегії, або когнітивні викривлення. На користь цього
припущення може свідчити зв’язок, що відобразився між ознаками ПТСР і рівнем балів
«ACE» та ІТН. Бо з чотирьох груп симптомів ПСТР та АСЕ й ІТН показали кореляцію з
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кластерами Д і Е, тобто із симптомами когнітивних негативних переконань та очікувань,
неможливості згадати важливі аспекти подій, переважання негативного емоційного стану,
неможливість контролювати емоції, проблеми із концентрацією тощо (табл. 2).
Таблиця 2
Кореляції між симптомами ПСТР, толерантністю/інтолерантністю
до невизначеності і негативним досвідом дитинства, n=25

IUS-12
MSTAT-1
ACE score

B

C

D

E

PCL-5

0,289
-0,062
0,279

0,231
-0,024
0,218

0,559**
-0,374
0,586**

0,418*
-0,275
0,519**

0,675**
-0,420*
0,540**

Примітки. * - кореляція, значуща на рівні 0,05 (двостороння);
** - кореляція, значуща на рівні 0,01 (двостороння);
IUS-12 – тест інтолерантності до невизначеності Н. Карлетона; MSTAT-1 – опитувальник ТН
Д. Маклейна; ACE score – анкета «Негативний дитячий досвід»; кластери симптомів ПТСР: B –
інтрузії; C – поведінка уникнення; D – негативні зміни в думках та настрої; E – негативні зміни в
процесах збудження і реактивності; PCL-5 – загальний результат за опитувальником симптомів
ПТСР.

Яскраво виявився значущий зв’язок інтолерантності до невизначеності з групою
емоційних перешкод під назвою «домінування негативних емоцій» (с=0,547, p<0,01).
Домінування негативних емоцій може бути пов’язано з тим, що в комунікації зазвичай є
деякий рівень невизначеності і з підвищенням рівня інтолерантності до невизначеності
людині все складніше керувати своєю тривогою з приводу незнання, невпевненості щодо
реакцій іншої людини в спілкуванні. Така тривога, пов’язана із занепокоєнням людини щодо
відгуку інших на її поведінку, яскраво виражена у людей із соціальною фобією, що також
відображалося в кореляції між рівнем ІТН і симптомами фобічних розладів в інших
дослідженнях (Mahoney, & McEvoy, 2012; Shihata, McEvoy, & Mullan, 2017).
Цікавими є також дані про кореляцію несприятливого дитячого досвіду (ACE score) з
таким типом емоційних бар’єрів, як «небажання зближуватися з людьми на емоційній
основі» (с=0,530, p<0,01). Це відображає поширені наслідки наявності негативного досвіду,
який вчить того, що не варто відкривати почуття іншим людям, небезпечно показувати свій
емоційний стан, бо це може бути використано проти тебе, недовіру до власних емоцій та
самої ідеї можливості міцного безпечного зв’язку з іншими на емоційній основі (табл. 3).
Таблиця 3
Корелятивні зв’язки між типами емоційних бар’єрів, показниками (ін)толерантності
до невизначеності і негативним дитячим досвідом, n=25

IUS-12
MSTAT-1
ACE score

N_Upr

N_Vir

N_Raz

Dom_Neg

N_Sbl

EM_BAR

-0,013
-0,235
0,059

0,193
0,047
0,058

0,248
-0,135
0,164

0,547**
-0,384
0,226

0,355
-0,162
0,530**

0,476*
-0,305
0,336

Примітки. * - кореляція, значуща на рівні 0,05 (двостороння);
** - кореляція, значуща на рівні 0,01 (двостороння);
IUS-12 – тест інтолерантності до невизначеності Н. Карлетона; MSTAT-1 – опитувальник ТН
Д. Маклейна; ACE score – анкета «Негативний дитячий досвід»; N_Upr – невміння управляти
емоціями; N_Vir – неадекватне вираження емоцій; N_Raz – нерозвиненість, невиразність емоцій;
Dom_Neg – домінування негативних емоцій; N_Sbl – небажання зближуватися на основі емоцій;
EM_BAR – загальний результат за тестом емоційних бар’єрів В. Бойко.
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Використання копінг-стратегій (за Хеймом) також виявило різницю в типах
емоційного реагування на стресові події між респондентами з високим рівнем ІТН (ІТН>30) і
наявністю множинного негативного дитячого досвіду (АСЕ Score >4). Респонденти з
високим рівнем ІТН частіше використовують стратегію Б4 – оптимізм, а наявність
несприятливого дитячого досвіду призводить до вибору стратегії Б3 – придушення емоцій.
Вибір когнітивних (А) та поведінкових (В) копінг-стратегій був схожим: А5 – проблемний
аналіз і В6 – відступ. Таким чином, аналіз використання копінг-стратегій свідчить про те, що
люди з високим рівнем ІТН усвідомлюють власні емоції, не дуже вміють з ними справлятися,
але вірять у те, що з будь-якої ситуації можна знайти вихід. Респонденти з негативним
дитячим досвідом намагаються позбавитись емоцій, пригнічуючи їх, дисоціюють від
переживання негативних емоцій, які викликає ситуація, та спираються на когнітивний аналіз.
Але в обох випадках домінуючою є поведінкова стратегія «відступ», яка вважається
неадаптивною, бо людина ухиляється від вирішення проблеми і віддає перевагу самотньому
пасивному ігноруванню проблемної ситуації.
Можемо припустити, що за вибором стратегії «відступ» у людей з високим рівнем
ІТН приховується нестерпність щодо невизначеності, тобто страх і тривога, які виникають у
зв’язку з необхідністю робити активні кроки назустріч невідомості і якось взаємодіяти з нею,
щоб знайти способи вирішення проблеми. Тоді як людям з великим травматичним досвідом
бракує віри у власні сили, у те, що активність допоможе покращити ситуацію, – це більшою
мірою почуття безнадії, безсилля та самозвинувачення, які до того ж людина намагається не
відчувати.
З огляду на результати проведених досліджень ми припускали, що високий рівень
несприйняття невизначеності має корелювати з часовою перспективою «негативне минуле»
та/або «фаталістичне теперішнє» і, можливо, буде мати обернений зв’язок з «майбутнім».
Розрахунки показали, що дані анкети «Негативний дитячий досвід» мають обернену
кореляцію (с=-0,632, р<0,01) з часовою перспективою «позитивне минуле» за методикою
Ф. Зімбардо, а інтолерантність до невизначеності за Н. Карлетоном – позитивний зв’язок
(с=0,454, р<0,05) із часовою перспективою «негативне минуле» (табл. 4). Як бачимо, люди,
що мають більше негативного досвіду в дитинстві, не сприймають минуле як щось «добре»,
не бачать у подіях минулого позитивних уроків, не відчувають ностальгії за дитинством.
Водночас відобразився зв’язок рівня інтолерантності до невизначеності із сприйняттям
власного минулого як чогось негативного, травматичного, відразливого. Тобто можна
припустити, що респонденти з високим рівнем балів за анкетою «АСЕ» або «IUS-12» мають
схильність до певного фокусування на минулому, розглядаючи події життя крізь призму
попереднього досвіду, до того ж досвіду неприємного.
Таблиця 4
Кореляції часової перспективи Ф. Зімбардо з толерантністю (MSTAT-1), інтолерантністю (IUS-12) до невизначеності та негативним досвідом (ACE score, LEC-5), n=25

IUS-12
MSTAT-1
ACE score
LEC-5

PAST NEG

PAST POS

PRES GED

PRES FATAL

FUTURE

0,454*
-0,536**
0,377
0,132

-0,364
0,135
-0,632**
-0,454*

-0,187
-0,011
0,300
-0,007

0,088
-0,112
0,111
0,172

0,061
-0,048
-0,001
-0,055

Примітки. * - кореляція, значуща на рівні 0,05 (двостороння);
** - кореляція, значуща на рівні 0,01 (двостороння);
PAST NEG – негативне минуле, PAST POS – позитивне минуле, PRES GED – гедоністичне
теперішнє, PRES FATAL – фаталістичне теперішнє, FUTURE – майбутнє.
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Обмеження дослідження пов’язані з малим обсягом вибірки та використанням
деяких зарубіжних анкет, що були перекладені на українську мову вперше. Хоча аналіз
показав очікувані кореляції з відповідними конструктами, необхідні подальші дослідження
на більш численній вибірці респондентів.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Толерантність до невизначеності
ми розуміємо як властивість особистості опосередковувати реакцію на невизначені і стресові
події життя. Інтолерантність до невизначеності є властивістю особистості сприймати
ситуацію невизначеності як небажану і реагувати на неї як на загрозу. Вона пов’язана з
емоційними бар’єрами в спілкуванні, поведінкою уникнення в стресових ситуаціях.
Комплекс методик, який використовувався для перевірки зв’язку між ІТН та наслідками травматичного досвіду, охоплював чотири пули питань: рівень толерантності/інтолерантності до невизначеності, наявність негативного життєвого досвіду, прояви негативних
емоційних станів та способів реагування (рівень тривожності, депресивного стану,
ПТСР-симптоматики, емоційні бар’єри в спілкуванні, тест копінг-стратегій) та ставлення до
часу.
Наявність зв’язку між зібраними даними перевірялась у програмі SPSS методом
кореляційного аналізу за допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена (с).
Показав свою ефективність тест «Шкала інтолерантності до невизначеності», коротка
версія Н. Карлетона (IUS-12), який сильніше, ніж опитувальник MSTAT-1 Д. Маклейна,
корелює з проявами негативних афектів і подібної до ПТСР симптоматики й після
завершення процесу адаптації і валідизації може бути більш придатним для попередньої
діагностики ризику появи та фіксації негативних емоційних станів унаслідок травматичних
подій.
Анкети негативних подій життя виявилися неінформативними для пошуку зв’язку між
рівнем ІТН і травматичним досвідом. Проведений кореляційний аналіз зіставлення
результатів анкет травматичних подій (АСЕ і LEC-5) з рівнем інтолерантності до
невизначеності не дає можливості стверджувати, що між ними є прямий зв’язок. Цей зв’язок
або є непрямим, або його виявлення потребує інших методик самоопитування чи організації
якісного дослідження із застосуванням інтерв’ю.
Важливо відмітити зв’язок ІТН із часовою перспективою «негативне минуле».
Залишається поки що незрозумілим напрямок цієї кореляції. Чи наявність тривалого
негативного досвіду відтворюється в постійних думках про минуле та сприяє формуванню
інтолерантності до невизначеності, чи існує якийсь характерний для особистості рівень
інтолерантності до невизначеності, який робить людину більш чутливою до негативних
подій, сприяючи схильності до фіксації на подіях минулого? Чи є якась схильність до
сприйняття плину часу певним чином, на кшталт «власної одиниці часу» (Б. Цуканов, 2000),
що задає рамку оцінювання та переживання кожної миті життя, його минулого і викликів
невизначеності майбутнього? Вивчення характеру та напрямків цього зв’язку потребує
подальших досліджень.
Перспективи дослідження вбачаємо в необхідності детальніше дослідити
особливості зв’язків між рівнем толерантності/інтолерантності до невизначеності, типами
часової орієнтації особистості, наявністю різного роду травматичного досвіду (як у
дитинстві, так і в дорослому віці) та важкості прояву негативних емоційних станів залежно
від зазначених чинників. Також потребує завершення процес адаптації та валідизації
опитувальника «Шкала інтолерантності до невизначеності», коротка версія Н. Карлетона
(IUS-12).
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА
СТИГМАТИЗОВУВАНИХ МЕНШИН:
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
За результатами узагальнення і систематизації даних теоретичного та емпіричного
вивчення проблеми обґрунтовано концептуальні засади дослідження проблеми стигматизації
осіб, груп, меншин у сучасному суспільстві із застосуванням технологічного підходу до
проблеми соціально-психологічної підтримки представників меншин, які зазнають
стигматизації в різних суспільних та освітніх середовищах. Зміст технологій соціальнопсихологічної підтримки стигматизовуваних меншин специфіковано в контексті розуміння
стигматизації як складного і неоднорідного феномену, що розгортається в часі, проявляється в
ситуаціях соціальної взаємодії та визначається і як процес, і як стан, що виражає водночас
причину, результат і його наслідок. Уточнено перелік найбільш стигматизовуваних в
українському суспільстві меншин і перелік психологічних чинників стигматизації та умов її
виникнення і поширення. Представлено розуміння змісту технології соціально-психологічної
підтримки стигматизовуваних меншин та способів її реалізації на когнітивному, емоційному та
поведінковому рівнях на основі добору (залежно від специфіки цільових груп) форм, технік,
методів, прийомів, засобів, та впливів, спрямованих на підвищення толерантності, активізацію
механізмів емпатії та рефлексивності, підвищення соціальної активності представників
стигматизовуваних меншин та поліпшення їхнього соціального самопочуття. Визначено
напрямки застосування технології підтримки залежно від цільових груп: профілактика та
подолання упереджень, поширених у суспільстві, підвищення толерантності (реалізація
програм дестигматизації через систему освіти та ЗМІ); підвищення професійної компетентності
фахівців системи соціально-психологічної служби (програми підвищення кваліфікації,
семінари, тренінги); соціальна та психологічна робота фахівців з людьми, що стали об’єктом
упереджень, та їхнім найближчим оточенням (підвищення самооцінки стигматизовуваних осіб,
корекція атрибутивного стилю, що забезпечує їхню успішну адаптацію в умовах
стигматизації).
Ключові слова: стигма; стигматизація; стигматизовувані меншини; технологічний
підхід; технологія; соціально-психологічна підтримка.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF STIGMATIZED
MINORITIES:A TECHNOLOGICAL APPROACH
According to the generalized and systematized results of the theoretical and empirical study of
the problem, the conceptual foundations for the study of persons’, groups’ and minorities’
stigmatization in modern society are grounded within the application of the technological approach to
the problem of socio-psychological support of minorities’ representatives experiencing stigmatization
in different social and educational environments. The content of technologies for socio-psychological
support of stigmatized minorities is specified in the context of understanding stigma as a complex and
heterogeneous phenomenon that unfolds over time, manifests itself in situations of social interaction
and is defined as both a process and a state that expresses both causes, result and its consequences.
The list of the most stigmatized minorities in Ukrainian society and the list of psychological factors of
stigmatization and conditions of its occurrence and distribution are specified. It is presented the
understanding of the content of technology for socio-psychological support of stigmatized minorities
and ways of its realization at the cognitive, emotional and behavioral levels on the basis of selection
(depending on the target groups specificity) of forms, techniques, methods, means and influences
aimed at enhancing tolerance, actualization of empathy and reflexivity mechanisms, social activity
increasing in the representatives of stigmatized minorities, and their social well-being improving.
There are defined the directions of support technologies’ application, depending on the target groups:
prevention and overcoming of prejudices, prevailing in the society, tolerance increasing
(implementation of destigmatization programs through the education system, and media);
enhancement of professional competence of specialists in the system of socio-psychological service
(training programs, seminars, etc.); socio-psychological work of specialists with people who have
become the object of prejudice, and their closest social contacts (an increase of stigmatized persons’
self-esteem, correction of attributive style, which ensures their successful adaptation in conditions of
stigmatization).
Keywords: stigma, stigmatization, stigmatized minorities, technological approach, technology,
socio-psychological support.

