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Інформаційне повідомлення про круглий стіл
Лабораторія психології політико-правових відносин

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИЇОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНА АКАЖЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Шановні колеги та друзі!

Лабораторія психології політико-правових відносин Інституту соціальної та
політичної психології працює над науковою темою «Науково-методичні стратегії
запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах
воєнного конфлікту».

В рамках цієї теми передбачається проведення заочного Круглого столу
«Негативні психологічні явища в умовах воєнного конфлікту». Головною метою
Круглого столу є вироблення ефективних, теоретично обґрунтованих рекомендацій щодо
психологічного забезпечення роботи з різними верствами населення для подолання
негативних психологічних явищ у політико-правовій сфері, пов’язаних із збройним
протистоянням та військовими діями в країні.

Зважаючи на Ваш значний професійний досвід, авторитет у науковому і
експертному середовищі, ми були б дуже вдячні, якби Ви змогли письмово відповісти на
наступні питання (обсягом до 5000 знаків):

1. Що, на Ваш погляд, найбільше порушилось у процесах соціальної
ідентифікації громадян України у зв’язку із воєнними подіями на сході
країни?

2. Яких першочергових заходів необхідно вжити для ефективної реінтеграції
окупованих територій Донецької та Луганської областей в український
соціокультурний та політико-правовий простір?

3. Яка психологічна допомога потрібна різним верствам населення щоб
забезпечити досягнення порозуміння та відновлення соціальної злагоди?

Надані Вами відповіді будуть узагальнені в робочих матеріалах згаданого Круглого
столу, а також розміщені на сайті Лабораторії та Інституту.

Просимо Ваші відповіді разом з Вашим правильним написанням імені та прізвища,
наукових регалій (за наявності), посади та місця роботи надіслати
до 6 грудня 2019 р. електронною поштою на адресу: greyeyed76@gmail.com .

Щиро вдячні за співпрацю!

З повагою,
завідувач лабораторії В.М. Духневич



Віктор Замятін
провідний експерт політико-правових програм

Український центр економічних та
політичних досліджень ім. О. Разумкова

1. Що, на Ваш погляд, найбільше порушилось у процесах соціальної
ідентифікації громадян України у зв’язку із воєнними подіями на
сході країни?
Враховуючи, що я можу аналізувати тільки політичні процеси, то маю

визнати, що злами в системі самоідентифікації громадян, що проживають у

регіонах Сходу та в анексованих нині Криму та Севастополі, розпочалися

задовго до початку воєнних дій (можна, зокрема, згадати Майдан 2004р.,

його рушійні сили і водночас – його тотальне несприйняття у Криму та на

Донбасі).

З початком агресії РФ проти України (у її більш відкритих формах з

2014р.) процеси самоідентифікації громадян України пришвидшилися, хоча

серед різних соціальних груп вони розвивалися у протилежних напрямках.

Ні анексія Криму та Севастополя, ні окупація окремих районів

Донецької та Луганської областей не викликали серед населення цих

регіонів масового несприйняття та спротиву, тоді як  з підозрою

сприймалися заяви та дії нового керівництва України.

Більшість жителів підконтрольних Україні регіонів Донбасу не

бажають відходити у своєму світосприйнятті від кліше, що утвердилися ще в

радянський час. Можливо, тим самим вони бояться втратити основу для

своєї самоідентифікації. Це призводить до того, що ці люди практично

завжди підтримують антиукраїнські сили в якості виразників своїх інтересів.

Подібні процеси можна спостерігати серед представників деяких

національних (етнічних) меншин, що проживають у інших регіонах, зокрема,

угорців, румунів.



Отже, руйнування радянської системи цінностей і суспільного устрою,

каталізатором якого виступила агресія з боку РФ, виявила, що помітне число

номінальних громадян України не сприймають цінності, які більшість

громадян вважають своїми, і це впливає на суспільно-політичну поведінку

цих людей.

Результати опитувань громадської думки також свідчать, що як для

мешканців центральних регіонів, так і для жителів Донбасу різниця між

підходами різних соціальних груп (за віком, рівнем доходів, освіти, статтю

тощо) має значно менше значення, ніж різниця між україно- та

російськомовними громадянами (можливо, за винятком Києва та деяких

інших міст).

Поступове формування загальнонаціональної системи цінностей як

основи для самоідентифікації громадян, таким чином, проходить за умов

спротиву з боку певної частини самих громадян, які поки що не готові

визнавати для себе пріоритетність думки більшості. Можна припустити, що

лінії зламів не є фіксованими, вони проходять через різні соціальні групи,

при цьому неможливо однозначно стверджувати, що ті чи інші групи є

однозначними прихильниками тієї чи іншої тенденції. Напевно, подібні

процеси мали місце (і продовжують мати місце) під час формування інших

постколоніальних націй. Отже, загалом процес формування української

політичної нації відбувається із значним запізненням стосовно інших

європейських націй, проте цілком у межах суспільно-історичних процесів і

очевидно, значно швидше, ніж це було б за мирних умов.

Якщо ж подивитися на ці процеси в історичній перспективі, то зараз

можна відзначити очевидне зближенням між позиціями жителів Заходу та

Центру, а також початок процесу поступового, дуже обережного зближення

позицій жителів південних регіонів до позицій жителів Центру, що

безумовно, є позитивним сигналом.



2. Яких першочергових заходів необхідно вжити для ефективної
реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської
областей в український соціокультурний та політико-правовий
простір?
Громадяни, що проживають у контрольованих Україною районах

Донбасу часто демонструють повністю відмінні від загальноукраїнських

підходи до визначення пріоритетів, політики декомунізації, перспектив

подальшого розвитку. Для них важливіші інтереси свого регіону (в їхньому

розумінні), аніж інтереси всієї країни, вони більшою мірою готові

поступитися свободою і демократією заради добробуту, що саме по собі

визначає складність завдання реінтеграції цих людей у загальноукраїнський

простір.

Очевидно, мають бути програми, розраховані на кожну суспільну

категорію (кожну соціальну групу) з урахуванням певних психологічних

особливостей і демонстрацією можливих втрат і переваг.

Особлива увага має бути приділена процесу формування громадянина

– тобто, питанням громадянської та політичної освіти. Такою роботою через

різні форми (різні форми освіти, мас-медіа, соціальні мережі, ігри тощо)

бажано охопити не лише учнівську та студентську молодь, але  по

можливості якомога ширші верстви населення.

Пропаганда сучасної української культури, разом з популяризацією

наявного доробку мала б бути гіперзавданням колишнього міністерства

інформаційної політики та міністерства культури. Очевидно, мали б бути

створені спеціальні фонди для просвітницької роботи в цьому напрямку,

розроблені спеціальні програми.

Мають бути розроблені спеціальні програми, фільми, серіали,

орієнтовані на людей з втраченими орієнтирами.

Саме на цьому напрямку мали б довести свої можливості організації

громадянського суспільства, оскільки така робота потребує нестандартних



підходів, певної гнучкості мислення, швидкості реагування, навичок

волонтерства.

3. Яка психологічна допомога потрібна різним верствам населення
щоб забезпечити досягнення порозуміння та відновлення
соціальної злагоди?
Зрозуміло, що люди з утраченими орієнтирами потребують певної

психологічної допомоги як з боку держави, так і з боку власне суспільства.

Напевне, варто робити акценти на тому, що ні держава, ні українці в цілому

не мають бажання відгороджуватися від жителів певних регіонів і навіть

готові допомогти, але при цьому цим людям варто дечому навчитися.

Пропаганда України має виходити з створення спільної перспективи і

спільних можливостей, спільної участі, спільної вигоди.



Віталій Духневич
завідувач лабораторії психології політико-правових відносин,
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

1. Що, на Ваш погляд, найбільше порушилось у процесах соціальної
ідентифікації громадян України у зв’язку із воєнними подіями на
сході країни?
Воєнні події на сході створили ситуацію, коли громадяни опинилися

не просто по різні сторони лінії розмежування, але й в різних політико-

правових та соціокультурних просторах. Причому це стосується не тільки

тих, хто дійсно знаходиться, по різні сторони. «Ліній розмежування»

декілька.

Перша «лінія розмежування» співпадає, якщо можна так сказати, з

фізичною лінією розмежування ОРДЛО та іншої частини країни. Потужна

інформаційна пропагандистська кампанія, здійснювана РФ на території

Криму та ОРДЛО, масова видача російських паспортів нашим громадянам,

формування уявлень про несумісність ідентичностей та неможливість

співіснування людей із різними переконаннями та національними

ідентичностями, відсутність в інформаційному просторі меседжів та смислів

щодо принципів та засад реінтеграції наших громадянам, які опинилися на

окупованих територіях, соціальна мімікрія українців на окупованих

територіях і т. д. – все це так чи інакше впливає на процеси ідентифікації

громадян. Очевидно, що мешканці Донбасу та Криму нині живуть в інших

соціокультурних умовах та політико-правових умовах, побудованих РФ у

відповідності до своїх цілей та завдань. Меми, на кшталт «бандерівець»,

«правосек», «розп’яті малюки» та ін. навіть за умови, що завтра відбудеться

деокупація, будуть ще довго визначати сприйняття мешканцями Донецької

та Луганської областей інших громадян України.

Інші «лінії розмежування» пролягають власне між тими, хто поїхав

(ВПО) та тими, хто залишився; тими хто пішов добровольцем, коли це було



потрібно, і тими, хто відсидівся; тими, хто втратив житло, майно чи рідних, і

тими, для кого війна далеко; тими хто оцінює іншу сторону як зрадників, та

тими, для кого це «такі ж самі люди як і ми», між «людьми війни» та

цивільними…

В кінці кінців в кожного буде своя правда, і наступною війною буде

«війна правд», коли кожен, хто втратив близьких, майно, кого не захистила

українська (чи окупаційна) влада – буде відстоювати своє бачення ситуації

та справедливе покарання винних. Критерії справедливості будуть

відрізнятися ще й через те, що будуть ті, кого вся ця війна обійшла

стороною. Крім того, не варто забувати ще про одну річ. Сценарій, що було

реалізовано у Криму та на сході країни мав свої передумови. І ці передумови

нікуди не зникнуть зі звільненням нашої землі.