Постановка проблеми. Питання дотримання прав людини, забезпечення рівного
підходу і подолання дискримінаційних практик є важливим інструментом підтримання
порозуміння, консолідації і забезпечення якісних змін у нашій країні. Сприяння
взаєморозумінню та повага до інакшості і розмаїття, а також протидія будь-яким формам
нетерпимості, стигматизації та дискримінації мають стати пріоритетом розвитку
українського суспільства на шляху євроінтеграції та утвердження європейських цінностей.
Слід зазначити, що дослідження проблеми стигматизації потребує зосередження уваги
не лише на поглибленні соціально-психологічних уявлень про стигматизацію в сучасному
суспільстві та складностях цього процесу, а й на пошуку ефективних технологій соціальнопсихологічної підтримки стигматизовуваних меншин у різних суспільних та освітніх
середовищах, що й стало завданням дослідної роботи лабораторії психології мас та спільнот
за темою «Технології соціально-психологічної підтримки стигматизовуваних меншин».
Вироблення ефективних технологій соціально-психологічної підтримки стигматизовуваних меншин, спрямованих на активізацію індивідуальних і колективних зусиль з підвищення
толерантності, подолання негативних проявів стигматизації та впровадження цих технологій,
мають стати важливим підґрунтям для позитивних змін громадської думки щодо стигматизовуваних
меншин, покращення соціального самопочуття представників меншин, які зазнають
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стигматизації в різних суспільних та освітніх середовищах, а також для підвищення готовності
педагогів та психологів до роботи з представниками цих меншин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, виокремлення нерозв’язаних частин
загальної проблеми. Проблема стигматизації перебуває в полі зору представників різних
наук – філософії, соціології, антропології, криміналістики, педагогіки, теорії комунікації та
соціальної психології (Н. Бєлоносова, І. Бовіна, Дж. Брюс, Г. Бурковський, І. Галецька,
І. Гурович, Т. Злобіна, Г. Кравченкова, Р. Клек, А. Криф, Б. Лінк, Т. Липай, Т. Марцинюк,
Ю. Сироткін, М. Стефен, І. Федорович, Дж. Фелан, Т. Хазертон, М. Хебл, Дж. Халл,
М. Чутора та ін.). У дослідженнях представлено аналіз феноменів «стигми» і «стигматизації»
(Г. Беккер, П. Бірнет, І. Бовіна, І. Галецька, І. Гофман, Г. Кравченкова); джерел стигматизації
(Р. Хагхайгат, М. Чутора) та її змістових характеристик (С. Богомаз, І. Гоффман); типів
стигми, її компонентів та рівнів (Н. Бєлоносова, А. Ватсон, П. Керріган, Дж. Прайор,
Дж. Рідер, Ю. Смірнова, А. Фінзен). Низку досліджень присвячено вивченню стигматизації
як засобу маніпулювання в медіа (О. Бережна, М. Смирнова), стигматизації в освітньому
середовищі (С. Богомаз, Ю. Клейберг, Т. Липай, А. Прокоф’єва), стигматизації в професійній
сфері (Г. Кравченкова) та ін.
Феномен стигматизації останнім часом активно досліджують у контексті ставлення
суспільства до осіб із проблемами психічного здоров’я та недопустимості стигматизації таких
осіб (Г. Бурковський, І. Влох, І. Галецька, Л. Животовська, О. Коцюбинський, О. Осокіна,
М. Чутора); поширення епідемії СНІДу та реалізації програм щодо надання допомоги особам
із позитивним ВІЛ-статусом (О. Бородкіна, І. Гурович, М. Кабанов); ставлення суспільства до
різних соціальних груп, що мають вірус імунодефіциту (Л. Амджадін, Н. Бєлоносова,
О. Бородкіна, М. Касянчук, Ю. Привалов, Ю. Саєнко, О. Трофименко); стигматизації
представників ЛГБТ-спільноти (А. Зінченков, Т. Злобіна, І. Кон, А. Кравчук, Т. Марцинюк,
С. Шеремет, G. Herek, C. Chopp), а також дискримінації різних груп меншин у сфері освіти –
ромів як специфічної етнічної групи (С. Пономарьов, І. Федорович), дітей з особливими
потребами (С. Бразевич, А. Дакал, С. Литовченко, А. Сидорова, Ю. Смирнова Н. Софій);
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (Л. Артюшкіна, О. Потопахіна).
Водночас, серед нерозв’язаних проблем залишаються проблеми соціальнопсихологічної підтримки представників меншин, які зазнають стигматизації в різних суспільних та
освітніх середовищах, та розробки технологій такої підтримки. Невирішеність проблеми
соціально-психологічної підтримки осіб, які підпадають під дію феномену стигматизації та
категоризуються як ненормальні й зайві для суспільства, є одним із тих чинників, який
змушує нас звернутися до аналізу феномену стигматизації і дає підстави вважати, що
комплекс технологій, спрямованих на підвищення толерантності, активізацію механізмів
емпатії та рефлективності, підвищення соціальної активності представників стигматизовуваних
меншин та поліпшення їхнього соціального самопочуття може сприяти запобіганню стигматизації
та подоланню її негативних наслідків.
Мета статті – обґрунтувати теоретичні засади дослідження проблеми стигматизації та
застосування технологічного підходу до соціально-психологічної підтримки представників
стигматизовуваних меншин, підвищення толерантності до інакшості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Теоретичний аналіз проблеми засвідчує
наявність різних теоретичних підходів до пояснення феномену стигматизації та його
передумов. Серед цих підходів найбільш відомими є теорії міжгрупових суперечностей
(Д. Кемпбелл, М. Шеріф), соціального впливу (С. Левін, Г. Олпорт, Ф. Пратто, Дж. Сіданіус),
«цапа відбувайла» (Т. Дуглас), «авторитарної особистості» (Т. Адорно) та ін. У межах
комунікаційного напрямку процесу стигматизації досліджують Г. Кравченкова,
Г. Свистунова та ін. Науковці розглядають стигматизацію як негативне відособлення
індивіда або соціальної групи за будь-якою ознакою з подальшим виявом стереотипного
набору соціальних реакцій на цього індивіда (чи представників цієї соціальної групи)
(Н. Доній, О. Коцюбинський, О. Романчук, А. Фінзен, B. Blaine, A. Crisp, R. Haghighat,
A. Jacoby). Дослідники аналізують чинники походження стигматизації – конституційні,
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психологічні, економічні та еволюційні, які переплітаються між собою, частково збігаються
та часто взаємодіють (Haghighat, 2001); виокремлюють види соціальної стигматизації:
культурну (соціальні ярлики, укорінені в культурі держави або світовій культурі),
інституційну (законодавчо закріплену стигматизацію), особисту (або внутрішню)
стигматизацію як упередження проти себе самого (Смирнова, 2009, с. 71).
Одним із напрямів дослідження проблеми стигми і стигматизації є аналіз та
співвіднесення понять «стигма» і «стереотип». Стигму визначають як ярлик, який
«наклеюється» на людину. Він приписує їй певні негативні якості і стає основою для
формування стереотипу. Особливо важливо наголосити на тому, що ярлик, який був колись
«наклеєний», істотним чином впливає на всі подальші ситуації соціальної взаємодії і
позбавитися від нього досить складно (Jacoby, 2005). Стигма, носієм якої є індивід,
призводить до того, що соціальне оточення починає оцінювати людину виключно як
представника стигматизованої соціальної групи, тобто в координатах усталених щодо цієї
групи стереотипів, натомість усі індивідуальні характеристики особистості, у тому числі й ті,
що суперечать стереотипу, ігноруються (Blaine, 2007).
Г. Кравченкова (2010), яка вивчала стигматизацію в професійній сфері, зазначає, що
стигма – це властивість, на підставі якої конструюється негативний стереотип, і зауважує, що
всі стигми, як правило, мають характер стереотипу, але не всі стереотипи стигматизовані.
Стереотипи – це результат вибіркового сприйняття, відповідно до якого люди розподіляються за категоріями, при цьому відмінності між групами («ми і вони») перебільшуються з
метою нівелювання відмінностей усередині цих груп (с. 61). Отже, стигма в широкому
розумінні охоплює всі негативні стереотипи щодо представників певної соціальної групи та
спричинені цими стереотипами вчинки, і зокрема дискримінацію як найбільш явне і жорстке
порушення прав носіїв стигми.
Коли йдеться про виникнення стигми, дослідники сходяться на думці, що суспільство
встановлює способи категоризації людей і визначає набір якостей, які слід вважати
нормальними і природними для кожної категорії. Так, для виникнення соціальної стигми,
зазначає О. Бережна (2015), необхідна або одна якість, яка вважається показовою, або набір
якостей, які приписуються на підставі наявності першої. Нею визначаються умови, за яких
виникає та розвивається процес стигматизації в соціальних спільнотах: наявність у
соціальній спільноті фіксованих настановлень щодо певного типу поведінки її членів на
основі цінностей, визнаних у суспільстві за норму; очікування від індивіда типової для даної
спільноти поведінки; виокремлення індивіда в особливу соціальну групу на основі
особливостей його уяви, мислення і поведінки, які не збігаються зі стереотипами спільноти;
нав’язування індивідові стигматизованої поведінки, характерної для певної соціальної групи;
прийняття індивідом стереотипів стигматизованої поведінки; формування в нього
внутрішніх стигматизованих настановлень на власну поведінку; прояв з боку індивіда
стигматизованих стереотипних реакцій відхиленої поведінки (там само).
Отже, стигматизація припускає узагальнення і перенесення «негативної» якості,
невміння чи браку чогось в окремих представників на всіх членів групи, а її наслідками є
упередження, дискредитація, приниження та дискримінація. Водночас стигматизація може
призводити до того, що відхилення закріплюються, і саме стигма в подальшому стає
основою демонстрації небажаної поведінки.
Слід зазначити, що найактивніше досліджують проблему стигматизації щодо
психічно хворих осіб (Бовина, & Якушенко, 2015; Link, & Phelan, 2001) та осіб з ВІЛ
(Бєлоносова, 2011; Хрянин, 2019). На прикладі дослідження таких осіб Н. Бєлоносова,
М. Чутора, P. Brouard, B. Link, J. Phelan також описують явище самостигматизації, яке
полягає в переживанні хворим почуття сорому та очікуванні ним дискримінаційних заходів,
пов’язаних із захворюванням (Бєлоносова, 2011; Link, & Phelan, 2001). Відповідно, для
успішної дестигматизації потрібно проводити роботу не лише з упередженнями
стигматизаторів, а й організувати надання психосоціальної підтримки стигматизовуваному
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суб’єктові, а також власну внутрішню роботу стигматизованої особи з подолання
самостигматизаціі.
Стигматизоване сприйняття представників певної соціальної групи найчастіше
проявляється в ситуаціях соціальної взаємодії (міжособистісної або міжгрупової) (Смирнова,
2009; Link, & Phelan, 2001). Науковці звертають увагу на міжособистісні детермінанти
стигматизації, яку розглядають у структурі упереджень, та зазначають, що явище стигматизації нерозривно пов’язане з упередженнями. Останні можуть виступати і як передумова
стигматизації, і як її результат та слугують цілям раціоналізації, виправдання негативних
почуттів і негативної поведінки щодо стигматизовуваних осіб або груп (Смирнова, 2005;
2009). Отже, від поширених у тому чи іншому соціальному середовищі упереджень і
забобонів залежить те, які якості об’єкта можуть стати передумовами стигматизації.
Дослідники запропонували термін «стигматизована група» для позначення групи
людей, щодо яких діють соціальні упередження (Смирнова, 2005). Щоб виявити найбільш
стигматизовувані в українському суспільстві групи, ми провели пілотне дослідження
(392 респонденти), скориставшись шкалою соціальної дистанції E. Bogardus (за Н. Паніною і
Є. Головахою). Аналіз результатів опитування показав, що до таких груп належать: особи з
фізичною та/або психічною інвалідністю; представники маргінальних груп (жебраки, бомжі);
особи з хімічними залежностями (алко- і наркозалежні); представники сексуальних меншин
(гомосексуали, лесбійки, трансгендери); особи, які живуть з ВІЛ; роми; колишні засуджені.
Отже, в розглянутих нами дослідженнях стигму визначають як соціальний атрибут,
що дискредитує людину або групу, як ознаку зневаги чи недовіри, яка відділяє людину від
інших (Александров 2006, с. 42), а стигматизацію – як акт «таврування», навішування
ярлика, упередження, настановлення щодо носія ярлика (Янчук, 2005, с. 689). Водночас у
цього поняття, як зазначають дослідники, є ще й інше значення – це стан стигматизованості.
Відповідно, стигматизація відображає водночас і сам процес, і його причину, і його
результат та наслідки (Byrne, 2000). Утім, яким би не було визначення стигми, вона так чи
інакше призводить до негативних переживань – почуття сорому, провини, самотності, до
відторгнення в сім’ї, соціального відторгнення, дискримінації.
Теоретичний аналіз проблеми стигматизації дає підстави розглядати стигматизацію як
складний і неоднорідний феномен, що має зміст, розгортається в часі, проявляється в
ситуаціях соціальної взаємодії; визначати її і як процес необґрунтованого приписування
(«приклеювання» стигми) людині або групі людей тих чи інших негативних соціальних
якостей, виходячи з наявності в неї/них певних особливостей, і як стан стигматизованості,
тобто такий, що виражає водночас і сам процес, і його причину, і його результат та наслідки.
Спираючись на роботу І. Гоффмана «Стигма: Нотатки про управління зіпсованою
ідентичністю» (Гоффман, 1963), ми визначили такі змістові характеристики стигматизації, як
наявність певної властивості, яка свідчить про неповноцінність, зіпсованість, небезпеку чи
слабкість індивіда порівняно з іншими людьми; дискримінація щодо стигматизованих, яка
виправдовується спеціальною ідеологією; інтеріоризація стигми, яка виражається в почуттях
сорому, ненависті до себе і самоприниження; спроби носія стигми виправити свій недолік або
отримати вторинну вигоду від нього; недовірливість, пригніченість, ворожість, занепокоєння і
розгубленість як результати незадоволеності потреби стигматизовуваних осіб в соціальному
прийнятті; патологічна незручність взаємодії зі стигматизованим; тенденція створювати
групи, члени яких пов’язані з певною стигмою; іррадіація стигми, її поширення на людей з
найближчого оточення стигматизованого; спроби оточення демонструвати видимість
«прийняття» стигматизовуваних.
Слід зазначити, що різноманітні психологічні визначення стигми так чи інакше
припускають, що стигма спричиняє знецінення особистості. Стигматизація як негативне
виокремлення індивіда або соціальної групи за будь-якою ознакою та виявлення відтак
стереотипного набору соціальних реакцій на них, як зазначають дослідники, є водночас і
показником неблагополуччя особистості, і перешкодою для сприятливого особистісного
розвитку як тих, хто стигматизує, так і стигматизовуваних (Н. Доній, М. Кабанов).
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Психологи застерігають, що стигматизація є дуже небезпечною як для окремих осіб, так і для
соціального простору в цілому, адже не тільки загрожує суспільній моралі та гуманним
соціальним настановленням, а і є також детермінантою напруженості всередині цього
простору (Доній, 2017).
Отже, необхідність протидії будь-яким формам нетерпимості, дискримінації,
стигматизації та важливість сприяння взаєморозумінню та виявлення поваги до інакшості і
розмаїття свідчать про потребу у виробленні ефективних технологій соціально-психологічної
підтримки представників стигматизовуваних меншин і підвищення толерантності в різних
суспільних та освітніх середовищах.
Коли йдеться про соціально-психологічну підтримку представників меншин, які
зазнають стигматизації в різних суспільних та освітніх середовищах та підвищення в
суспільстві толерантності до інакшості, вважаємо за доцільне використання технологічного
підходу. Технологічний підхід є однією з провідних ознак успішної діяльності людини в
різних сферах. Під технологізацією розуміють використання технологій у тій чи іншій сфері
діяльності. Технологічність, як зазначає В. Демидова, стає визначальною характеристикою
сучасної діяльності людини, що відображає перехід на якісно вищий рівень ефективності,
оптимальності, наукоємності порівняно з традиційним рівнем (Демидова, 2007, с. 28). На
важливості та актуальності використання соціальних і соціально-психологічних технологій
наголошують, зокрема, Є. Доценко, Н. Зимівець, Л. Карамушка, В. Панок, І. Петренко,
О. Пометун, Т. Піроженко, Т. Титаренко. Вироблення таких технологій може здійснюватися
на основі різних парадигм: системної, за якою технологія аналізується як система;
діяльнісної, коли технологію розглядають як діяльність; та управлінської, що дає змогу
розглядати технологію як процес управління.
Основне призначення технологічного підходу в контексті нашого дослідження
полягає в розробці (проєктуванні) і впровадженні технологій, спрямованих на вирішення
проблем стигматизації та підвищення толерантності до інакшості в різних суспільних та
освітніх середовищах. У цьому контексті ми спираємося на розуміння технології як
виваженої системи (як і яким чином мета втілюється в конкретний різновид продукції) або її
складової частини та вважаємо, що технологія дає відповідь на питання як, яким чином
(сукупністю яких методів, прийомів, засобів, впливів) досягти поставленої мети (Карамушка,
2005; Панок, 2016; Титаренко та ін., 2019).
Саме завдяки технології, стверджують науковці, практична психологія більш повною
мірою виступає і джерелом нових знань для наукової психології, і джерелом методичного
забезпечення для психологічної практики (Панок та ін., 2016). Психологічна технологія, як
зазначає В. Панок, постає як основна методологічна одиниця практичної психології. Ідеться
про систему взаємопов’язаних і взаємообумовлених методів, методик та процедур,
спрямованих на внесення змін у поведінку, ставлення та соціальні орієнтації особистості,
перетворення предмета психологічної практики, досягнення конкретного, наперед заданого
кінцевого результату (Панок, 2011, с. 13-14).
Основними ознаками психологічної технології, на переконання дослідників, є те, що
вона завжди спрямована на зміну поведінки людини, її настроїв, ставлень, мотивів, цінностей
тощо; зорієнтована на вирішення конкретної життєвої проблеми людини або групи людей, на
аналіз та врахування конкретного соціального і природного контексту (життєвої ситуації), в
якому вони перебувають; передбачає наявність конкретної мети, деталізованого образу
кінцевого результату та цілей, взаємозв’язок і взаємозумовленість складових технології та
діагностичних, формувальних (коригувальних) та оцінних складових тощо (Панок та ін.,
2016, с. 41-42).
Відповідно до мети і завдань нашого дослідження технологію соціально-психологічної
підтримки визначатимемо як сукупність форм, технік, методів, прийомів, засобів, впливів, що
використовуються для надання такої підтримки (залежно від специфіки цільових груп) з
урахуванням когнітивних, афективних та поведінкових компонентів ставлення до
представників цих груп та їхньої взаємодії із соціальним оточенням.
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В усіх зарубіжних рекомендаціях і протоколах наголошується на необхідності
соціально-психологічної підтримки осіб у складних життєвих ситуаціях, у кризових умовах
задля захисту і збереження психосоціального благополуччя. Відповідно до рекомендацій
Міжвідомчого постійного комітету (МПК) із психічного здоров’я та психосоціальної
підтримки в умовах надзвичайних ситуацій така підтримка є важливим складником роботи з
особами, які на собі відчули наслідки стигматизації, і може бути представлена як
багаторівнева діяльність, де за основу взято задоволення базових потреб – перш за все
безпеки, над якою надбудовуються, відповідно, підтримка сім’ї (активізація та використання
її підтримувального потенціалу) і спільноти (ресурс спільноти з підвищення толерантності
до проявів інакшості), перша соціально-психологічна допомога (сфокусована
неспеціалізована підтримка); спеціалізована (психологічна або психіатрична) допомога
(Міжвідомчий постійний комітет…, 2017, с. 23). Організація такої підтримка дасть змогу
ефективно протистояти негативному впливу стигматизації в суспільстві та сприяти
збереженню і відновленню благополуччя осіб, які на собі відчувають наслідки стигматизації.
Залежно від спрямованості технологій – чи на роботу з оточенням, чи на роботу з
представниками стигматизовуваних меншин – така підтримка матиме певну специфіку.
Надання підтримки залежно від спрямованості технологій (на роботу з оточенням, із
спільнотою) передбачатиме: визначення способів активізації індивідуальних і колективних
зусиль із подолання негативних проявів стигматизації та її наслідків, сприяння
взаєморозумінню і виявлення поваги до інакшості і розмаїття, підвищення толерантного
ставлення до проявів інакшості, залучення медіаресурсів для підвищення психологічної
грамотності населення. Коли йдеться про спрямованість технологій на роботу з
представниками стигматизовуваних меншин, то тут надання такої підтримки передбачатиме:
проведення консультаційної та психокорекційної роботи з підвищення рівня життєстійкості,
психологічної пружності, комунікативності, налагодження позитивних стосунків з
оточенням, підвищення соціальної активності представників меншин та поліпшення їхнього
соціального самопочуття; апробацію прийомів відновлення самоефективності, активізації
адаптаційних можливостей, надання само- і взаємодопомоги.
З огляду на наявність цільових груп можна також говорити про можливі напрямки
застосування технологій соціально-психологічної підтримки: профілактика та подолання
упереджень, що переважають у суспільстві, підвищення толерантності (реалізація програм
дестигматизації через систему освіти та ЗМІ); підвищення професійної компетентності
фахівців системи соціально-психологічної служби (програми підвищення кваліфікації
фахівців, семінари, тренінги); соціальна та психологічна робота фахівців з людьми, що стали
об’єктом упереджень, та їхнім найближчим оточенням (підвищення самооцінки
стигматизовуваних осіб, корекція атрибутивного стилю, що забезпечує їхню успішну
адаптацію в умовах стигматизації).
Практична/соціальна значущість дослідження. Створення ефективних технологій
соціально-психологічної підтримки представників меншин, які зазнають стигматизації,
технологій підвищення толерантності до інакшості та їх упровадження стануть важливим
підґрунтям для позитивних змін громадської думки щодо стигматизовуваних меншин, забезпечення рівних можливостей громадян та покращення соціального самопочуття представників
меншин, які зазнають стигматизації в різних суспільних та освітніх середовищах, а також
сприятиме підвищенню готовності педагогів та психологів до роботи з представниками цих меншин.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Обґрунтування теоретичних
засад дослідження проблеми стигматизації осіб, груп, меншин у сучасному суспільстві дало
змогу визначити стигматизацію як складний і неоднорідний феномен, що розгортається в
часі, проявляється в ситуаціях соціальної взаємодії, та розглядати її і як процес, і як стан, що
виражає водночас причину, результат і його наслідок. Для вирішення питань соціальнопсихологічної підтримки представників меншин, які зазнають стигматизації в різних суспільних та
освітніх середовищах, вважаємо за доцільне використовувати технологічний підхід. Ми
спираємося на розуміння технології як способу реалізації такої підтримки на когнітивному,
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емоційному та поведінковому рівнях на основі добору (залежно від специфіки цільових груп)
форм, технік, методів, прийомів, засобів, та як впливів, спрямованих на підвищення
толерантності до інакшості, посилення індивідуальної і колективної рефлективності,
підвищення соціальної активності представників стигматизовуваних меншин та поліпшення їхнього
соціального самопочуття.
Важливість напрацювання ефективних технологій соціально-психологічної підтримки
представників стигматизовуваних меншин у різних суспільних та освітніх середовищах визначається
необхідністю протидії будь-яким формам нетерпимості, дискримінації, стигматизації й
сприяння взаєморозумінню та виявленню поваги до інакшості і розмаїття. Залежно від
спрямованості технологій (на роботу з оточенням чи на роботу з представниками
стигматизовуваних меншин) визначатиметься специфіка соціально-психологічної підтримки;
залежно від цільових груп – напрямки застосування технологій (профілактика та подолання
упереджень, що переважають у суспільстві; підвищення професійної компетентності
фахівців системи соціально-психологічної служби; підтримка осіб, що стали об’єктом
упереджень, та їхнього найближчого оточення).
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у виявленні упереджень і стереотипів
щодо певних стигматизовуваних груп та рівня толерантності в ставленні до таких груп в
освітньому середовищі; у визначенні змісту соціально-психологічних засобів протидії
стигматизації в освітньому середовищі та особливостей їх реалізації на когнітивному,
емоційному та поведінковому рівнях залежно від специфіки цільових груп.
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ВПЛИВ КОНКУРСУ-КВЕСТУ НА СТАВЛЕННЯ УЧАСНИКІВ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДО РЕФОРМИ
«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»
Представлено результати дослідження ефективності соціально-психологічної технології,
спрямованої на забезпечення підтримки реформи загальної середньої освіти, у вигляді
конкурсу-квесту «Реформа – шлях до школи моєї мрії». Презентовано мету, головні завдання,
зміст та організацію Всеукраїнського конкурсу-квесту. Виділено основні ефекти застосування
запропонованої соціально-психологічної технології, які можна екстраполювати на вирішення
широкого кола завдань, пов’язаних з питаннями прийняття змін через налагодження
конструктивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу. На основі діяльності та звітів командучасниць конкурсу-квесту представлено їхні погляди на різні аспекти концепції «Нова
українська школа», зокрема на реформування загальної середньої освіти та запровадження 12річного терміну навчання, профільної старшої школи, на «вмотивованого вчителя» та
«педагогіку партнерства» тощо. Наведено приклади рефлексії участі членів команд у конкурсіквесті та оцінки його ефективності. Презентовано результати дослідження впливу розробленої
соціально-психологічної технології «конкурс-квест: Реформа – шлях до школи моєї мрії» на
ставлення суб’єктів освітнього процесу (вчителів, учнів та їхніх батьків) до освітніх інновацій,
формування позитивної громадської думки щодо реформи загальної середньої освіти.
Виявлено суттєве збільшення кількості респондентів з «позитивно-активним» і зменшення
кількості осіб з «негативно-пасивним» та «нейтральним» ставленням до реформи «Нова
українська школа». Позитивну динаміку спостережено серед респондентів – учасників
проведеного конкурсу-квесту.
Ключові слова: реформа освіти; Нова українська школа; ставлення до освітніх
інновацій; педагогіка партнерства; громадська думка; конкурс-квест; соціально-психологічна
технологія.
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THE COMPETITION-QUEST IMPACT ON THE ATTITUDES
OF EDUCATION PROCESS PARTICIPANTS
TOWARDS THE «NEW UKRAINIAN SCHOOL» REFORM
It is presented the results of the study on the effectiveness of socio-psychological technology to
support the reform of secondary education in the form of a competition-quest named «Reform as the
path to the school of my dream». There are presented the purpose, main tasks, content, and
organization issues of the All-Ukrainian Competition-Quest. There are outlined the main effects of the
proposed socio-psychological technology appliance, which can be extrapolated to solve a wide range
of problems related to the change adoption through the establishment of constructive interaction
between the educational process subjects. Based on the activities and reports of the teams participating
in the quest, there are presented their views on various aspects of the «New Ukrainian School»
conception, particularly reforming the general secondary education, implementation of a 12-year
education and a profile high school, views on a «motivated teacher» and «partnership pedagogy».
There are given the feedback examples of team members’ participation in the quest competition and
the evaluation of its effectiveness. There are also presented the study results concerning the impact of
the developed socio-psychological technology competition-quest «Reform as the path to the school of
my dream» on the attitude of the educational process subjects (teachers, students, and their parents)
towards the educational innovations, the formation of positive public opinion on the reform of
secondary education. It is revealed a significant increase in the number of respondents with a
«positive-active» and a decrease in the number of participants with a «negative-passive» and
«neutral» attitude towards the «New Ukrainian School» reform. It is observed positive dynamics
among the respondents – the competition-quest participants.
Keywords: education reform; New Ukrainian School; attitudes towards educational
innovations; partnership pedagogy; public opinion; competition-quest; socio-psychological
technology.

Постановка проблеми. В Україні розпочалася реалізація концепції «Нова українська
школа», ухвалено Закон України «Про повну загальну середню освіту». Це передбачає
структурні перетворення та нові принципи організації системи освіти, осучаснення змісту
загальної середньої освіти та підвищення мотивації діяльності вчителя, орієнтацію на
індивідуальні особливості кожного учня та виховання цінностей, автономію закладів освіти
та сучасне освітнє середовище тощо. Водночас усе це примножується ідеєю впровадження
педагогіки, яка ґрунтується на партнерстві між учителем, учнями і їхніми батьками,
спілкуванні, взаємодії та співпраці між ними. Учитель має бути другом кожного учня, а
родина – залученою до побудови освітньої траєкторії своєї дитини (Нова українська
школа…, 2016).
Реалізація принципів педагогіки партнерства (повага до особистості; доброзичливість
і позитивне ставлення, довіра у стосунках, діалог – взаємодія – взаємоповага, розподілене
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лідерство, добровільність прийняття зобов’язань, рівність сторін і обов’язковість виконання
домовленостей) залежить від усіх суб’єктів освітнього процесу, їхнього позитивного
ставлення до освітніх інновацій та активного залучення до вирішення конкретних завдань
реформування освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, виокремлення нерозв’язаних частин
загальної проблеми. Проблема формування позитивної громадської думки щодо освітньої
реформи в Україні останнім часом привертає увагу науковців різних галузей знань:
соціологів, психологів, педагогів, політологів та ін. Так, наприклад, науковцями Інституту
соціальної та політичної психології НАПН України протягом 2015 – 2018 рр. проводилося
моніторингове дослідження особливостей відображення в громадській думці
трансформаційних процесів в Україні, у тому числі і щодо освітньої реформи. Згідно з
отриманими даними, рівень довіри до системи освіти в Україні коливався від 48,0% (2015 р.)
до 47,2% (2018 р.) і не залежав від віку та регіону проживання респондентів, що засвідчує
відносну сталість цього показника (Слюсаревський, Гуменюк, Дворник, & Черниш, 2018).
Виявлено, що понад 70% респондентів загальнонаціональної вибірки вважають актуальною
необхідність реформування української системи освіти, причому насамперед – загальної
середньої. Водночас лише третина опитаних респондентів позитивно оцінювала хід освітніх
реформ в Україні. Також встановлено, що однією з причин такого ставлення є недостатня
поінформованість громадськості про реформи, які плануються і здійснюються сьогодні в
освіті (51,7–59,6% респондентів на запитання щодо своєї поінформованості відповіли
«скоріше ні» і «зовсім ні»). Опосередковано це підтверджується і тим, що впродовж усіх
років моніторингу (2015–2018) краще поінформовані про освітні інновації працівники освіти
(вчителі і викладачі, керівники закладів освіти і відділів управління освіти, вихователі і
методисти) виказували більш позитивне ставлення до окремих аспектів реформи освіти
(12-бальної системи оцінювання, профілізації школи, 12-річного терміну навчання).
Інший напрям досліджень – пошук шляхів і розробка соціально-психологічних
підходів до формування позитивної громадської думки щодо реформи освіти. Український
психолог Г. Бевз запропоновувала метод «Дослідження шляхом участі», який застосовується
для вивчення уявлень освітян про бажаний напрям розвитку закладу освіти як очікуваного
бачення та основи прогнозування її перспективного розвитку. Використовувалися
напівструктуроване інтерв’ю, спрямоване на вивчення життєвих історій і бачення освіти у
власному житті, та фокус-групи, в яких учасники (працівники системи освіти) залучалися до
відкритої дискусії про надії та мрії щодо закладу загальної середньої освіти в контексті
реформ. Учасники оцінювали ефекти реалізованої методики шляхом рефлексії та зворотного
зв’язку під час групового обговорення. «Дослідження шляхом участі» було оцінено
учасниками (слухачами курсів підвищення кваліфікації ЦІППО ДЗВО «Університет
менеджменту освіти», 87 осіб) як перспективне, яке посилює ресурси для перспективних
змін; воно не сприймається як непродуктивні часові затрати, а оцінюється як таке, що слугує
передусім забезпеченню дослідника експериментальним матеріалом і є екологічним методом
позитивної взаємодії учасників, що посилює їхню активність у напрямку розбудови поля
власної життєдіяльності та наповненості життя (Бевз, 2019).
Останнім часом в освітньому процесі почала широко застосовуватися технологія
(метод) квесту. У 1970-ті роки термін «квест» (від англ. Quest – «пошук», «пошуки пригод»)
розробники комп’ютерних програм почали використовувати для позначення ігор, під час яких
треба було рухатися в ігровому середовищі до певної мети, долаючи різні перешкоди
(вирішувати завдання, шукати і використовувати якісь предмети, взаємодіяти з іншими
персонажами тощо). Згодом, у 1995 р., термін «квест» уперше було використовано як освітню
технологію, призначену для розвитку в учнів і вчителів уміння аналізувати, синтезувати та
оцінювати інформацію (Сокол, 2014).
Сьогодні в Україні квести активно розробляються і використовуються в освітньому
процесі з навчальними і дослідницькими цілями (Ільченко, 2012; Коваль, & Форсюк, 2018;
Мішагіна, 2013; Сокол, 2014 та ін.).
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Мета статті – показати можливості розробленого і проведеного конкурсу-квесту
«Реформа – шлях до школи моєї мрії» як соціально-психологічної технології формування
позитивної громадської думки щодо реформи загальної середньої освіти, зокрема реалізації
концепції «Нова українська школа».
Виклад основного матеріалу дослідження. Лабораторія психології спілкування
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України є одним з організаторів
Всеукраїнського експерименту «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх
інновацій у навчальних закладах різного рівня» (Бевз, 2019; Гриценок, 2019; Гриценок,
Капустюк, & Юрченко, 2019). На цьому етапі експерименту розроблено соціальнопсихологічні технології формування позитивної громадської думки щодо концепції «Нова
українська школа». Так, лабораторія психології спілкування організувала і провела
Всеукраїнський конкурс-квест «Реформа – шлях до школи моєї мрії», головною метою якого
було привернути увагу громадськості до освітніх інновацій шляхом запровадження
соціально-психологічної технології забезпечення ефективної підтримки вчителями, учнями
та їхніми батьками реформи у сфері загальної середньої освіти (Положення…, 2019;
Гриценок, Капустюк, & Юрченко, 2019).
Як основні завдання конкурсу-квесту визначено: 1) формування свідомої позиції
педагогічної спільноти, учнів, батьків і громадськості щодо значення та необхідності
реформування загальної середньої освіти; 2) привернення уваги всіх суб’єктів освітнього
процесу до різних аспектів концепції «Нова українська школа» та усвідомлення їх
значущості для підвищення якості шкільної світи; 3) забезпечення ефективної підтримки
громадськістю реформи у сфері загальної середньої освіти; 4) упровадження в діяльність
школи педагогіки партнерства, підвищення активності всіх суб’єктів освітнього процесу;
5) виявлення та підтримка талановитої учнівської молоді, активізація її творчого потенціалу.
Завдання конкурсу-квесту спрямовані на те, щоб основні концептуальні засади «Нової
української школи» протягом тривалого часу ставали предметом обговорення в закладі
освіти членами команди – учасниками конкурсу-квесту, які в процесі виконання завдань
залучали б до обговорення реформи інших членів шкільного колективу, батьківської
спільноти та представників територіальної громади.
Конкурс-квест відбувався у два етапи: 1-й етап передбачав відбіркові тури (вересень
2019 р. – лютий 2020 р.); 2-й етап – фінал та оголошення переможців (лютий – березень
2020 р.). Важливо, що створення команд-учасників у закладах середньої освіти
здійснювалося на засадах педагогічного партнерства, яке надалі мало поглиблюватися і
розширюватися. Для цього умови конкурсу-квесту передбачали, що учасниками стають
зареєстровані команди закладів загальної середньої освіти чисельністю 10 осіб, серед яких
обов’язково мають бути: шестеро учнів 5-11 класів, двоє вчителів та двоє батьків учнів. Щоб
стати учасником конкурсу, кожна команда мала заповнити реєстраційну електронну форму
за наданим посиланням та надіслати її до оргкомітету.
Однією з провідних ідей конкурсу була активізація партнерських стосунків усіх
суб’єктів освітнього процесу, налагодження творчої співпраці вчителів, учнів та їхніх батьків
під час обговорення та вирішення конкретних проблем реформування загальної середньої
освіти (Кравчук, 2019). Тому умови конкурсу передбачали, що предметом оцінювання
будуть результати командної творчої діяльності: звіти колективного виконання завдань
кожного модуля; фото чи скановані зображення напрацювань команди (схеми, рисунки
тощо), а також фото-відео процесу командного виконання завдань.
На кожному етапі конкурсу команди-учасниці опрацьовували один з аспектів
концепції «Нова українська школа»: освітня реформа та її необхідність; педагогічне
партнерство, вчитель НУШ; проблемні питання «Шлях перших чотирьох років: від гри до
почуття відповідальності й самостійності», «5-9 класи – це час для самовизначення учня»,
«Освітні технології – це набір сучасного педагогічного навчально-методичного
інструментарію, що використовується в освітньому процесі», «Середня школа буде
враховувати можливості кожного учня», «Останні три класи нашої школи – це перший крок
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до професії в майбутньому»). До розгляду журі приймалися лише оригінальні колективні
(командні) роботи, що відповідали умовам конкурсу.
З усіма умовами конкурсу, що тривав понад 5 місяців, справилися 10 команд, які
представляли різні регіони України. Загальна кількість учасників становила 100 осіб, з них
60 – учні 5-11 класів, 20 – вчителі та 20 осіб – батьки учнів.
Розгляньмо деякі якісні результати проведеної нами роботи в рамках Всеукраїнського
конкурсу-квесту.
Організаційно-мотиваційний етап конкурсу. Надзвичайно важливим у конкурсіквесті є виконання завдань 1-го модуля, який передбачає формування команди, її називання,
оформлення логотипу, а також визначення девізу. На цьому етапі відбувається налагодження
стосунків між членами команди, розподіл обов’язків, прийняття запропонованих або
запровадження власних правил командної роботи. Уже в назві команди (наприклад,
«Лідери», «Реформатори», «Нове покоління») та девізі («Вчитися, навчати, змагатися,
перемагати!», «Ми молоді, енергійні, завзяті, зможемо труднощі всі подолати!», «Без змін
не існує майбутнього») простежується чітка мотивація досягнення успіху, зорієнтованість на
майбутнє, готовність до змін, сприйняття освітніх інновацій. А в такій назві як, наприклад,
«Партнери» та девізі команди («Ми віримо у зміни на краще. Все зможемо! Не здамось ми
нізащо! Батьки, вчителі, учні нашої школи, об’єднаємося в команду для просування
реформи!», «Якщо хочеш бути клас, то запрошуємо до нас!») відображається готовність до
відкритості у стосунках, налагодження партнерської взаємодії між усіма суб’єктами
освітнього процесу.
Уявлення та ставлення до різних аспектів концепції «Нова українська школа».
Наступні завдання конкурсу-квесту стосувалися аналізу різних аспектів реформи повної
загальної середньої освіти. Насамперед важливо було з’ясувати, як команди розуміють суть
поняття «реформа», особливості реформ у сучасному суспільстві та необхідність освітньої
реформи. Цікаво, що учасники не лише використовували формалізовані визначення поняття
«реформа» (наприклад, «Реформа – це комплекс перетворювальних заходів у будь-якій сфері
суспільного життя, що приводять до зміни умов діяльності всіх членів суспільства»,
«Реформа (лат. reform – «перетворюю», «змінюю») – це заходи, які створюються на заміну
старих нові суспільні відносини в будь-якій сфері суспільного життя»), а й самі намагалися
наповнити його конкретним змістом («Реформа – це шлях до успіху, нові можливості, новий
формат, нові перспективи, звершення, результати і вершини», «Реформа – це цікаві зміни
на краще!», «Реформа в освіті – це створення інноваційного та дружнього середовища для
здобувачів освіти, які набуватимуть ключових компетентностей, необхідних кожній людині
для успішної життєдіяльності»).
Команди обговорювали аргументи «проти» освітньої реформи та, підтримуючи
освітні інновації, знаходили їм контраргументи. Спектр їхніх думок і поглядів виявився дуже
широким. Учасники висловлювали як загальні застереження щодо реформ у сучасному
суспільстві («Лякає невідомість реформ», «Не завжди реформи мають позитивний
результат», «Нове не завжди краще старого», «Вихід із зони комфорту» тощо), так і
вказували на конкретні невирішені проблеми, які негативно можуть впливати на процес
реформування освіти («Нестача фінансів для реалізації реформи», «Учитель не
вмотивований до змін», «Незадовільна навчально-матеріальна база», «Результати віддалені
в часі, а тому непередбачувані» тощо).
Проте слід зазначити, що учасники конкурсу-квесту значно більше аргументів зібрали
на користь проведення реформи в галузі освіти. Вони вказували не лише на об’єктивну
необхідність суспільних змін, у тому числі в освітній сфері («Треба пізнавати нове та
розвиватися», «Світ не стоїть на місці, треба крокувати в ногу з часом», «Прогрес не
зупинити», «Навіть малопомітні зміни можуть привести до покращення в майбутньому»,
«Завдяки виходу із зони комфорту утворюються нові нейронні зв’язки в мозку» тощо), а й
наводять конкретні переваги запропонованих освітніх інновацій («Акцент не на теорії, а на
практиці», «Прозорість фінансування шкіл», «Підвищення кваліфікації вчителів покращує
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якість знань учнів», «Старша школа – профільне навчання», «Участь в освітніх проєктах,
за які можна отримати гранти», «Розвиток і підтримка державної мови», «Покращена
навчально-матеріальної бази закладів освіти» тощо).
Учасники конкурсу-квесту називали такі передумови успішної реалізації концепції
«Нова українська школа»: «зміни завжди потребують часу», «аналіз результативності
освітніх нововведень», «збільшення заробітної плати вчителів» тощо, особливо виділяючи
«відповідальність усіх партнерів-учасників освітнього процесу» та «зацікавленість
територіальних громад у покращенні навчально-матеріальної бази закладу освіти». При
цьому, на їхній погляд, важлива також «децентралізація управління системою освіти»,
«автономія закладів освіти» і «академічна свобода вчителя» тощо. Значуще оцінюється
ними ще й «можливість командної роботи», «мотивація для саморозвитку і можливість
утілювати мрії та креативні ідеї», «навчання за індивідуальною освітньою траєкторією»
та наявність різних форм здобуття загальної середньої освіти.
Учні, вчителі та батьки – члени команд конкурсу-квесту – загалом підтримують
реформу в загальній середній освіті. Для прикладу наведемо висловлювання команди
«Діамант» (Чернігівська обл.): «Звичайно, у кожного з нас є свій погляд на результати
реформи. Вчителі мріють про те, що вчительська праця посяде одне з почесних місць у
суспільстві. Батьки хотіли б, щоб їхніх дітей любили у школі. Учні ж хочуть обирати ті
предмети, які їм цікаві, проводити більше дослідів, спілкуватися з учителями, як із
друзями… Серед думок про результати реформи виявилися і такі, які є спільними для нас
усіх. Це зручні парти і нові меблі, комп’ютери в кожному класі та сучасний спортзал, цікаві
і творчі заходи й уроки, що надихають, менше перевантажень і стресів, а більше навчання
для життя... Ми впевнені, що в основі реформи має бути українська школа, вибудувана на
принципах української педагогіки, з національними особливостями та пріоритетами. Саме
така школа зможе мати конкурентоспроможне майбутнє... Школа має бути осередком
творчості для учителя, радості для учня та впевненості для батьків. Щоби кожна людина з
теплотою та гордістю могла сказати: «Це моя школа!».
Одне з найбільш дискусійних питань освітньої реформи – це перехід на 12-річний
термін навчання. Які аргументи «за» 12-річну школу наводять учасники конкурсу-квесту?:
«У старшій школі залишатимуться лише цілеспрямовані учні, націлені на здобуття освіти»,
«Завдяки 12-річці навчальне навантаження легше сприйматиметься учнями», «У старшій
школі буде лише профільне навчання», «Частина 18-річних випускників школи зможуть
працювати за профілем старшої школи», «Особистість буде більш зрілою на порозі
самостійного життя» тощо. Важливим є також бачення перспективи європейської
інтеграції України: «Український атестат про загальну середню освіту визнаватимуть у
ЄС», «Формування в учнів ключових життєвих компетентностей, визначених радою
Європи» тощо.
Розуміння педагогічного партнерства. Одним із головних завдань конкурсу-квесту
стало впровадження ідеї педагогічного партнерства в закладах загальної середньої освіти, у
тому числі під час виконання завдань самого конкурсу. У цьому зв’язку науковий інтерес має
усвідомлення суб’єктами освітнього процесу самого феномену «педагогічне партнерство» і
як воно впроваджується в їхньому закладі освіти. Ми спробували скласти рейтинг означень
«Партнерство в нашій школі», які надали учасники експерименту. На їхню думку,
партнерство – це насамперед: 1) співпраця для досягнення певної мети, вирішення
конкретних завдань; 2) взаємодопомога; 3) взаємодія; 4) рівноправність; 5) довірливі
стосунки; 6) відкритість, діалог та ефективна комунікація; 7) повага; 8) об’єднання і
координація зусиль та ресурсів; 9) взаємна вимогливість і спільна відповідальність за
результати діяльності; 10) взаєморозуміння та взаємопідтримка тощо. Партнерство – це
«особливий тип комунікативних відносин, який передбачає застосування різноманітних
форм і методів погодження інтересів об’єктів партнерства, прагнення до спільних
домовленостей, досягнення консенсусу, опрацювання і спільну реалізацію заходів у
різноманітних напрямах розвитку» (команда «Діамант», Чернігівська обл.).
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У цьому зв’язку дуже важливо, що в усіх закладах освіти, які презентували команди
конкурсу-квесту, є конкретні приклади реалізації проєктів партнерства: «Трикутник
партнерства: вчителі-батьки-учні», «Школа: меморандум співпраці», «Партнерство
заради майбутнього», «Вчимося жити разом», «Будуємо шкільний дім – комфортне
середовище для прояву талантів, здібностей дітей та дорослих», спортивні змагання
«Мама, тато, я – спортивна сім’я», «Екологічна стежка гімназії», круглий стіл «Учнібатьки-вчителі», «Дозвілля» (майстер-класи, воркшопи, кіноклуби, артмайданчики, квести),
«Освіторія» (тренінги, майстер-класи, інфосесії, кейси), «Маркетинг» (толоки, фести, фудкорти, ярмарки), семінар-практикум «Досягнення партнерства в освіті шляхом участі»,
тренінг «Сім’я і школа – два крила успіху», круглий стіл «Формування ефективної взаємодії
учнів, батьків і вчителів», батьківські збори «Батьки та вчителі – партнери у підготовці
дітей до НУШ» та ін.
Переоцінка соціальної ролі та вимоги до вчителя Нової української школи.
Провідне місце в концепції «Нова українська школа» належить учителю. Яким же його
бачать учасники конкурсу-квесту? По-перше, йдеться про зміну його рольової позиції:
«психолог», «дослідник», «коуч», «ментор», «модератор» і «організатора», «тьютор»,
«фасилітатор» та ін. По-друге, вчитель Нової української школи – компетентний
професіонал, у якого сформовані загальні і фахові компетентності: комунікабельність і
культура професійного спілкування, уміння працювати в команді, володіння знаннями (з
предмета, методики, психології і фізіології), уміння вчитися, інноваційність, здатність
критично мислити, оцінювати ризики та приймати рішення, творчість і креативність,
«мультизадачність», умотивованість та активність тощо. Він повинен бути сучасною
успішною людиною, яка наділена такими якостями, як «любов до дітей», «чесність»,
«відповідальність», «добросовісність», «життєрадісність і енергійність», «незалежність»
тощо. Це має бути вчитель, який «працює в атмосфері доброзичливості, співпраці та
взаєморозуміння з учнями та їхніми батьками. Творча особистість, яка постійно
професійно самовдосконалюється, створює умови для всебічного розвитку учнів» (команда
«Партнери», Луганська обл.).
Рефлексія учасників конкурсу-квесту «Чого навчилися і що візьмемо із собою?».
Усі учасники конкурсу-квесту позитивно відгукнулися про його проведення і поділилися
своїми враженнями у фінішній презентації «Валіза». Для прикладу наведемо декілька
висловлювань: «Розібралися, що таке НУШ. Дізналися багато цікавого і нового. Більше
здружилися з учителями і батьками. Навчилися працювати в команді»; «Мені дуже
сподобалося працювати в команді. Я навчилася більше дослухатися до інших. Зараз відчуваю
себе задоволеною, бо була корисною та допомагала команді. З цього конкурсу я візьму із
собою знання та інформацію про освітню реформу, яка буде змінювати процес навчання в
школі»; «У процесі командної роботи я навчився бути більш уважним до людей, уміло
доносити до інших власну думку, бути важливим і корисним у команді. Я впевнений, що
реформування в освіті має якісно змінити ставлення учнів до навчання, допомогти
старшокласнику зорієнтуватися у виборі професії та ринку праці. Важливо також, щоб
отримані знання були корисними для життя»; «У процесі командної роботи я навчилася
працювати на перспективу, орієнтуючись на майбутнє; спілкуватися з людьми,
прислухаючись до їхньої думки. Я впевнена в тому, що для здійснення якісних змін в освіті
необхідна співпраця вчителів, батьків та освітніх органів, розуміння сучасного світу та
віра в дітей – майбутнє нашої України»; «Спасибі за гарну роботу в команді. Обов’язково
візьму правила команди у свою скарбничку знань. Командна робота вчить співпраці та
толерантності... Приємно усвідомити, що і я доклала свої зусилля до формування
позитивної громадської думки щодо Нової української школи. Адже саме молодь є нашим
майбутнім».
Узагальнену оцінку конкурсу-квесту висвітлено, на наш погляд, у цьому виловлюванні:
«Участь у Всеукраїнському конкурсі-квесті «Реформа – шлях до школи моєї мрії» допомогла
нам зрозуміти важливість змін у сучасній освіті. Наша команда внесла пропозицію
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адміністрації школи і Раді лідерів учнівського самоврядування провести в школі учнівську
конференцію «Школа – наш дім, ми господарі в нім», на якій ми ознайомимо учнівську молодь з
нашими здобутками і пропозиціями щодо змін у шкільному житті і вислухаємо побажання
щодо вдосконалення комфортного середовища для прояву талантів, здібностей усіх учасників
освітнього простору. Школа повинна допомагати учням постійно розвиватись і зростати, а
також віднаходити знову і знову своє місце в мінливому світі» (команда «Belivenation»,
Луганська обл.)
Щоб кількісно оцінити, як вплинув конкурс-квест на ставлення учасників до реформи
«Нова українська школа», ми провели анкетування членів команд до, у процесі і після є
проведення конкурсу. Окремі результати дослідження представлено в таблиці.
Таблиця
Ставлення учасників конкурсу-квесту (КК) до реформи «Нова українська школа» (у %)