2. Яких першочергових заходів необхідно вжити для ефективної
реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської
областей в український соціокультурний та політико-правовий
простір?
Повинна з’явитися концепція реінтеграції. Причому до розробки цієї

концепції мають долучитися не тільки політики, військові, державні діячі та

експерти. Але й пересічні громадяни. Різні громадяни. При розробленні

такої концепції мають бути максимально враховані різні пропозиції та

бачення. І мені як психологу здається, що в нас як психологів є багато форм

та засобів забезпечення розроблення такої концепції.

І ще про два найголовніших моменти, що мають бути враховані при

розробленні та впровадженні такої концепції. Перше – це орієнтація на

побудову спільного перспективного майбутнього з мінімальними

посиланнями на минуле. І друге – це розроблення разом із концепцією плану

заходів та відповідальних за їхню реалізацію.

3. Яка психологічна допомога потрібна різним верствам населення
щоб забезпечити досягнення порозуміння та відновлення
соціальної злагоди?



Не відкидаю значення та важливості психологічної допомоги

конкретній особі чи групам людей. Але, напевне, цього замало. Адже

стигматизація значної частини громадян, поширеність різних негативних

психологічних явищ (наприклад, аномії, патерналістичні очікування,

радикалізм, правовий нігілізм, толерантність до насилля, толерантність до

зброї та ін.) потребують розроблення та впровадження комплексних

державних програм психологічного супроводу процесів реінтеграції та

відновлення соціальної злагоди.

Можна припустити, що для значної частини громадян рани від втрат,

від розчарування, від образ, від бажання помститися, від бажання «відносити

справедливість» («як я її розумію») будуть, якщо можна так сказати

серйозними. Тому і процеси єднання, відновлення єдності українського

суспільства мають будуватися із врахуванням цієї обставини. А отже

потрібні державні цільові програми, в межах яких буде здійснюватися

політико-правова соціалізація молоді, будуть готуватися переговорники,

будуть заплановані системні дії на упередження та профілактику явищ

сепаратизму, правового нігілізму і т. д.

І ще одне. Оскільки наративи та інтерпретація історичних (у тому числі

недавніх) подій буде різною в різних областях країни – потрібне вироблення

спільних критеріїв оцінки рішень, які буде приймати влада чи громадськість

у розв’язанні того чи іншого протиріччя. Перш ніж обговорювати які саме

рішення є чи можуть бути справедливими в тій чи іншій ситуації, варто

узгодити що власне означає «справедливе рішення» та «соціальна злагода».

У випадку із завданнями реінгетрації та побудови програм порозуміння,

напевно ці кроки мають бути першочерговими, адже без спільних засад, без

спільного узгодженого розуміння «про що будемо домовлятися», неможливо

починати домовлятися. Перш ніж будувати стосунки, потрібно закласти

фундамент для таких стосунків. А зважаючи на різні бачення минулого, на

мою думку, варто фокусуватися на майбутньому.



Дмитро Яровий
викладач кафедри публічного врядування

Університету «Київська школа економіки»,
кандидат психологічних наук

1. Що, на Ваш погляд, найбільше порушилось у процесах соціальної
ідентифікації громадян України у зв’язку із воєнними подіями на
сході країни?
Із початком окупації Криму та воєнних подій на сході України в

процесах соціальної ідентифікації окремих груп громадян, безперечно,

відбулися деструктивні та неприємні зміни в сфері «розриву» у сприйнятті як

українців громадян, що мешкають на окупованих територіях, або людей, що з

них походять.

Негативна конотація фреймів «мешканці Донбас»/«біженці» (офіційно

– тимчасово переміщені особи), який в дискурсі подекуди вербалізований як

«винуватці війни», сприяє відтворенню дискурсу ксенофобії та дегуманізації.

Ці самі люди в «карикатурних» фарбах часто змальовуються в дискурсі як

неосвічені, далекі від цивілізації, нахабні, жадібні, схильні до шкідливих

звичок люди, або й «знелюднюються» взагалі.

Дегуманізація внутрішньоукраїнських груп, що не поділяють політику

і дискурс провладних груп інтересів, але при цьому не протистоять

українській державності як такій, є явищем негативним та небезпечним.

Причини негативної оцінки впливу дегуманізації внутрішніх опонентів

полягають зокрема у міжнародному позиціонуванні. Як відомо, збройний

конфлікт на сході України в політичному дискурсі Росії та «проросійських»

сил нав’язливо іменують «громадянською війною» або «громадянським

конфліктом на Україні» з певними політичними міркуваннями (ймовірно,

маскування провідної ролі в конфлікті воєнно-політичного керівництва

Російської Федерації). І значна довгострокова небезпека цього конфлікту

полягає саме в тому, що дегуманізація зовнішнього противника з точки зору



українських груп інтересів часто відбивається і на представниках внутрішніх

груп – населення України, яке наразі належить до груп «чужих».

Як правило, це ті верстви, що протягом десятиліть знаходилися під

впливом російської пропаганди і не вважають Росію країною-агресором або

не підтримують інші питання, що домінують в «антиросійському» дискурсі –

питання автокефальної помісної церкви, декомунізацію (яка часто зачіпляє не

їхні цінності як такі, а сакральні символи минулого, як то Велику Вітчизняну

війну, радянську масову культуру і подібне) тощо.

Водночас, багато хто з цих людей не має антиукраїнської позиції, і їхня

дегуманізація веде до подальшого розриву зв’язків у суспільстві. Мало того,

відтворення дискурсу дегуманізації створює ситуацію, яка може

використовуватися згаданими вище групами інтересів з країни-агресора для

поширення вигідної їм картини світу та демонстрації наявності нібито

громадянської війни в Україні. Дії деяких груп інтересів в Україні, що

підтримують дегуманізацію ідеологічних опонентів всередині держави,

мимовільно чи добровільно підіграють загостренню протиставлення

ідентичностей всередині країни.

2. Яких першочергових заходів необхідно вжити для ефективної
реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської
областей в український соціокультурний та політико-правовий
простір?
Ефективна реінтеграція окупованих територій в український

соціокультурний простір, на жаль, не виглядає можливою як мінімум до

припинення окупації території. На тлі інформаційно-пропагандистської

роботи, яку на високопрофесійному рівні здійснюють представники країни-

агресора, та відсутності в публічному дискурсі цих територій альтернативних

точок зору, що висвітлюють події в більш «проукраїнському» ключі, важко

уявити собі сприйняття громадянами, що мешкають на окупованих



територіях, консенсусної (в тій чи іншій мірі) позиції українського

суспільства про збройну агресію Російської Федерації.

Все ж, в рамках підготовки до активізації такої роботи після деокупації,

необхідний пошук національної ідеї та орієнтирів, які можуть єднати

громадян всіх регіонів. При дотриманні певних «червоних ліній» в частині

принципових аспектів державної політики (єдина державна мова,

декомунізація відносно найбільш одіозних постатей), важливо не зводити

національні орієнтири до питань, як загострюватимуть протистояння, і

намагатися «обходити» їх, шукаючи спільний знаменник. У цьому контексті,

пропонується брати до уваги досвід інших країн, зокрема об’єднання

Західної та Східної Німеччини після падіння Берлінського муру. Також

краще будувати комунікацію на засадах громадянської, а не етнічної/мовної

ідентичності українців, і громадянського, а не етнічного, патріотизму.

3. Яка психологічна допомога потрібна різним верствам населення
щоб забезпечити досягнення порозуміння та відновлення
соціальної злагоди?
Для відновлення соціальної злагоди необхідна стала комунікація про

аспекти, що єднають українців. Для громадян, які стигматизують «мешканців

Донбасу», корисною може бути комунікації історій проявів патріотизму та

успіхів цієї категорії людей, для самих переміщених осіб, які мають

упередження щодо інших українців – створення сприятливих умов для

діалогу, забезпечення повагу до їхніх життєвих обставин. З психологічної

точки зору, саме забезпечення спілкування (правильно організованого) для

представників обох груп видається важливим для розуміння ними єдиного

бачення порядку денного щодо розвитку України.



Ірина Жадан
завідувач лабораторії психології політичної поведінки молоді,
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

1. Що, на Ваш погляд, найбільше порушилось у процесах
соціальної ідентифікації громадян України у зв’язку із воєнними
подіями на сході країни?
На мою думку навряд чи коректно говорити про порушення у процесах

соціальної ідентифікації громадян у зв’язку з воєнними подіями. Радше

йдеться про «проявлення» ідентичності. Ймовірним є певний зсув невеликої

частки українців  на вищий рівень смислів громадянської ідентифікації.

Однак ці зміни відбуваються в межах інтерпретації (ідентифікація з

символами і традиціями) та пошуку (конструювання)  смислів ідентифікації.

Що ж стосується вищого рівня ідентичності, а саме творенням нових смислів

в наявній реальності, то навряд чи зросла частка носіїв саме цього рівня.

Можна лише говорити, що респонденти з цим рівнем ідентифікації виразніше

заявили про себе у перші роки війни.

Що ж до змін у національній ідентифікації, то, на мій погляд,

громадяни України російської національності в умовах війни увиразнюють

своє самовизначення в межах обраної ідентичності.

Відбулися і зміни у самооцінці респондентів окремих професій

(зокрема військових, шахтарів тощо), внаслідок чого їх ідентичність набула

нової якості.

2. Яких першочергових заходів необхідно вжити для ефективної
реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської
областей в український соціокультурний та політико-правовий
простір?
На це питання можна відповісти лише після ретельних соціально-

психологічних досліджень населення цих територій, зокрема їх настроїв,



очікувань, настанов, ідентифікацій. Наразі видається, що вони потребують

якогось періоду часу для самовизначення. Тому я б пропонувала, після

відновлення контролю над кордоном, на певний період увести на цих

територіях особливий стан, призначивши військово-цивільні адміністрації. І

лише після повного відновлення дії українських законів на цих територіях

можна буде говорити про інтеграцію.

3. Яка психологічна допомога потрібна різним верствам населення
щоб забезпечити досягнення порозуміння та відновлення
соціальної злагоди?
Насамперед потрібно забезпечити психологічну допомогу у повному

обсязі військовим і комбатантам, а також членам їх родин.

Наступний крок – цивільне населення, з яким потрібно працювати

предметно, намагаючись досягти  усвідомлення відповідальності за ситуацію,

а також розуміння  чинників конфлікту та можливих шляхів виходу з нього.