Ставлення

Після КК
(лютий березень
2020)

До КК
Січень Динаміка
(вересень лютий 2019 (за рік)
2019)

Динаміка
(за час
квесту)

Фонова
динаміка
до квесту
(січеньвересень
2019)

А+ (позитивне, активне)

58,46

30,86

24,33

34,12

27,60

6,53

П+ (позитивне, пасивне)

24,93

46,29

37,39

-12,46

-21,36

8,90

П- (негативне, пасивне)

4,15

5,04

10,98

-6,82

-0,89

-5,93

А- (негативне, активне)

2,08

2,37

2,37

-0,30

-0,30

0,00

Н= (нейтральне)

8,01

12,76

18,10

-10,09

-4,75

-5,34

В (важко відповісти)

2,37

3,26

6,82

-4,45

-0,89

-3,56

Зауважимо, що ставлення на континуумі «позитивне-негативне» не показали значущої
динаміки (тому ми їх тут не показуємо), а от додавання показника «активності/дієвості пасивності» (Гриценок, 2019) дало змогу побачити якісні зміни в характері ставлення
учасників експерименту до реформи освіти. Як видно з таблиці, за рік (з лютого 2019 р. по
лютий 2020 р.) суттєво – на 34,12% – збільшилася частка учасників експерименту з
позитивно-активним ставленням до освітніх інновацій. Причому всього на 6,53% припадає
на період до початку квесту (з 24,33% у лютому 2019 р. до 30,86% на початок конкурсу –
вересень 2019 р.) і на 27, 6% – на час проведення конкурсу (з 30, 86% на початку до 58,46% –
після проведення конкурсу-квесту). Також зменшилася частка учасників з негативнопасивним ставленням (з 10,98% на початку року до 4,15% – після конкурсу. але більшість із
цих змін припадає на вплив інших «фонових» причин, у тому числі і застосування
рефлексивих технологій на попередніх етапах експерименту).
Так само поступально зменшувалася і частко осіб з нейтральним ставленням до
освітніх реформ (з 18,10% на початку до 8,01% – після конкурсу, причому на час до конкурсу
і час його проведення припадають приблизно однакові темпи зниження: 4,75% і 5,34%,
відповідно) (рис.).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Організація і проведення
Всеукраїнського конкурсу-квесту «Реформа – шлях до школи моєї мрії», у якому взяли
участь 10 команд (представники різних регіонів України), виявило зацікавленість учителів,
учнів та їхніх батьків основними ідеями реформування загальної середньої освіти.
Підвищення рівня позитивно-активного ставлення учасників конкурсу до різних складових
концепції «Нова українська школа» свідчить про те, що розроблений нами конкурс-квест
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можна розглядати як одну з можливих соціально-психологічних технологій формування
позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій у закладах середньої освіти.