Вкрай важливою, на мою думку, є робота з педагогами і вихователями

дитячих закладів. Їх необхідно навчити працювати з конфліктними

ситуаціями і знімати емоційне напруження (власне і учнів та батьків).



Ірина Остапенко
старший науковий співробітник

лабораторії психології політичної поведінки молоді,
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,

кандидат психологічних наук

1. Що, на Ваш погляд, найбільше порушилось у процесах соціальної
ідентифікації громадян України у зв’язку із воєнними подіями на
сході країни?
Події, пов`язані з військовими діями на Сході України та анексією

Криму, викликали певні зміни у соціальній ідентифікації громадян. Більша

частина з них усвідомила цінність існування України як цілісної та унітарної

держави, за яку варто боротись і яку необхідно захищати. Завдяки цьому,

«Ми-ідентичність» українців наповнилась новим патріотичним змістом  і

стала більш стійкою. Водночас, альтернативна «Вони-ідентичність» (яка

використовується для порівняння з «Ми-ідентичністю») асоціюється з діями

РФ, за якою юридично закріплений статус країни-агресора. Частина громадян

України залишилась симпатиками РФ і в уявленнях «патріотичної більшості»

вони перетворилися на внутрішніх ворогів, ставлення до яких визначається в

межах стереотипів про «колаборантів», «сепаратистів», «зрадників». Не

залишається у боргу й «непатріотична меншість», яка використовує

альтернативні ярлики – «укроп», «націоналіст», «бандерівець». Таким чином,

в уявленнях громадян України про себе з’явилась доволі жорстка

поляризація, підкріплена відповідним емоційним забарвленням. Майже

щоденні втрати на фронті лише підсилюють подібні настрої, формуючи

замкнене коло взаємної неприязні та ворожості. В таких умовах соціальне

мислення стає чорно-білим, а висновки та оцінки вельми категоричними.

2. Яких першочергових заходів необхідно вжити для ефективної
реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської



областей в український соціокультурний та політико-правовий
простір?
Про ефективну реінтеграцію можна буде говорити лише тоді, коли на

непідконтрольних українській владі окупованих територіях будуть вирішені

безпекові питання. Однак це не означає, що  мешканці тимчасово окупованих

територій (ОРДЛО) повинні і надалі залишатись ізольованими від

соціокультурного та політико-правового простору України. Для цього на

постійній основі потрібно проводити відповідну інформаційну кампанію,

залучаючи до неї персон, які користуються авторитетом та повагою серед

усіх громадян. Вкрай важливо поступово занурювати мешканців окупованих

територій в контекст українських і, намагаючись подолати комунікаційні,

смислові та ціннісні  бар`єри, які виникли внаслідок воєнних дій. Також

варто залучати мешканців окупованих територій до політичного життя в

Україні.

3. Яка психологічна допомога потрібна різним верствам населення,
щоб забезпечити досягнення порозуміння та відновлення
соціальної злагоди?
Психологи не можуть і не повинні вирішувати питання, які відносяться

до повноважень представників владних інституцій. Однак надати відповідну

допомогу та забезпечити психологічний супровід можуть. Так, спеціалісти у

сфері конфліктології можуть надавати консультаційні послуги щодо пошуку

конструктивних шляхів вирішення різноманітних суперечливих ситуацій.

Підґрунтям для цього  може стати проведення комплексної гуманітарної

експертизи на тимчасово окупованих територіях (ОРДЛО), підконтрольних

українській владі територіях Луганської та Донецької областей, місцях

компактного проживання переселенців з окупованих територій в інших

регіонах України. Це дозволить конкретизувати спектр проблем, визначити

перелік потреб громадян та пріоритетні напрями допомоги різним верствам.

Здійснити це можуть практичні соціальні психологи разом з представниками



інших галузей гуманітарного знання. Послуги соціальних психологів можуть

бути корисні в організації моніторингу психологічного благополуччя

громадян, розробці заходів щодо його покращення. Важливим напрямом

практичної роботи психологів є відновлення довіри мешканців тимчасово

окупованих територій до української влади і держави в цілому.  Це може

бути зроблено через створення комунікаційних майданчиків в соціальних

медіа, які дозволяють започаткувати конструктивний діалог на рівні

горизонтальних соціальних зв’язків. Особлива увага має бути прикута до

дітей, які протягом п’яти років знаходились поза межами українського

соціокультурного та освітнього простору. У майбутньому саме вони будуть

визначати ставлення мешканців даного регіону до української держави. З

огляду на це, психологічна робота з ними має бути одним з пріоритетів.



Катерина Муліка
методист центру практичної психології і
соціальної роботи Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В.Остроградського,
аспірант інституту соціальної та політичної
психології НАПН України

1. Що, на Ваш погляд, найбільше порушилось у процесах соціальної
ідентифікації громадян України у зв’язку із воєнними подіями на
сході країни?
Поняття «ідентифікація» й «ідентичність» часто використовуються як

рівнозначні, проте, у працях Коростеліної К., Орбан-Лембрик Л.,

Терещенко К. вони застосовуються на позначення деякого стану і процесу,

що веде до цього стану. Під ідентифікацією розуміється постійна,

неперервна, відкрита динаміка, що забезпечує механізми соціалізації,

спонукає особистість до активного самостійного пошуку своєї самості,

посилює суб’єктивний, формує суб’єктний компонент у Я-концепції.

Ідентичність, у свою чергу, – це передусім приналежність до певної

спільноти.

Воєнні події на сході країни вплинули на усі компоненти соціальної

ідентифікації:

 когнітивний (конкретне мислення переважає над символічним; поштовх

до дії натомість розсудливості; поширюється явище «люди публіки», які

делегують функцію думання та рефлексії так званим експертам;

особистісні межі стали «тоншими», групові проективні ідентифікації

масово проникають у індивідуальне та нав’язують йому психічний

матеріал групи);

 оціночний (загострились увага на ідентифікації небезпеки, пошуку

«ворога», відчуття переслідування. Зникає здатність до розкаяння,

переживання скорботи);

 афективний (порушена терпимість до відмінностей);



 мотиваційний (напад на гордість та честь групи за територією проживання

спровокував ущільнення особистісних та групових «кордонів»,

активізувалось правило «з нами або проти нас»).

Цей вплив у значній мірі посилився процесами децентралізації,

реформування медицини, освіти, низькою політичною і загальною

освіченістю населення.

Ставлення населення до «беркутівців» після відомих подій Майдану

(2014), підкреслено часте наголошення у мас-медіа на причетності

«АТОвців» до кримінальних історій порушило професійну ідентифікацію,

яку, можливо у меншій мірі, але переживають військові, офіцери, у

минулому представники міліції (реформовані у поліцію).

2. Яких першочергових заходів необхідно вжити для ефективної
реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської
областей в український соціокультурний та політико-правовий
простір?
Ефективна реінтеграція окупованих територій Донецької та Луганської

областей в український соціокультурний та політико-правовий простір, на

нашу думку, має передбачати цілісний комплекс послідовних дій на макро та

мікрорівнях, що охоплює населення всієї території України. Важливим є

посилення державної стратегії з цього питання науковими наробками

вітчизняної та зарубіжної соціальної, політичної психології.

Заходи з відновлення порозуміння між громадянами України, що

мають/не мають життєвого досвіду проживання на території воєнних подій,

потрапили під вплив інформаційної війни на нашу думку, можуть бути

спрямовані на:

 пошук та реалізацію правил спільної взаємодії (які приймаються

представниками більшості однієї та іншої сторони) на цьому етапі

розвитку держави;



 проведення відкритих демократичних діалогів, що сприяли б зміщенню

недовіри на віру мешканців Донецької та Луганської територій у

месіанські спроможності влади подолати всі види соціально-політичної

кризи;

 налагодження «об’єднавчо-здорової» комунікації у мас-медіа, яка

відповідала б світовим стандартам до журналістської діяльності, особливо

важливим у нинішній ситуації в Україні є дотримання стандартів до

формування новин. Вакуум у індивідуальній картині світу: «що

відбувається»?, свідоме та несвідоме відчуття маніпуляції, що

реалізується журналістами нагнітанням емоцій, породжує домисли та

фантазії, емоційні умовиводи, які швидше роз’єднують та опозиційно

налаштовують людей, аніж об’єднують;

 створення можливості громадянам, у безпеці, рефлексувати воєнні події;

 упровадження проектів та програм, які надають можливість населенню з

територій Донецької та Луганської областей відвідувати інші території

України для отримання особистісного досвіду, поступової зміни

ставлення до воєнних подій.

3. Яка психологічна допомога потрібна різним верствам населення
щоб забезпечити досягнення порозуміння та відновлення
соціальної злагоди?
Для відновлення соціальної злагоди, досягнення порозуміння між

різними верствами населення України, психологічна допомога може

полягати у сприянні відкриттю мисленнєвого простору, де починається

опрацювання наслідків воєнних подій, включається скорбота і з’являється

місце для пам’яті про колективні травми і втрати. Звернення  до міфів, що

об’єднують, відновлюють честь та гідність жителів Донецької та Луганської

областей. Така допомога може мати формат роботи великих груп.



Людмила Никоненко
молодший науковий співробітник

лабораторії психології політико-правових відносин,
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

1. Що, на Ваш погляд, найбільше порушилося у процесах
соціальної ідентифікації громадян України і зв’язку з воєнними
подіями на ході України?
На наш погляд, відокремлене сприймання подій на сході України від

подій в АР Крим недоречне. Адже і в першому, і в другому випадку

відбулося порушення територіальної цілісності України, зумовлене

зовнішньою агресією РФ. Запитання, поставлене саме таким чином, також

ілюструє особливості ідентифікаційних процесів українців, зафіксованих у

суспільній свідомості.

Попри періодичні декларації офіційних осіб України, відповідальних за

дипломатичну та воєнну сфери, про наміри відновлення територіальної

цілісності, у масовій геополітичній свідомості українців АР Крим

сприймається «відрізаним шматком»1. Інституціональне, юридичне

включення названих територій у склад РФ при поєднанні із

неспіврозмірними можливостями (військовими, фінансовими,

інформаційними тощо) призвели до емоційного прийняття факту

незворотності втрати.