Рис. Динаміка ставлення учасників конкурсу-квесту «Реформа – шлях до школи моєї мрії»
до реформи «Нова українська школа»
Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є вивчення соціальнопсихологічних чинників, які впливають на мотивацію участі та ефективність впливу
конкурсу-квесту «Реформа – шлях до школи моєї мрії» на формування позитивної
громадської думки щодо освітніх інновацій, запровадження педагогічного партнерства в
закладі загальної середньої освіти.
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СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО БАТЬКІВСТВА
ЩОДО ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ
Наведено теоретичне обґрунтування й опис практик та алгоритмів функціонування
окремих елементів та всієї системи соціально-психологічних технологій формування
батьківської компетентності щодо дітей з аутизмом у цілому. За результатами попереднього
теоретичного аналізу здійснено моделювання системи соціально-психологічних технологій
формування батьківської компетентності щодо дітей з аутизмом. Кожна з технологій, що
входить до системи, має певні особливості щодо тривалості використання, його цілей та
організаційно-психологічних умов застосування. Усі разом вони мають позитивно вплинути на
психологічну якість життя батьків. Система містить такі технології, як наративне
консультування батьків; експрес-тренінг компетентного батьківства щодо виховання дітей з
аутизмом; соціально-психологічний тренінг компетентної взаємодії фахівців освітньої системи
з батьками; пролонгована тренінгова програма компетентного батьківства щодо виховання
дітей з аутизмом, психоедукацією за методикою незавершених ситуацій (МНС); психологічне
консультування батьків дітей з аутизмом; історичний метод і метод сторітелінгу. Система
соціально-психологічних технологій формування батьківської компетентності щодо виховання
дітей з аутизмом дає змогу забезпечити формування компетентності батьків, які мають різні
рівні батьківської компетентності, протягом тривалого періоду. Важливими умовами
ефективного функціонування системи є компетентна взаємодія фахівців, які надають
психолого-педагогічну допомогу дітям-аутистам, з батьками і доступність для батьків фахівців,
які виконують щодо них функцію експерта/модератора з компетентного батьківства.
Фундаментальні дослідження батьківських практик взаємодії з дітьми-аутистами, виявлення
зв’язків між дитячими і батьківськими характеристиками та батьківськими характеристиками і
рівнем батьківської компетентності допоможуть побудувати науково обґрунтовану систему
сприяння компетентному батьківству щодо дітей з аутизмом, підвищити рівень та якість
взаємодії між батьками та спеціалістами освітніх та реабілітаційних закладів, які працюють з
такими дітьми, сприятимуть наданню програмам підтримки компетентності батьків дітей з
аутизмом статусу муніципальних програм підтримки батьків дітей з інвалідністю,
впровадженню програм підтримки батьків у загальні протоколи втручання, догляду та
допомоги при аутизмі.
Ключові слова: аутизм; соціальні послуги в громаді; батьківська інтрузивність;
навчання батьків; батьківські тренінги; інтервенції у взаємодії з батьками; взаємодія батьків та
фахівців.
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SYSTEM OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES
FOR THE FORMATION OF COMPETENT PARENTING
TO CHILDREN WITH AUTISM
It is given the theoretical substantiation and description of practices and algorithms for the
functioning of separate elements and the whole system of socio-psychological technologies to form
parental competence for children with autism. Based on the results of the previous theoretical
analysis, it is made modeling for the system of socio-psychological technologies to form parental
competence regards children with autism. Each of the technologies included in the system has certain
features due to the duration of use, its purposes, and organization-psychological conditions of use.
Together, they should have a positive impact on the psychological quality of life of parents. The
system contains technologies such as parental narrative counseling; express training course for
competent parenting on the upbringing of children with autism; socio-psychological training of
competent interaction between specialists of educational system and parents; a prolonged training
program for competent parenting on the upbringing of children with autism, with psychoeducation by
the Method of Incomplete Situations; psychological counseling for parents of children with autism;
the historical method and the storytelling method. The system of socio-psychological technologies for
the formation of parental competence in the upbringing of children with autism allows forming the
competence of parents of children and adolescents with autism, who are at different levels of parental
competence, over a long period. Important conditions for the effective functioning of the system are
the competent interaction between the specialists, who provide psychological-pedagogical assistance
to children with autism, and parents, and the accessibility of such professionals who perform the role
of expert/moderator for competent parenting to parents. Fundamental researches on parenting
practices of interaction with children with autism, identifying links between the child and parent
characteristics, and the parent characteristics and levels of parental competence will help to build a
science-based system to promote competent parenting for children with autism, to increase the level
and quality of interaction between parents and specialists of educational and rehabilitation institutions
who work with such children. This will also promote the programs of support of parental competence
for children with autism to the level of municipal support programs for parents of children with
disabilities, and to promote the implementation of support programs for parents in general protocols
for autism intervention, care, and assistance.
Keywords: autism spectrum disorder (ASD); social services in the community; parental
intrusiveness; parental education; training for parents; parent-mediated interventions; interaction
between parents and professionals.

Постановка проблеми. Аутизм – особливий тип функціонування нервової системи,
який призводить до дефіциту соціальних функцій (що первинно не обумовлено зниженням
інтелекту), неоднорідно впливає на численні системи організму – пізнавальну,
комунікативно-мовленнєву, сенсорну, базальні системи (їжа, сон тощо) – та вимагає значних
і високоспеціалізованих послуг із надання допомоги в усіх сферах життєдіяльності.
Дослідники з університету Вісконсін-Медісон та Пенсильванського державного
університету з’ясували, що батьки дітей, підлітків та дорослих осіб з аутизмом мають
хронічно виражений фізіологічний (гормональний) профіль стресу (Smith, Greenberg, Seltzer,
& Hong, 2009; Seltzer et al., 2010). Під час дослідження було зіставлено рівні щоденного
стресу і втоми батьків осіб з аутизмом з аналогічними показниками людей їхнього віку.
Результатом дослідження стали висновки та рекомендації щодо необхідності втручань, що
зменшують проблеми, пов’язані з поведінкою, і можуть покращити здоров’я та якість життя
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як дитини, так і батьків; створення програм перепочинку для батьків і гнучкої політики з
боку роботодавців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вибір соціально-психологічних технологій
формування батьківської компетентності щодо виховання дітей з аутизмом зумовлено
потребами та специфікою таких батьків як суб’єктів психологічного супроводу, підтримки та
втручання. Базуючись на сучасних поглядах на проблематику (Романчук, 2008; Siller, &
Sigman, 2002; Stadnick, Drahota, & Brookman-Frazee, 2013; Stadnick, Stahmer, & BrookmanFrazee, 2015; Wood, 2006), ми запропонували таку систему соціально-психологічних
технологій формування батьківської компетентності щодо виховання дітей з аутизмом:
наративне консультування батьків (аналізуються власні наративи людини: як людина трактує
події життя, як описує ситуації, як говорить про себе і про дитину); експрес-тренінг
компетентного батьківства щодо виховання дітей з аутизмом; соціально-психологічний
тренінг компетентної взаємодії фахівців освітньої системи з батьками; пролонгована
тренінгова програма компетентного батьківства щодо виховання дітей з аутизмом,
психоедукацією за методикою незавершених ситуацій; психологічне консультування (вся
низка «традиційних» психологічних і психотерапевтичних методів впливу на тривожність,
депресивність та агедонію батьків, що мають дітей з аутизмом); технологія використання
історичного методу та методу сторітелінгу (передбачає аналіз історій інших людей (батьків
дітей з аутизмом, людей з аутизмом тощо).
Метою статті є теоретичне обґрунтування й опис практик та алгоритмів
функціонування окремих елементів та всієї системи соціально-психологічних технологій
формування батьківської компетентності щодо дітей з аутизмом у цілому.
Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами попереднього
теоретичного аналізу здійснено моделювання системи соціально-психологічних технологій
формування батьківської компетентності щодо дітей з аутизмом. Вибір соціальнопсихологічних технологій зумовлений потребами та особливостями батьків, що мають дітейаутистів, як суб’єктів психологічного супроводу, підтримки та втручання. Кожна з
технологій, що входить до системи соціально-психологічних технологій формування
батьківської компетентності щодо дітей з аутизмом (рис.), має певні особливості щодо
тривалості її використання, цілей та організаційно-психологічних умов застосування. Усі
разом вони мають позитивно вплинути на психологічну якість життя батьків.
1. Наративне консультування батьків
Наративний підхід до ідентичності, дослідження так званої «наративної
ідентичності», а також використання наративного аналізу та методу наративного інтерв’ю
останнім часом набувають усе більшої популярності в соціальній психології. Загалом
наративний підхід являє собою міждисциплінарну галузь знання, яка спочатку розвивалася у
сфері лінгвістики, філософії, соціології та історіографії і відносно недавно поширила
діапазон свого використання на психологічні теоретичні та емпіричні дослідження. Зокрема,
наратив розглядають як важливий конструкт, який дає людині змогу структурувати своє
розуміння себе і свій життєвий досвід (А. De Fina), а також у контексті побудови людиною
своїх взаємин з іншими (І. Брокмайєр, Р. Гарре). У психології наративний підхід зосередив
наразі увагу на автобіографічних Я-наративах, тобто історіях, розказаних від першої особи,
що оповідають про перипетії її власного життя.
Під час наративного консультування експерт/модератор з компетентного батьківства
щодо дітей з аутизмом
– аналізує батьківський наратив, історію, яку родитель розказує про дитину, своє
батьківство, себе самого, своїх батьків, другого родителя, про свої проблеми;
– аналізує запитання, які задає родитель; аналізує, що саме він бажав би змінювати, а з
чим готовий змиритися; яких ресурсів потребує, як планує їх використати; аналізує рівень
батьківської компетентності; знаходить у цьому наративі суперечності, ознаки «синдрому
набутої безпорадності», травм та опору змінам, міфи, страхи тощо; звертає на них увагу
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родителя, якщо має підстави вважати, що родитель здатен використати цю інформацію для
підвищення рівня своєї батьківської компетентності;
– у випадку очевидної необхідності дає родителю рекомендації щодо звернення до
психотерапевта; знаходить сильні сторони батьків і дитини, на які вони можуть спиратися у
своєму подальшому розвитку, можливі джерела ресурсів, звертає на них увагу родителя;
– дає батькам рекомендації соціального та педагогічного характеру щодо розвитку
дитини, набуття нею навичок самообслуговування, академічних та комунікативних навичок
тощо, вибору освітнього закладу, занять спортом для дитини та ін.