У цьому сенсі офіційні дипломатичні заяви відіграють декларативну та

дипломатичну функцію, надають можливість поступової психологічної

адаптації до нових геополітичних реалій не тільки в середині країни, а і поза

її межами. Вважаємо, що при такому розвитку подій ситуація уже

зафіксована в політико-правових уявленнях як довготривалий конфлікт без

можливості його розв’язання та повернення до довоєнного стану (на кшталт

територіального спору РФ та Японії щодо Курильських островів).

1 Дроздов О. Ю. Концептуальні засади психології масової геополітичної свідомості: нарис політико-
психологічної концепції феномена. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.
Шевченка. 2014. № 121.С. 114-127.



Отже, можна говорити про психологічне прийняття ситуації або її

витіснення через комплекс негативних переживань та почуттів. Спектр цих

почуттів (сором, гнів, провина, образа тощо) та міра усвідомленості /

неусвідомленості незворотності територіальної втрати потребує подальших

емпіричних досліджень та аналізу. Вважаємо, що з точки зору впливу на

ідентифікаційні процеси, мешканці Криму виключені зі суспільної свідомості

українців як співгромадян нашої держави.

Щодо подій на сході України, вони також призвели до втрати

контролю над територіями, які, проте, не набули офіційного та визнаного

протекторату РФ. Тому може складатися ілюзія можливості України

відновлення територіальної цілісності (принаймні, дипломатичним шляхом).

Вважаємо, що події в Донецькій та Луганській області є більш

травматичними через активні боєві дії, що тривали з 2014 року і дотепер.

Значна кількість вимушених переселенців, вбитих та поранених з обох

сторін, значні матеріальні збитки зумовлюють більш проявлені негативні

емоції та почуття, що супроводжують територіальну втрату. Саме

відмінності горювання за територіями Донецької, Луганської областей та

АР Крим зумовлюють особливості ідентифікаційних процесів як громадян,

що залишилися на окупованих територіях, так і тих хто проживає на

підконтрольних Україні територіях.

Окупація АР Крим, як колективна групова травма носила гострий та

завершений характер. Події на сході набули ознак хронічності,

незавершеності, ускладненого прогнозування для пересічного громадянина.

В сукупності зі значними людськими втратами, зумовленими бойовими

діями, проживання втрати зумовлює більш інтенсивні процеси горювання,

яке неможливо завершити.

Спільним для цих ситуацій є втрата суб’єктності та можливості

контролювати геополітичні процеси та плин  власного життя, що може бути

проявлено як фіксація у суспільній свідомості позиції «жертви». На наш



погляд, це може ускладнювати процеси позитивної ідентифікації як громадян

України. Припущення потребує подальших емпіричних розвідок.

Активна участь на стороні сепаратиських воєнних угруповань значної

кількості мешканців окупованих територій може породжувати їх

сприймання, як ворогів та зрадників. Це, безумовно, обтяжуюча обставина,

яка впливає на ставлення до мешканців окупованих територій. На жаль,

ситуація носить симетричний характер, адже дії українських військових

також призводили до людських втрат та матеріальних збитків.

Вважаємо, що названі обставини будуть ускладнювати процеси

громадянської та національної ідентифікації як мешканців окупованих

районові Донецької та Луганської областей, так і решти українців.

2. Яких першочергових заходів необхідно вжити для ефективної
реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської
областей в український соціокультурний та політико-правовий
простір?
Відповідь, напевне, буде непопулярною та незручною. Згідно концепції

гібридної війни, яку приписують В. Герасімову2, зміна воєнного керівництва

країни та залагодження воєнного конфлікту на нових умовах (у тому числі

завдяки суттєвим поступкам національними інтересами) є останньою фазою

гібридної агресії і передбачає не тільки юридичну фіксацію здобутків воєнної

агресії, а і психологічне прийняття її суб’єктами та об’єктами геополітичного

процесу.

У цьому сенсі будь-які зусилля України, спрямовані на інтеграцію

раніше окупованих територій на нових умовах є заздалегідь спланованими

ззовні процесами. Їх метою є юридична фіксація та закріплення у суспільній

свідомості українців незворотності територіальних втрат та суб’єктності

держави в цілому. Проте, попри вимушеність таких дій, вони є необхідними.

2 Доктрина Герасимова. Стаття з Вікіпедії. https://ru.wikipedia.org/wikiwiki/Доктрина_Герасимова. URL: (дата
звернення: 1.03.2019).



Адже без прийняття незворотності втрати неможливе її психологічне

опрацювання та подальший розвиток.

3. Яка психологічна допомога потрібна різним верствам населення
щоб забезпечити досягнення порозуміння та відновлення
соціальної злагоди?
Щодо заходів, вважаємо за необхідним розроблення комплексної

програми дестигматизації мешканців, що живуть на окупованих територіях

та вимушених переселенців3.

Також на особливу увагу і підтримку заслуговують родини загиблих та

поранених, волонтери та воїни, що брали участь у воєнних діях. Відчуття

марності втрат та пережитих страждань можуть бути руйнівними,

породжувати множинні негативні психологічні наслідки для цих соціальних

категорій. Аналогічні за змістом програми мають бути застосовані для

учасників бойових дій, які брали участь із іншої сторони лінії розмежування

та не скоювали військових злочинів.