Рис. Система соціально-психологічних технологій формування батьківської компетентності
щодо виховання дітей з аутизмом відповідно до рівня батьківської компетентності,
актуального для родителя
Практичний кейс з наративного консультування та супервізії батьків.
Альбіна (30 років) та Ігор (5 років). Родина повна, досить добре матеріально
забезпечена. Ігор має також старшу сестру 7 років, яка закінчила перший клас. Альбіна
працює дизайнером на фрилансі. Родина інтелігентна, у домі багато книжок, зокрема
альбомів з мистецтва, які містять репродукції картин з найвидатніших музеїв світу.
Мешкає родина в місті-супутнику Києва. Місто невелике, має міцні соціальні зв’язки.
Бабуся працює в місцевій системі освіти. Ігор відвідує дитячий садок, куди раніше ходили
його двоюрідні брати; у садку його добре знають, начебто підтримують.
Ігор дуже активний, рухливий, має високу мовленнєву активність, говорить голосно.
У хлопчика мовлення, характерне для дитини з аутизмом: багато ехолалій, стереотипій,
нав’язливих питань. Спостерігаються страхи (наприклад, забороняє вмикати вентилятор),
протестна поведінка, рухові стереотипії. Особливі інтереси – художники та їхні картини. З
ними пов’язані й аутостимуляції (під час консультування Ігор декілька разів викрикував
«Ван-Гог!»). Інші інтереси відповідають віку хлопчика (наприклад, він любить мультфільми
про смішариків та фіксиків).
Із сестрою стосунки хороші, Ігор її слухається, вона любить його навчати та
виховувати. Хлопчику подобається спостерігати, як вона робить уроки.
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Альбіна цілий рік оформлювала для Ігоря інклюзивну дошкільну освіту, бо вважала,
що дитині в садку потрібна допомога тьютора. Тепер усі документи є, але адміністрація
закладу не вважає доцільним відкривати інклюзивну групу та дозволяти присутність
тьютора, заспокоюючи маму, що все і так гаразд.
Ігор відвідує спортивні заняття з бодинаміки, які сприяють його фізичному розвитку
та дисциплінують. Намагається виконувати все, що каже тренер; під час занять стереотипії та
проблемна поведінка мінімальні.
Проблеми та запитання, які озвучила Альбіна:
Чи треба нам шукати логопеда, який би цілеспрямовано займався розвитком
мовлення?
Відповідь та рекомендації супервізора:
Для розвитку комунікативного мовлення дитини з аутизмом треба передусім створити
відповідні умови та мотивацію. Тому в наступному навчальному році доцільно:
– знайти для Ігоря кваліфікованого тьютора, краще – з педагогічною освітою, який
перебував би з ним у садку під час занять, поступово вимагаючи від нього виконання всіх
завдань, відповідей на вербальні запитання тощо (а не тільки щоб хлопчик сидів на місці і не
заважав іншим). Ввести систему заохочень (з візуалізацією жетонів на спеціальній дошці):
жетони даються за правильні відповіді та виконання завдань, забираються за порушення
дисципліни. Наприкінці дня жетони «обмінюються» на гру на планшеті та/або розглядання
альбома з картинами. Тьютор працює також над навичками самообслуговування в садку
відповідно до вікової норми;
– придбати набір зошитів із завданнями для дошкільнят, виконувати їх удома з тими
самими правилами щодо заохочень. Можна робити це одночасно із сестрою, яка виконує
уроки. Пропозицію купляти зошити з героями улюблених мультфільмів (для додаткового
заохочення) розглянули та відхилили, оскільки дитина відволікається від завдань та починає
стереотипно повторювати фрази з мультиків і ставити стереотипні запитання, замість того
щоб виконувати завдання;
– давати обом дітям спільні доручення в побуті (мити посуд, прибирати тощо);
– впровадити поняття «колективної відповідальності»: обоє дітей ідуть з батьками
відпочивати і розважатися, якщо обоє продемонстрували успіхи та гарну поведінку. Це буде
стимулювати сестру більше допомагати брату та звертати увагу на його труднощі;
– спробувати почати відвідувати курси підготовки до школи (можливо, разом із
тьютором), при цьому використовувати ту саму систему заохочень;
– обрати за місцем проживання спортивну секцію з того виду спорту, до якого дитина
виявляє більший інтерес (бажано займатися з дітьми, молодшими за віком), використовувати
ту саму систему заохочень.
2. Експрес-тренінг компетентного батьківства щодо виховання дітей з
аутизмом
Тренінг адресовано батькам дітей та підлітків з аутизмом, проводиться в групі
чисельністю 5-10 осіб, тривалість – 6 годин з перервою. Мета тренінгу: ознайомити батьків,
що мають дітей-аутистів, з поняттям компетентного батьківства, його змістом та рівнями,
здійснити психоедукацію з ключових питань батьківського виховання дітей та підлітків з
аутизмом (поточних і на перспективу), сформувати в батьків уявлення про можливість та
способи підвищення рівня власної батьківської компетентності, актуалізувати знання батьків
щодо методик педагогічної допомоги при аутизмі, активізувати батьків щодо вирішення
проблем розвитку та поведінки дітей, підсилити їхню впевненість у власних силах.
Інформаційне наповнення тренінгу:
– загальне поняття батьківської компетентності, її сутність, складники, способи та
можливості підвищення її рівня, значення рівня батьківської компетентності для якості
життя родителя;
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– рівень батьківської компетентності: можливості та обмеження родителя на кожному
рівні; проблема знаходження ресурсів;
– родитель і спеціаліст: цілі та правила взаємин;
– основні методи і шляхи психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом на
кожному віковому етапі, можливості та обмеження кожного підходу: ABA, DIR/Floortime,
сенсорно-інтеграційна терапія, нейропсихологічна корекція, кінезотерапія, АФК, спорт,
інклюзивне навчання;
– важливість та методи контролю проблемної поведінки дитини/підлітка з аутизмом;
– роль та завдання батьків дітей/підлітків з аутизмом у розвитку самообслуговування
та самостійності; напрямки та зміст роботи;
– дорослість та робота в житті людини з аутизмом, своєчасна сепарація молодої
людини з аутизмом, допомога батьків на шляху до дорослості, конструктивна позиція батьків
дитини з аутизмом, яка стає дорослою.
3. Соціально-психологічний тренінг компетентної взаємодії фахівців освітньої
системи з батьками
Тренінг адресовано фахівцям спеціальної та інклюзивної освіти і соцзахисту, які
працюють з дітьми та підлітками з аутизмом. Проводиться в групі чисельністю 5-10 осіб,
тривалість – 6 годин з перервою. Мета тренінгу: ознайомити фахівців, що працюють з
дітьми-аутистами, з поняттям компетентного батьківства, його змістом і рівнями, здійснити
психоедукацію з ключових питань взаємодії фахівців з батьками дітей і підлітків з аутизмом,
допомогти фахівцям краще розуміти батьків дітей з аутизмом, налагодити з ними контакт.
Фахівці, що здійснюють педагогічну та психологічну реабілітацію дитини з аутизмом,
мають найбільш частий і тривалий у часі контакт з її батьками та повинні взаємодіяти з
ними, аби їхня робота була ефективною. Якісна та компетентна взаємодія фахівців з
батьками створює відповідні умови для формування батьківської компетентності.
Важливість компетентної взаємодії фахівців з батьками ще більше зростає тоді, коли батьки
мають дуже низький і низький рівень батьківської компетентності та не залучаються до
інших технологій формування батьківської компетентності щодо виховання дітей з
аутизмом.
4. Пролонгована тренінгова програма компетентного батьківства щодо
виховання дітей з аутизмом, психоедукацією за методикою незавершених ситуацій
Тренінгову програму адресовано батькам дітей та підлітків з аутизмом. Проводиться в
групі чисельністю 5-10 осіб, тривалість – 12 зустрічей (один раз на тиждень, кожна зустріч –
по 4 години з перервою). Мета програми: здійснити психоедукацію з ключових питань
батьківського виховання дітей та підлітків з аутизмом (поточних і на перспективу),
актуалізувати та поглибити знання батьків щодо методик педагогічної допомоги при аутизмі,
підсилити впевненість батьків у власних силах, підвищити рівень батьківської
компетентності завдяки засвоєнню батьками прийомів аналізу та вирішенню проблем за
методикою незавершених ситуацій.
Під час зустрічі учасники можуть вільно обмінюватися думками, здійснювати
зворотний зв’язок щодо концептуальної сторони дослідження, яке покладено в основу
програми; описувати та проговорювати власні наративи, які характеризують ті чи інші події,
ситуації та почуття, які були в батьківстві та виявилися важливими для становлення
батьківської компетентності.
Методика незавершених ситуацій (МНС), яку було адаптовано нами для діагностики
та формування компетентності батьків дітей з аутизмом, визначає поняття батьківської
компетентності як систему знань, настановлень, навичок та умінь, що забезпечують
родителю можливість ефективної взаємодії з дитиною. Вона дає змогу формувати всі три
складники батьківської компетентності (взаємодія з дитиною, взаємодія із середовищем,
здатність забезпечити якість власного життя), що допоможе батькам дітей з аутизмом у
майбутньому правильно оцінювати свої проблеми та знаходити ресурси для їх вирішення,
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будувати конструктивні стосунки з навколишнім середовищем, уникати «батьківського
вигорання» та необґрунтованого домінування і патерналізму щодо себе. Усе вищезазначене
дасть батькам змогу забезпечувати позитивний напрям когнітивного, емоційного,
соціального та особистісного розвитку дитини з аутизмом протягом усього періоду
«особливого батьківства».
5. Психологічне консультування батьків дітей з аутизмом
Під психологічним консультуванням ми розуміємо всю низку «традиційних»
психологічних і психотерапевтичних методів впливу на тривожність, депресивність та
агедонію в батьків дітей з аутизмом.
6. Історичний метод і метод сторітелінгу
Історичні методи – форми дослідження, аналізу, консультування або терапії
особистості, що ґрунтуються на історії її життєвого шляху, – використовують переважно для
вивчення видатних осіб, особливостей середовища та спадковості, які стали імпульсами для
їхнього духовного становлення. Їх можна застосовувати і для дослідження життєвого шляху
людей, якщо цей життєвий шлях становить інтерес для інших з тієї чи іншої причини.
Наприклад, працюючи над підвищенням рівня батьківської компетентності щодо дітей з
аутизмом, ми застосовуємо дослідження життєвого шляху людей з аутизмом, їхніх батьків та
інших близьких до них осіб. Життєвим шляхом особистості вважають траєкторію її життя,
що окреслює індивідуальну історію, долю, творчий внесок в історію суспільства, держави,
свого
покоління,
сім’ї,
соціальних
спільнот,
членом
яких
вона
є.
У
життєвому шляху об’єднуються біографічне та історичне.
Сторітелінг (story – історія; telling – розповідати) – це ефективний метод донесення
інформації до аудиторії шляхом розповідання смішних, зворушливих або повчальних історій
з реальними або вигаданими персонажами. Він поєднує в собі психологічні, управлінські та
інші аспекти і дає змогу не лише ефективно доносити інформацію до аудиторії, а й
мотивувати її на певні вчинки та отримувати максимально високі результати. Наразі
сторітелінг набуває популярності, його активно використовують у маркетингу, коучингу,
ораторській майстерності та освіті.
На відміну від технології «Наративне консультування батьків», означені технології
працюють не на матеріалі власних історій клієнта, а на матеріалі історій інших людей,
життєві події та здобутки яких важливі для вирішення його проблем та зростання його
батьківської компетентності (люди з аутизмом, їхні батьки, фахівці, що з ними працювали,
родичі, друзі тощо).
Практична/соціальна значущість дослідження. Фундаментальні дослідження
батьківських практик батьків з дітьми з аутизмом, виявлення зв’язків між дитячими і
батьківськими характеристиками, батьківськими характеристиками і рівнем батьківської
компетентності допоможуть побудувати науково обґрунтовану систему сприяння компетентному батьківству батьків дітей-аутистів, підвищити рівень та якість взаємодії між батьками
та спеціалістами освітніх і реабілітаційних закладів, які працюють з дітьми з аутизмом,
сприятимуть наданню програмам компетентнісної підтримки батьків дітей з аутизмом
статусу муніципальних програм підтримки батьків дітей з інвалідністю та впровадженню
цих програм у загальні протоколи втручання, догляду та допомоги при аутизмі.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Система соціальнопсихологічних технологій формування батьківської компетентності щодо виховання дітей з
аутизмом дає змогу забезпечити формування компетентності батьків дітей та підлітків з
аутизмом, які мають різний рівень батьківської компетентності, протягом тривалого періоду.
Важливими умовами ефективного функціонування системи є компетентна взаємодія
фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з аутизмом, з їхніми батьками
та доступність для батьків фахівців, які виконують для них функцію експерта/модератора з
компетентного батьківства.
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THE AXIOLOGICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN THE HUMAN AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IN THE CONTEXT OF FUTURIST CONCEPTIONS
OF THE XXI CENTURY’S BEGINNING
The purpose of the article is to determine the idea of artificial intelligence researches’
independent development, which will give it the opportunity to develop without any restrictions and
investigate itself. In order to this, the man has to create comfortable conditions for such development.
This process manifests the stages of the sacrificial movement of a man to the inevitable result of the
«loading values» into the imitation system. The methodology of the research consists of the
comparative-historical method, the philosophical and dialectical one, and the phenomenological
approach. In addition, there are methods of analogy and complex analysis, based on the principle of
the unity and synthesis of the certain areas of the natural sciences and philosophical and cultural
knowledge, in particular in the ethical and axiological sphere. The scientific novelty of the article is in
the analysis of axiological aspects in the relationship between the man and the artificial intelligence in
the context of the futurist conceptions of the beginning of the XXI century. For the first time, it is
outlined the issue of the victim as the existential concept of human technological development. The
article concludes that the cognition is a destructive process and a poison itself. In our opinion, it
concerns only the human. This issue is open for the processes that accompany the emergence and
formation of the artificial intelligence. Its origins are in the word evolution. At this stage, the world is
open to man only externally, because we as its part cannot be both a part of the system and its
substructure (K. Gцdel). This means that the person remains unknown to him- or herself. In the
attempts to destroy this state of affairs, we transfer our attention to the external world and destroy it so
that it collapses with us. So, we become the creators and objects of the second type of victim. Thus, a
person is faced with the choice to change nothing or complete the destruction of the existing one. In
our formulation, the prospect of studying this topic is the ethical-axiological and ontological analysis
of the «love» category in the context of artificial intelligence development and in its approaches,
highlighted in the article, to understand the concept of the victim.
Keywords: artificial intelligence; N. Bostrom; victim; value; axiological sphere.
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АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІДНОСИН ЛЮДИНИ
І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КОНТЕКСТІ ФУТУРИСТИЧНИХ
КОНЦЕПЦІЙ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
Метою статті є обґрунтування ідеї самостійного розвитку досліджень штучного
інтелекту, що дасть йому можливість розвиватися без будь-яких обмежень і досліджувати себе.
Отож з огляду на об’єктивні обставини людству доводиться створювати комфортні умови для
такого розвитку. Цей процес відображає етапи жертовного руху людини до неминучого
результату – «завантаження цінностей» в імітаційну систему. Методологія дослідження
передбачає застосування порівняльно-історичного, філософського та діалектичного методів, а
також використання феноменологічного підходу. Крім того, використано методи аналогії та
комплексного аналізу, що базуються на принципах синтезу певних галузей природничих наук і
філософських та культурних знань, зокрема в етичній та аксіологічній сферах. Наукова новизна
статті полягає в аналізі аксіологічних аспектів відносин людини із штучним інтелектом у
контексті футуристичних концепцій початку XXI ст. Уперше розглянуто питання про жертву
як екзистенційний концепт людського технологічного розвитку. Зроблено висновок, що
пізнання – це деструктивний процес, який стосується лише людини, однак воно залишається
актуальним щодо процесів, які супроводжують виникнення і формування штучного інтелекту.
Їхні витоки пов’язані з еволюцією слова; на цьому етапі світ відкритий для людини лише зовні,
тому що ми як його складник не можемо бути як частиною системи, так і її підструктурою
(К. Гедель). Це означає, що людина залишається й досі невідомим для себе феноменом.
Намагаючись змінити цей стан речей, ми переносимо нашу увагу на зовнішній світ і руйнуємо
його так, щоб він був знищений разом з нами. Отже, ми стаємо творцями та об’єктами другого
типу жертви, стикаючись із вибором – нічого не змінювати або завершити знищення того, що
існує. У нашій постановці перспектива вивчення цієї теми є етико-аксіологічним та
онтологічним аналізом категорії «любов» у контексті проблем розвитку штучного інтелекту та
підходів, розглянутих у статті з метою вивчення концепції жертви.
Ключові слова: штучний інтелект; Н. Бостром; жертва; цінність; аксіологічна сфера.

The problem statement. The thesis, which expresses the broad formulation of the
researched problem actuality within the materials, is determined by the ontological factors. We can
highlight it by the statement that is the key point at this stage of the human cognitive and practical
activity. It means the issues of the most general plan, which are considered as the philosophical ones
in the previous cognitive tradition. So, they are constantly being reproduced in a new form and
formulation in the various historical periods, but they have never been resolved. Thus, such issues
receive their radical decision by the ending of the quantitative and qualitative conditions of
universal human development. The mentioned «maturation» can be considered in two aspects. The
first one is the completed state, which is marked as «singularity» in modern philosophical-cultural
and scientific-technical terminology. According to Rey Kurzweil, in the mass culture, the
technological singularity means such a hypothetical future (according to various forecasts from
2029 to 2047) when the computational capabilities of the computer will exaggerate the possibilities
of the human brain (Hel, 2015). It is believed that after this moment, there is no point in any
predictions (there is any prognosis, which means the knowledge of this moment of the history)
(Bradshow, 2015). In our research, the «maturing» is interpreted as a discourse on the artificial
intelligence. The theoretical aspect of the researches is interpreted as an attempt to predict, analyze,
and simulate the ways and effects of the development of artificial intelligence. However, its practice
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is defined by the senses and the meanings of the concept emulation (and the simulation, which is
not considered in our article). According to the classical definition of computing engineering, the
emulation is a set of software-hardware or their combination, which are intended to copy (or
emulate) the functions of one computer system (a guest) to a different one. The latter emulated its
behavior as closely as possible to the behavior of the original one. Its goal is to maximally
accurately reproduce the behaviour in contrast to the various forms of computer modeling where
there is only the simulation of the behavior of the abstract models (Bradshow, 2015). However, the
process of creating and developing artificial intelligence is not purely technical or technological.
Considering the deep cultural and philosophical aspects of the problem, we should ask the question:
«What does inspire and make humanity try to copy itself?». Moreover, we cannot restrict
themselves to enhance the available means of production and tools of labor for the improvement of
welfare. It should be noted that the attempts to create an artificial intelligence differ in the position
about the secondary character of human nature and its origin as the result of God’s plan and creation
or the result of the activities of other supernatural forces. This aspect appears to be the source of the
research intentions in the article. In the modern period of our history, the creation of the artificial
intelligence is a possible goal, which needs the analysis of its ethical, philosophical and socioanthropological aspects.
Analysis of recent studies and publications. The first attempt to analyse the issue of the
artificial intelligence development was the article «Computing Machinery and Intelligence» by A.
Turing (2003). There was a test, which proves the machine thinking skills if a person cannot guess
that he or she talks to the machine. During the improvement of the practical aspects of the
development and creation of artificial intelligence (mind), the problem has got the socio-cultural,
ethical, and philosophical significance. Today it deals with the transhumanism problem and the
researches of the global catastrophes’ mechanism. There are many Ukrainian and foreign scientists
who have studied it. The foreign ones are R. Hansen, G. D. Brin, B. Dainton, W.-N. Joy, E.-Sh.
Yudkowsky, V.-S. Vinge. The Russian scholars such as V. Stepin, O. Turchin, M. Medvedev
analysed it. D. Gasparian (2017) explores the valuation aspects of the formation of the artificial
intelligence. In Ukraine, we can note such a researcher as E. Andros (2010), who has highlighted
the problems of the intelligence in the structure of being. V. Zagorodniuk studies the positive and
negative dimensions of anthropocultural development. The aspects of the interaction of the meaning
and absurdity in the cultural artifacts and the modeling of the neural networks are researched by O.
Dovgan. However, there are any scientific works, dedicated to the direct comparison of the
technological-functional and ethical-axiological approaches in the researched issue. So, it
determines the actuality of our article.
The purpose of the article is to determine the idea of the independent development of
artificial intelligence researches, which will give it the opportunity to develop without any
restrictions and investigate itself. In order to this, the man has to create comfortable conditions for
such development. This process manifests the stages of the sacrificial movement of a man to the
inevitable result of the «loading values» into the imitation system.
The statement of the main research material. The methodology of the research consists of
the comparative-historical method, the philosophical and dialectical one, and the phenomenological
approach. In addition, there are methods of analogy and complex analysis, based on the principle of
the unity and synthesis of the certain areas of the natural sciences and philosophical and cultural
knowledge, in particular in the ethical and axiological sphere.
In order to find and legitimize the common axiological, philosophical, and scientific
coordinates in the study of the problem of the comprehension and priority of a man in relation to
artificial intelligence, we should underline the main obstacle to their implementation today. In our
opinion, this is the fact that a man has not reached the final understanding of his goals and values of
his existence. That is why, the emergence of the artificial intelligence is considered as the most
serious threat and challenge to humanity (I. Musk, S. Hawking, etc.) (Bradshow, 2015) or as an
opportunity to create a universal system to empower the human abilities and to help people in their
activities (Hel, 2015). We can find some positive moments in artificial intelligence. For example, it
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need not any social insurance and the protection of the rights of its «agents». A man likes it due to
the opportunity to be free from forced labor. It seems that this is the way to the ideals of the
Enlightenment and social theories of the 19th and 20th centuries to build the kingdom of reason and
freedom. However, they have already been successfully destroyed by the social practice of the 20th
century. What is the problem with artificial intelligence, which appears to be contained in
«maturation» processes? Not focusing on the predicting of prospects for artificial intelligence
development as a system that should be controlled (in terms of the safety of its application and the
enormous opportunities), arisen from the prospects of achieving highly intelligent simulationemulation systems to solve social and economic problems of humanity, we consider that the generic
component for both versions of artificial intelligence creation is the imitation. It leads to the
consideration of the problem of the origin and essence of the human socio-historical formation
(anthropogenesis). Taking into account the above-mentioned information, the actual problem field
of our study is not the discussion of «maturation» consequences in the above-stated limits of sociocultural and philosophical discourse, but the introduction of the axiological vector in the research
field, which is understood and defined as the «victim» concept in the context of the article.
In the context of the dissemination and actualization of the above-mentioned discourse, we
pay our attention to the position of N. Bostrom, a Swedish philosopher from Oxford. Analyzing the
processes of artificial intelligence creating and developing, he writes about the problem of the
«loading of values» (Bostrom, 2016). In his model, this issue concerns the ensuring of the utility
function, acceptable to a person. So, it is a formula that allows the agent to evaluate the usefulness
of each «possible worlds», taking into account what would be the result of the actions for the
chosen world. Within the reaching of the goal, we consider a number of the versions in the
following passage, which are accompanied by our brief criticism:
a) A formalized approach to «natural selection». It means the algorithm of evolution, is
divided into two stages. The first one involves a significant increase in the «evolutionary material».
The agents grow according to some criteria. The second one is its reduction due to the
«withdrawal» of candidates by the evaluation function, which has not shown satisfactory test
results. This approach requires a precise description of the goal, moreover, it is actually a problem
that the natural selection solves through the destruction of one being by others, accompanied by
suffering, which we try to avoid.
b) Training with reinforcement is an area of the machine studying, where agents can learn to
maximize the accumulated rewards. In this case, the reward becomes the goal itself, and we only
improve the ways and methods to achieve or increase it.
c) An associative model of value increment-under means the presence of the agent’s
anthropocentric coordinate system, which deviates from the norm in a strictly defined positive
direction. The critics note that artificial intelligence may simply switch off this mechanism of
increment.
d) The steps of the motivational system are the original installation of a simplified system of
values, which over time is being replaced by the developed one in the correspondingly developed
over the mind. So, artificial intelligence does not know about the temporality of the purposes and
perceives them as ultimate. Therefore, it can object to their changes.
The mentioned approaches to the problem of the «loading of values», as well as the proper
author’s counterarguments, have a wide field for further deepening of their discourse. At the same
time, we can say that there is a common feature. They are anthropocentric. Moreover, they exploit
the human symbols of those characteristics of the simulation system in latent or open ways. These
characteristics are still developing, but they have been already considered as the steady carriers of
the traditional historically formed total system of human perception and evaluation. In particular, it
is manifested as the need to use a combination of «function of utility», which immediately
determines the analyzing of the goal as well as the coordinate of the imitation system and the using
of the human features, used to descript the system (suffering, believes, perception, motivation, etc.).
Finally, there is the main idea, which shows the appearance of the unsolved contradictions: the use
of anthropic characteristics, dealt with the imitation system, without any explanation of the
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appearing of the reflection in the imitation system as a basis of the transformation of the external in
the internal. Taking into account the above-mentioned suggestion that the full emulation of brains or
its digital simulation serves as the synonym of the revival of the complex of psychological and
socio-cultural characteristics of a person. It hides the main question in the creation of artificial
intelligence. Whether a man can control his wishes and skills at the individual level of all
philosophical and religious theories since the beginning of its own conscious human history or a
man as an animal is seized to the destruction under the action of external forces. In this case, the
man cannot transform within the other paradigm of self-perception. All in all, the artificial
intelligence is a new mirror of a person. It replaces the natural mirror and can turn a person into an
element as well as the tool or a method of the own reflection and formation. So, we say about the
value instead of its downloading.
Thus, the problem of «loading of values», considered in the logic of the development and
their solution in artificial intelligence, becomes a problem of their conscious loss, which can be
marked as «loading of the victim». It can be understood as the «other side» of the creation of
artificial intelligence. The issue of the price of a simulation project comes to the fore. It is not
connected with the calculation of the effectiveness of Moore’s law, which outlines the prospects for
achieving the point of the state of singularity as a strange example of the human mind ability to be
in the state of transcendental apperception (I. Kant). So, we should understand the prospects and
threats of the human as a generic phenomenon that can realize his own existence as his essential
characteristic. So, in the prospects for achieving a singularity point, the human can view his own
history as the mechanism of production and loss of value, and define his preservation and
development or loss as the conscious and last sacrifice, which is the peak of the previous sacrificial
path and corresponds to his logic.
In our opinion, the concept of «victim» is as the essential link in the logic of thinking about
the theoretical foundations of the construction of artificial intelligence. It has been missed not by
chance. It differs the items such as freedom, democracy, justice, and universal prosperity that must
be a basis of the function of utility, discussed in N. Bostrom’s concept (2016). It is their opposite,
but it does not counterbalance. The victim as a procedural clarification, embodiment, and loss of
value is the single mechanism to maintain the existence of the value, taking into account that the
ontological circumstance that its existence is possible only in the transformed form. The
transformed form of the existence of value means that the real existence is embodied by the
permanent process of the extinction of its existence and the embodiment of the methods of
transferring them into a new real form. We can see the peculiarity of the human form of the value
existence in its description of the sacrifice, where the transformation of the latter into a new one is
the act of the man’s conscious and voluntary choice.
How should we understand the victim? The ancient Indian mythological religious heritage
states that the world was created by the victim of the first man (Purusha). However, in Enuma Elish,
the god Marduk killed Tiamat and formed heaven and earth from its divided body. In the first case,
the victim is a victim as a conscious transformation of the value of existence, whereas, in the second
one, the victim is the result of a violent transformation. The creation of the world in the Old
Testament and the mission of Christ in the New Testament, create a precedent for the expansion and
formation of a new meaning, associated with the appearance of a man, the understanding of his prehistorical state of «virginity», the violation of the prohibition and the subsequent history of sin and
redemption. Christ has to correct such a situation by the self-sacrifice. The senses of the
mythological and religious stories about the sacrifice, which are the basis of the most important
narratives of the humankind, have an integral value core. So, they demonstrate an example of an
effective loading of value. In addition, they have to be rejected in terms of their perception in the
context of the scientific worldview. However, their rejection does not eliminate the problem of the
emulation. According to this conception, the parameters need to be changed. Finally, the deep
essence of the value, represented by the reference to the above-mentioned narratives is the concept
of a victim, in particular its first sense.
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Life is full of sacrifices. If this is true, the sacrifice can be highlighted by all forms of life
activity. This aspect of the sacrifice has been consistently developed by the study of the forms of
mythological consciousness from M. Mauss and G. Bataille to the entire Postmodern project in
general. The problem, traced in the first part of the article, concerns the division of the scientific and
vital understanding of sacrifice, emulation of the victim, and its sacrifice. However, the study of
sacrifices by means of science destroys its sacred meaning. There is the peculiar «sacrificial
transferring» in the science. The victim (as the object of the latent violent action) in science is a
certain subject. As a result, another consciousness becomes it. The initiator of the victim (emulsion)
transformation interacts with it. However, in this case, we are talking about impersonal and
universal knowledge. There are no victims in scientific games with artificial intelligence. The
experimenter does not realize that the second type of victim is already brought by human historical
progress. So, the human becomes the victim. So, what can we say about the «live victim»? The
cognitive paradigm of D. Hume and G. Berkeley states that the logic and the cause-effect
relationship does not exist, whereas there is only our perception of it, which allows us to understand
each other. In our opinion, the above-mentioned statement correlates with the following one: the
victim is a voluntary refusal to stay in a certain value, accompanied by suffering. The «living»
nature of the victim is embodied in the concept of «suffering». Moreover, it directly leads us to
another notion of «experience». We can list up the following interpretations of the experience: a)
the activity; b) the activity, associated with the forms of satisfaction or dissatisfaction (suffering); c)
the activity, aimed at the establishing a semantic consistency between consciousness and being; d)
the result, which is called «event» by the subject (Whitehead, 1990). We should note that the
transition from the reflection processes, simulated during the creation of the artificial intelligence to
the concept of «event» as an activity field and the axiological core of the concept of «experience»,
has the mystery of the victim. Finally, in the axiological-cultural context, the experience is the
event, which means the act or the transition from the external to the internal. The latter becomes the
basis and the beginning of the value perception, individualization, and personal history.
According to the scientific point of view (in this case, it is about the possibilities of
simulation and emulation of the system) there is a very broad field for criticism, whereas it is not
absolute. It resembles the situation of the search of the ether to solve the problems of Physics at the
turn of the XIX-XXth centuries. In this case, the problem is the concept of experience. This is a
common element of psychological, axiological studies. In addition, it is the issue of researches in
the development of artificial intelligence systems. This is the crucial point in attempting to «load
values» by N. Bostrom (2016). The concept of sense is the common basis of the ordinary human
logic and developers of the computer systems machines. It would be ideal to formalize and
download it in the emulation program. The problem of downloading value depends on the matter of
technology and time. At the same time, the meaning-experience-sacrifice-victim maintains itself.
Here is a quotation that can be considered as a direct indication that the denotatum is meaningful in
the text (M. Heidegger), whereas it is not material. It looks like C. Jung’s archetype, which
manifests itself in certain conditions. The following passage is intended to show the fact that we can
understand the value only by experiencing it: «In general, we can distinguish the sense-essence,
sense-purpose, and sense-value. The first meaning is associated with the problem of knowing the
essence of things (the typical embodiment of this approach is the Platonic idea as the sense of
things, the embodiment of its essence as the first image, model, and sample). As usual, in
researches, dedicated to artificial intelligence, this idea of sense is identified with the meaning
(denotative part of the sign). It is insufficient. In the second meaning, the sense is the subordination,
devoted to any particular purpose or a motive to act. In the third meaning, the sense is understood as
something valuable (important, expensive), which is possible only within the limits of the
axiological system of the world (so the world without values is absurd). We can imagine that a man
can understand anything because he has some difficult-to-explain intuition or the experience, which
manifests itself in such constructions as the meaning of the world (in L. Wittgenstein, «the meaning
of the world should be outside of the world (L. Wittgenstein), «the meaning of life», «the meaning
of a certain story». The axiological interpretation of meaning demands the definition of the figure of
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the subject (M. Bakhtin) (Bostrom, 2016). However, the issue of the subjectivity and morality of
computers is a great one. Most of all, the meaning can belong to the special metaphysical intuitions
or human experiences. Their precise origin and mechanism are still unclear. The general principle of
such intuitions is the fact that we can successfully use them, whereas we cannot explain them. Such
fundamental intuitions are analyzed within the various transcendental philosophies and approaches
(Whitehead, 1990, p. 335) and require a separate consideration (Gasparyan, 2017).
Before continuing our analysis of the transformation of the victim into value, and the value
into the sense, we should answer the question: why have people actually chosen such a way to
know? In our opinion, the answer is determined by two considerations. The first one belongs to A.
Whitehead (1990, p. 334): «The holistic structure restricts the independence of its parts. However,
the above-mentioned is no use without pointing out the basis of the experience, which is emotional
and analytical. There is the holistic structure within it». The second one means that life begins
where the material acquires the ability to copy itself (Glick, 2013, p. 256). We can add to this
statement the words of C. Dawkins (1993), who noted that the gene replicator appeared before the
cell. Consequently, if integrity is the condition of the existence of a certain structure and the
experience is the basis of the form, which contains the meaning of this experience, we must emulate
ourselves to be preserved. Thus, we unexpectedly discover that we always talk about the instinct of
self-preservation and its external and internal aspects. However, the preservation deals with the loss.
So, the victim is the awareness of this loss and its adoption. The general indication of the reason for
such a state may be the recourse to the concepts of recursion and recursion nature. It is specified for
the purposes of this consideration in the following link: »... regardless of the form - the material
thing, myth, image, concept, lexeme, category, fetish, language, man, the whole Universe, etc., may
be adopted as the basic condition of the creation, which has already contained its future image and
deployment script (archetype) according to the law of further events. The archetype and the
mechanism of the URRN (the unity of recursion and recursion nature) are proposed to be
considered as the primary key unit of sense, which ontologically has two essential properties: to
repeat itself and to repeat itself not completely, but not to be complete (that is, not identical to the
primary key unit of sense)» (Sivers, 2016, p. 11). So, there is no point in the hope of full emulation
in the process of artificial intelligence development. We can get only the victim. There are the
following steps of the victim:
– the consciousness in the classical context, which can be represented as the ability to
reflect;
– the development of such an idea means that the copying takes place, whereas it not
absolute and based on the different fundamentals;
– the fact of the second copying means the difference between the two variants (copies)
and outlines the possibility of introducing the concept of the «victim»;
– the intervention of the victim as a living condition means the possibility of its loss as a
value as a result of the copying process as well as its unnecessary as simultaneous loss and its
maintenance;
– the conscious nets copying is the loss of the information that includes value, whereas the
new value creates intent or only be «attracted» (in the traditions of the Phenomenology) by the
future;
– the new value only «burdens» the form and the future way of value existence, but its
victim is some or somewhat different, unknown carriers of the existing form of value;
– the loss of life as the first way of copying is the interruption of the graduality. The
emergence of a new copying method (emulation or imitation) means the implementation of the
function of being a victim. However, the values do not become victims and sacrifice their purpose.
They sacrifice themselves in order to achieve an understanding of the transition to it. This is the
visible way of existence of the converted value.
The scientific novelty of the article is in the analysis of axiological aspects in the
relationship between the man and the artificial intelligence in the context of the futurist conceptions
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of the beginning of the XXI century. For the first time, the issue of the victim is outlined as the
existential concept of human technological development.
Conclusions. The cognition is a destructive process and a poison itself. In our opinion, it
concerns only the man. This issue is open to the processes that accompany the emergence and
formation of artificial intelligence. Its origins are in the word evolution. At this stage, the world is
open to man only externally, because we as its part cannot be both a part of the system and its
substructure (K. Gцdel). This means that the person remains unknown to himself. In the attempts to
destroy this state of affairs, we transfer our attention to the external world and destroy it so that it
collapses with us. So, we become the creators and objects of the second type of victim. Thus, a
person is faced with the choice to change nothing or complete the destruction of the existing one. In
our formulation, the prospect of studying this topic is the ethical-axiological and ontological
analysis of the category of «love» in the context of the problems of the development of artificial
intelligence and in the approaches, highlighted in the article, to understand the concept of the
victim.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО МИРОБУДІВНИЦТВА:
ДИСКУСІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Представлено результати аналізу проблемних питань та дискусій навколо традиційних
моделей миробудівництва, які мають місце у світовому англомовному миротворчому просторі.
На основі огляду сучасних українських досліджень у сфері миробудівництва охарактеризовано
її складники та констатовано «зародковий» стан розвитку цієї галузі. Висвітлено широкий
спектр сучасних критичних поглядів на онтологічні основи та прикладні моделі побудови
ліберального і постліберального миру, а також проблему гібридної методології. Зазначено, що
на сьогодні головною «проблемною зоною», на думку багатьох авторів, є зона встановлення
балансу між зовнішніми впливами та пов’язаними з ними універсальними моделями побудови
миру, які ґрунтуються на ідеях лібералізму, і місцевими традиціями, цінностями та
уявленнями, які відображені в локальних формах управління і традиційних основах
співіснування (проблема «ліберального-місцевого»). Підкреслено, що головним проблемним
питанням у сфері миротворчої діяльності є: «Чого місцеві жителі хочуть насправді?». Також
розглянуто інші аспекти дискусії з проблемних питань застосування моделі миробудівництва
за принципом «згори донизу», які торкаються безпосереднього втручання міжнародних
донорів у роботу місцевих «агентів миру» та побічних конфліктогенних ефектів надання
міжнародної допомоги. Означено проблему недостатнього розуміння та аналізу конфлікту в
миробудівництві та державотворенні, описано моделі «критичної гібридності» та політичного
значення «подій» і «не-подій». Зроблено загальний висновок про те, що на цей час у представників світової миротворчої спільноти немає універсальних рецептів та підходів щодо розбудови постконфліктного миру. Акцентовано увагу на необхідності критичного осмислення наявного світового досвіду миробудівництва з метою створення української моделі розбудови миру.
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PROBLEMATIC ISSUES OF MODERN PEACEBUILDING:
DISCUSSIONS AND PROSPECTS
There are presented the results of the analysis of problematic issues and discussions around the
traditional models of peacebuilding that take place in the world English-speaking peacebuilding space.
Based on the review of the current state of Ukrainian studies in the field of peacebuilding, its
components are characterized, and the «embryonic» state of development of this area of scientific
research is recorded. It is covered a wide range of contemporary critical views on ontological
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foundations and applied models for building a liberal and post-liberal peace, as well as the problem of
a hybrid methodology. It is noted that today’s main «problem zone», according to many authors, is the
zone of balance establishing between external influences and related universal models of
peacebuilding, based on the ideas of liberalism, and local traditions, values and ideas, which are
reflected in local forms of governance and the traditional foundations of coexistence (the problem of
«liberal-local"). It is emphasized that the main problematic question in the field of peacebuilding is:
«What do local residents really want?». There are also highlighted the various aspects of the
discussion on the problematic issues of applying the top-down model of peacebuilding, which relate to
the issues of direct intervention by international donors in the work of local «peace agents» and the
potential conflictogenic impact of international assistance. It is indicated the problem of insufficient
understanding and analysis of the conflict in peacebuilding and statebuilding, the models of «critical
hybridity» and the political significance of «events» and «non-events» are revealed. The general
conclusion is made upon that today the representatives of the world peacebuilding community do not
have universal recipes and approaches to the development of the post-conflict peace. Attention is
focused on the need for a critical reflection on the world experience of peacebuilding in order to create
a Ukrainian model of peacebuilding.
Keywords: peacebuilding; liberal peace; hybrid methodology; top-down model; peacebuilding
research in Ukraine.

Постановка проблеми. Погляди на миробудівництво в сучасному світі зазнають
значних змін. Спостерігається відхід від традиційних ліберальних моделей побудови миру в
бік зростаючої гібридності. У науковому середовищі відбувається серйозна полеміка щодо
філософських, ціннісних та гуманітарних підвалин, на яких має розвиватися сучасне
миробудівництво. На цьому тлі у сфері миротворчих досліджень в Україні ще й досі немає
ясності щодо змістового наповнення самого поняття «розбудова миру» – починаючи зі
співіснування варіантів перекладу англійського «peacebuilding» як «миротворчість»,
«миробудівництво» та «розбудова миру» і завершуючи невиробленістю чіткого й
загальноприйнятого визначення цього явища. На суспільному рівні спостерігаються
політизація і маргіналізація дискурсу про мир і розбудову миру, певна легітимізація
силового підходу до миру в умовах гібридної війни та навіть уникнення самого слова «мир»
у назвах громадських організацій, під час планування миротворчої за змістом діяльності та
висвітлення її результатів (Кисельова, 2019). При цьому питання встановлення миру
продемонстрували свою актуальність для українського суспільства під час останніх виборів і
не втрачають її до сьогодні. Паралельно з цим однією з особливостей розвитку українського
суспільства протягом останніх кількох десятиліть стала схильність до запозичення та
впровадження зарубіжних соціальних технологій і підходів до вирішення різноманітних
проблем, що часто відбувається зі значним історичним запізненням і без належного
осмислення та адаптації. Результатом такого механічного копіювання стає те, що в багатьох
сферах діяльності «інноваційними» та обов’язковими до впровадження часто проголошуються соціальні технології та підходи, які вже зазнають критичного переосмислення в
країнах походження. У такій чутливій та актуальній для нашої країни сфері, як
миробудівництво, поєднання цих факторів створює зайві ризики, частина з яких може бути
компенсована за рахунок проведення «випереджального» аналізу світового досвіду
миротворчої діяльності з метою уникнення чужих помилок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений нами аналіз вітчизняної
літератури з проблем миробудівництва показав, що порівняно з величезним масивом
англомовних досліджень з цієї тематики вітчизняні публікації з миротворчих питань
представлені поодинокими розвідками науковців з різних галузей знань (Литвин, 2020;
Прудник, 2013) та невеликою кількістю перекладів міжнародних нормативних документів і
літератури. Лише впродовж останніх двох-трьох років почали з’являтись українські
переклади класичних праць з миротворчості на кшталт виданої минулого року класичної
праці Джона Ледерака «Розбудова миру. Стале примирення в розділених суспільствах»
(2019) та сучасної розвідки Енвера Джулімана «Примирення, вказівники вздовж шляху»
(2018). Серед кількох видань, здійснених представниками різноманітних громадських та
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науково-дослідних інституцій привертають увагу видання «Постконфліктне врегулювання
для України» (2016), підготовлене фахівцями науково-дослідного і медійного Центру
постконфліктного врегулювання», та розвідка В. Філіпчука «Міжнародна миротворчість та
війна на сході України: чи є точки дотику?» (2016), які містять аналіз досвіду проведення
міжнародних миротворчих ініціатив під юридичним та дипломатичним кутами зору. На
особливу увагу заслуговує розвідка Т. Кисельової «Картування громадянського суспільства в
сфері розбудови миру в Україні: розбудова миру за будь-якою іншою назвою» (2019), яка
ґрунтується на емпіричному дослідженні особливостей перебігу миробудівних процесів в
Україні на матеріалах проведених діалогів.
Очевидний дефіцит миротворчої літератури частково перекривається за рахунок
збільшення числа вітчизняних розвідок у сфері медіації та фасилітації діалогів, серед яких
слід виокремити здійснені за сприяння ОБСЄ минулорічні видання посібника «Як, коли, де
працює діалог?» (Гусєва, & Проценко, 2019) та ювілейного збірника статей «5 років діалогу і
25 років медіації в Україні: від протистояння до порозуміння» (Гусєв, Гусєва, Похмелкіна, &
Терещенко, 2019). Однак слід враховувати те, що ці видання сфокусовані на проблемах
розвитку, просування та впровадження конкретних технологій.
Ще одним пластом літератури, присвяченої проблемі «розбудови миру», є
дослідження та посібники, спрямовані на впровадження миротворчих технологій у шкільне
середовище. Тут напрацьовано багаторічний досвід використання різноманітних технологій
шкільної медіації (Дацко, 2015; Розбудова миру…, 2016; Терещенко, Гусєва & Гусєв, 2013),
що є відображенням розуміння (в окремо взятій галузі) необхідності запровадження
системного підходу до виховання в суспільстві культури діалогу та ненасильницького
вирішення конфліктів.
У цілому миротворчі дослідження в українських реаліях залишаються наразі в
«зародковому стані». Багато в чому таку ситуацію можна пояснити тим, що досі немає
офіційного визнання наукових спеціальностей з миротворчості і, відповідно, спеціальних
кафедр та наукових колективів, без появи яких неможливо надати системного характеру цій
сфері досліджень. Останнім часом намітилися все ж позитивні зміни, про що свідчить поява
кваліфікаційних робіт (Зоріна, 2018), присвячених миротворчій тематиці в рамках підготовки
в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» соціологів за спеціалізацією «Врегулювання конфліктів та
медіація». Однак усе це повноцінно не компенсує відсутності саме миротворчого погляду на
проблематику постконфліктної розбудови миру.
Саме тому метою статті є аналіз проблемних питань, які висвітлюються представниками міжнародної спільноти миротворців у публікаціях, присвячених аналізу світового
досвіду миробудівництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. У масиві зарубіжних публікацій з питань
миротворчості останнього десятиліття значне місце займають публікації, присвячені різним
аспектам критичного осмислення сучасних моделей і теорій побудови миру. Так, у роботі
австралійського дослідника африканського походження Шеунесу Хоува (Sheunesu Hove)
«Сучасна теорія та практики побудови миру» виокремлено три напрямки (сфери)
миротворчості та визначено ризики, що виникають у кожному з них.
Перший напрямок, політичний, включає в себе вирішення проблем реформування
сектору безпеки, створення або реконструкцію інститутів управління, розробку засобів, що
дадуть змогу продовжувати боротьбу за владу мирними шляхами, а також проведення і
моніторинг виборів. Ідеологічно цей напрямок ґрунтується на припущенні, що розбудова
демократії, належного управління і верховенства права та прав людини сприяє розвитку
ненасильницьких форм управління, у тому числі управління громадянськими конфліктами.
При цьому дослідник вказує на те, що характер демократії та спосіб її впровадження в
суспільство, розколоте конфліктом, залишаються дискусійними.
Другий напрямок, соціально-економічний, ґрунтується на припущенні про те, що
«тригером» більшості громадянських конфліктів є соціально-економічні проблеми.
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Відповідно, головна увага тут приділяється соціальному та економічному розвитку в дусі
ринкових рішень. Питання, що мають бути вирішені в межах цього підходу, пов’язані з
розвитком мікропроєктів, створенням робочих місць, поліпшенням охорони здоров’я та
освіти, підтримкою платіжного балансу, розвитком інфраструктури та просуванням
інвестиційних соціальних програм. При цьому однією з головних проблем цього підходу є
бюрократичний механізм надання допомоги та ймовірність того, що ця допомога може
опинитися в чужих руках і може бути використана для подальшої дестабілізації країни.
Третій напрямок – це просування культури миру, толерантності, діалогу, соціальної
згуртованості, цінностей співіснування, заліковування травм, примирення, усунення
забобонів, стереотипів і негативних уявлень серед різних груп чи спільнот та впровадження
системи ненасильницького врегулювання суперечок, заснованої на цінностях, традиціях та
звичаях місцевих громад.
Значний інтерес становлять роботи, присвячені критиці «ліберального миру» з
позицій глибокого аналізу бінарного конструкта «ліберального-місцевого» (liberal-local) з
виходом на концепцію більш складного постліберального миру. Однією з цікавих розвідок у
цьому напрямку є дослідження «Питання місцевого в миробудівництві» Клавдії Сімонс та
Франциски Занкер (Simons, & Zanker, 2014). Дослідниці виходять з того, що критики
ліберальної парадигми світу закликають розглядати місцеві реалії, щоб вийти на більш
стійку, всеосяжну форму миру, яку не нав’язують зовнішні суб’єкти. При цьому «місцевий»,
як правило, розглядають як місце, де мир розвивається «знизу вгору», – на відміну від
ліберального миру («згори донизу»), який пропонують зовнішні міжнародні агенти. При
цьому конструкт «місцеве» залишається недостатньо проаналізованим, оскільки йому не
вистачає емпіричного обґрунтування. Спираючись на емпіричні дані, зібрані у двох
африканських постконфліктних країнах (Бурунді і ДР Конго), дослідниці надають більш
складну картину того, що в цих конкретних контекстах можна сприймати як «місцеве». Вони
вирізняють такі особливості: 1) місцеві можуть бути непослідовними та суперечливими,
2) повноваження місцевих акторів увесь час оскаржуються та рідко реалізуються на суто
місцевому рівні, 3) місцеві проблеми та дискурси не є суто локальними. Крім того, авторки
наголошують, що розуміння особливостей локальної роздробленості та «силових ігор» у
миробудівництві надзвичайно складне для сторонніх людей. Саме тому для багатьох
зовнішніх дослідників доступним є лише поверховий погляд на причини та рушійні сили
місцевих проблем. Відповідно, з боку міжнародних агентів впливу дається спрощена оцінка
отриманих миротворчих результатів, критерієм успішності яких найчастіше стає зовнішня
схожість із західними ідеалами. А проте справжні мотиви та інтереси будуть «виходити»
назовні лише тоді, коли місцеві самі забажають зробити їх «видимими».
Саме тому однією з актуальних проблем сучасних практик миротворчості
залишається пошук відповіді на питання: «А чого насправді хочуть місцеві?». Дослідники
вбачають своє завдання в тому, щоб показати, що «місцеве» в миробудівництві набагато
складніше, ніж зазвичай описують, і що розуміння цієї складності вимагає розгляду
конкретного історичного контексту, в якому перебуває «місцеве». Якщо намагатися
зрозуміти динаміку побудови миру, то знадобиться скласти карту складних,
різноспрямованих процесів адаптації, що відбуваються між різними суб’єктами в середовищі
миробудівництва.
Бірте Фогель у статті «Захоплення громадянського суспільства: втручання згори
вниз?» (Vogel, 2016), спираючись на проведений аналіз миротворчої діяльності на Кіпрі,
стверджує, що на тлі помітного зростання зовнішньої підтримки громадянського суспільства
протягом останніх десятиліть виникає ситуація, за якої форма надання цієї підтримки сприяє
створенню «гомогенізованих» миробудівних дискурсів, які не відображають всієї палітри
місцевих уявлень про мир. За твердженням дослідниці, більшість видів міжнародної
підтримки «змушують місцевих учасників громадянського суспільства адаптувати їхній
порядок денний до зовнішніх пріоритетів шляхом виключення альтернативних, менш
професіональних та критичних голосів» (Vogel, р. 472). У результаті виникає ситуація, коли
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місцеві суб’єкти миротворчої діяльності, які чинять опір ліберальній владі, не мають доступу
ні до грошової підтримки, необхідної для підтримання їхньої миротворчої роботи, ні до
міжнародного захисту їхньої діяльності, а ті актори, які працюють відповідно до
міжнародних уявлень, поступово віддаляються від «повсякденних» місцевих реалій. Авторка
вбачає одну з головних причин виникнення такої ситуації в тому, що сучасна система
підтримки громадянського суспільства дозволяє міжнародним донорам здійснювати
безпосереднє втручання в роботу місцевих «агентів миру», нехтуючи механізмом
встановлення правових та інституційних рамок. Це, відповідно, викликає питання щодо того,
чия модель миру підтримується таким шляхом і наскільки за таких умов у представників
громадянського суспільства «на місцях» є можливості обговорити альтернативні донорським
думки та пропозиції, а тим більше включити їх у поле «центрального» обговорення.
Дослідниця також зазначає, що назріла необхідність переглянути критерії успішності
фінансування миротворчих ініціатив, сконцентрувавши увагу на тому, наскільки така
допомога дозволяє місцевим акторам обговорювати позиції, які вони вважають на місцевому
рівні життєво важливими. На думку Б. Фогель, «тільки тоді, коли місцеві суб’єкти є
центральною частиною справді всеосяжного дискурсу з миротворчої діяльності, можна
почати досліджувати, наскільки громадянське суспільство є успішним миротворцем» (Vogel,
р. 485).
У тематичному довіднику з аналізу конфліктів, створеному британською дослідницею
Сіан Герберт (Herbert, 2017), один із розділів присвячено «недостатньому розумінню
конфлікту в миробудівництві та державотворенні». У ньому авторка акцентує увагу на тому,
що після геноциду в Руанді у міжнародних суб’єктів гуманітарної діяльності виникло
розуміння того, що гуманітарна допомога не є нейтральним явищем, а міжнародне втручання
в певному контексті може стати одним з факторів зростання наруженості та загострення
конфлікту. Відповідно, виникла необхідність розвитку конфліктної чутливості та проведення
попереднього аналізу конфлікту з метою врахування ненавмисних побічних ефектів надання
допомоги для подальшого розвитку конфліктної ситуації. Крім того, дослідниця наводить
кілька представлених у миротворчій літературі пояснень неуспішності миротворчих і
державотворчих ініціатив, реалізація яких призвела до неочікуваних наслідків. Серед них:
– недостатнє розуміння та аналіз з боку міжнародних партнерів внутрішніх
суперечностей та напруженості, які виникають (на місцях) у разі здійснення спроб
державного будівництва з допомогою ззовні;
– слабкість базових припущень, що лежать в основі підходів до миробудівництва і
державного будівництва (наприклад, про те, що економічне зростання в кінцевому підсумку
веде до скорочення насильницьких конфліктів, що насильство є прямим наслідком слабкої
спроможності держави; що бідність і слабкий розвиток є основними джерелами конфліктів
і т. ін.);
– використання стандартного набору інструментів призводить до спрощеного
розуміння впливу наданої допомоги на конфліктну ситуацію, тоді як насправді ситуації є
набагато складнішими (Herbert, 2017, р. 9).
Наступну роботу – «Гібридність у миробудівництві і розвитку: критичний підхід»
(Forsyth, Kent, Dinnen, Wallis, & Bose, 2017) – створено командою дослідників з кількох країн
Британської Співдружності та присвячено актуальній на сьогодні темі використання поняття
гібридності та міждисциплінарної «гібридної» методології у вивченні проблем
миробудівництва та розвитку. На думку авторів, популярність поняття гібридності останнім
часом пояснюється тим, що воно є складником значно ширшої критики ліберальної моделі
миробудівництва, яка в період після завершення «холодної війни» стала стандартною, і часто
невдалою, відповіддю західних суспільств на внутрішні конфлікти і нестабільність у деяких
регіонах «глобального Півдня». Причину цих невдач багато хто з критиків убачає в тому, що
ліберальне миробудівництво ґрунтується на базовому припущенні про те, що ліберальні
демократії за своєю природою більш мирні, стабільні і законослухняні, ніж інші види
політичних систем. Відповідно, прийняття інституційної та ідеологічної основи ліберальної
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демократії може слугувати методом профілактики та подолання ендемічних конфліктів і
нестабільності. На практиці ж така миротворча філософія призводить до «передбачуваної
несумісності між створюваними або зміцнюваними ліберальними інститутами і соціальнополітичними та нормативними порядками, які раніше існували в локальних контекстах
втручання» (Forsyth et al., 2017, р. 408). У результаті такої критики в подальшому акцент
було зміщено на формування гібридних ліберальних і неліберальних інститутів та цінностей,
які неминуче випливають із взаємодій, позначених у поняттях «гібридний політичний
порядок» і «гібридний мир». Однак застосування «гібридних» підходів та ідеології останнім
часом також зазнало критики в миротворчій літературі. Спираючись на її аналіз, дослідники
пропонують власний шлях подолання зазначених недоліків та намагаються
продемонструвати численні переваги власного підходу, названого ними «критична
гібридність». Їхній підхід «є рефлексивним та взаємодіє з цією концепцією таким чином,
щоб визнати та задіяти його політичні і гендерні виміри, врахувати його історичні, часові та
просторові параметри, а також власні позиції та припущення користувача» (там само).
Розширює критичне осмислення сучасних підходів до миробудівництва і дослідження
Яна Поспісіла «Шляхи до постліберального миру: Перспективи «загального блага» у мирі та
державобудівництві» (Pospisil, 2017), виконане для ознайомлення з проєктом Британської
академії «Переговори про включення в перехідні часи» та Програмою дослідження
політичних поселень Единбурзького університету. Дослідник зазначає, що діапазон
критичних зауважень щодо ліберальної моделі побудови суспільства є дуже широким та
пов’язаний з різними побоюваннями і проблемами. Він докладно аналізує критику
нормативної основи проєкту ліберального миробудівництва, де особливу увагу привертають
такі складники: 1) звинувачення в тому, що ліберальне будівництво миру є лицемірним;
2) твердження, що ліберальний інтернаціоналізм перестає бути привабливим через зміни
міжнародних умов та 3) припущення, що на сьогодні онтологічні основи ліберального
інтервенціонізму або зникли, або від самого початку були помилковими. Спираючись на
проведений аналіз критики ліберального миробудівництва, дослідник також пропонує
рекомендації щодо його збереження і трансформації.
Ґезим Вісока, спираючись на приклади Боснії і Герцеговини, Косова і Тимора-Лешті,
у статті з промовистою назвою «Мир – це те, що ми з нього робимо? Події і «не-події», які
формують мир» (Visoka, 2016) робить спробу відшукати відповідь на одне з найбільш
складних питань сучасного миробудівництва: якщо навмисні дії, які передбачає мирний
процес, не можуть привести до необхідного результату, то що насправді формує мир?
Відповідь автора статті полягає в тому, що «мир формується подіями та «не-подіями»
всередині і за межами ліберальної архітектури миру, а також визначається місцевими
агентами, які не беруть безпосередньої чи навмисної участі в миробудівництві» (Visoka,
р. 54). Отож виникає ситуація, коли з метою уникнення відповідальності обрані для
вимірювання успішності побудови ліберального миру офіційні події не включають в себе
масив «ненавмисних, непередбачуваних та невідворотних подій», які також є прямим
наслідком реалізації ліберальних миротворчих акцій, але через замовчування фактично
перетворюються на «не-події». При цьому саме ці ігноровані «не-події», які відбуваються на
місцевому інституціональному, громадському і побутовому рівнях, мають вирішальне
значення для формування характеру, процесу і тривалості політики миробудівництва. Отже,
«розкриття політичного значення подій і «не-подій» показує, що світ – це радше те, що ми з
нього робимо, ніж правдиве відображення складної реальності в порушених конфліктом
спільнотах» (Visoka, р. 54).
Висновки та перспективи подальших досліджень. На основі проведеного нами
аналізу літератури з питань побудови миру можна зробити загальний висновок, що на
сьогодні у представників світової миротворчої спільноти немає, на жаль, універсальних
рецептів та підходів щодо гарантованої розбудови постконфліктного миру.
У відомих на цей час теоретичних підходах виокремлюють кілька «проблемних зон»,
пов’язаних з практичною реалізацією миротворчих ініціатив, на які звертають увагу автори
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проаналізованих досліджень. Головною серед них є зона встановлення балансу між
зовнішніми впливами та пов’язаними з ними універсальними моделями побудови миру, які
ґрунтуються на ідеях лібералізму, і місцевими традиціями, цінностями та уявленнями,
відображеними в локальних формах управління і традиційних підвалинах співіснування. Ця
зона також включає в себе проблеми, пов’язані з відповіддю на питання: «Чого ж насправді
хочуть місцеві жителі?». Водночас уже накопичено описаний у різних підходах та
осмислений у різних парадигмах величезний досвід упровадження миротворчих ініціатив
практично в усіх регіонах світу, тверезий підхід до осмислення якого може стати надійним
фундаментом для створення власної української моделі побудови миру.
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