Вважаємо, що психологічний супровід мешканців окупованих

територій має бути побудований на ретельних попередніх дослідженнях

тенденцій у масовій політико-правовій свідомості. Це дозволить виявити

найбільш болісні та актуальні проблеми, що виникають при їхньому

самоідентифікуванні в якості громадян України. Адже події «Руської весни»

були спрямовані насамперед на руйнацію соціальної ідентичності та

формування нової, де людина могла ототожнити себе як громадянина РФ або

окремого незалежного від України державного утворення.

Без врахування цих аспектів будь-які програми психологічної

реінтеграції можуть виявитися неефективними або навіть шкідливими. Для

мешканців «вільних» від окупації територій України такі дослідження були

3 Никоненко Л. В. Про мову ворожнечі в умовах воєнного конфлікту РФ і України. Українське
націотворення: між конфліктом і консенсусом: тези доп. круглого столу. (19 квітня 2018 р., м. Київ). 2018. с.
50-54 URL: http://methodology.ucoz.net/load/ (дата звернення: 31.01.2019).



множинно реалізовані, що дозволяє будувати корекційні програми на базі

науково обґрунтованих висновків.

Вважаємо, що без комплексної програми дій, спрямованих на взаємну

дестигматизацію та проживання групової травми, зумовленої воєнними

діями, психологічна складова реінтеграції буде ускладнена.



Наталія Довгань
старший науковий співробітник

лабораторії психології спілкування,
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,

кандидат психологічних наук

1. Що, на Ваш погляд, найбільше порушилось у процесах
соціальної ідентифікації громадян України у зв’язку із воєнними
подіями на сході країни?
Регіональна специфіка національної ідентичності, у зв’язку із

воєнними подіями на сході країни, останні часи набула характерних

проявів. Які полягають у демонстрації, при нагоді, мовних, конфесійних,

етнічних особливостей, відмінних оцінок першопричин і перебігу

актуальних подій, кардинальному розходженні щодо

позитивно/негативного вибудовування образів політичних діячів,

впливових на розгортання тенденцій економічного і соціокультурного

положення країни. Культурне позиціонування, найвиразніше проявило

себе відповідно регіонального розташування – захід, схід, південь, північ –

зіткненням поглядів щодо оптимальних перспектив подальшого розвитку

України. Активізація болючих мовних питань сприяла викривленню

етнічної та національної ідентифікації громадян у процесах просування і

закріплення статусу мови як державної, а зменшення активного

використання в освітньому процесі мов національних меншин розбурхало

приховані протиріччя самоідентифікації за культурними традиціями.

Натомість, нестабільна і різноманітна етнокультурна та національна

ідентифікація сприяли актуалізації вибудовування оновленої системи

соціальних форм ідентифікації – ідеологічної, політичної, інтенціональної

– проявлених у спрямуванні економічного співробітництва європейського

(чи іншого). Таким чином, розколи мовних і соціально-економічних

проявів ідентичностей українських громадян виокремили глибинні

проблеми, приховані, законсервовані, завуальовані устроєм держави, що



зникла з мапи світу, але продовжує у національній свідомості певних

поколінь своє існування у практиках і соціальних взаємодіях. Хоча, в

контексті великого історичного шляху розвитку, перебіг часів вивільнення

від ідеологічно жорстких образів національного вирівнювання за

принципами уніфікації традицій і панування "єдиної мови" двадцятого

століття, вибудовування через "соціальну і мовну хворобу" є етапом

процесу народження Держави – вільної і дійсно незалежної.

2. Яких першочергових заходів необхідно вжити для ефективної
реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської
областей в український соціокультурний та політико-правовий
простір?
Україна як поліетнічна багатомовна держава знаходиться на

певному етапі соціокультурної еволюції: періодичного мовного

дистанціювання, "знеособлення", уніфікації, конвергенції чи мовної

інтерференції. Тому, в часи соціально-політичного загострення

міждержавних відносин, що тригерами соціальних конфліктів

використали мовне питання, комплексне вивчення окресленої проблеми

може стати стратегією прискорення еволюційних процесів, що так чи

інакше поглинають поліетнічні держави і примушують до вирішення

актуальних питань. Але мовна проблематика, одночасно з економічною

політикою розбудови, вимагає правової підтримки і гнучкого вирішення

соціокультурних питань багатомовного суспільства. Тобто, визнання

мовних привілей на користь державної мови і вибудовування правового

захисту мов етнічних меншин утворює підстави демократичного перебігу

мовної соціокультурної конвергенції і виходу на шлях державної

відбудови і розвитку, а не революційних пертурбацій чи кардинальних

докорінних змін. Безумовно, вирішення питання щодо статусів мов

залежить від моделей мовної державної політики (отримання всіма мовами

етнічних груп офіційного статусу; виокремлення групи мов, що отримають



статус; надання мовного статусу лише на обмеженій території чи

закріплення конституційно статусу та його використання у певних сферах

державного функціонування; надання громадянам прав

використання / застосування мов меншин та ін.), які й стають значними

чинниками вибудовування конвенційної стратегії державотворення –

підтримають економічні і політичні рухи оновлення і позитивних змін, що

сприяють розвитку.

3. Яка психологічна допомога потрібна різним верствам населення
щоб забезпечити досягнення порозуміння та відновлення
соціальної злагоди?
Розуміння психічних станів, спричинених воєнними подіями на

сході країни, є однією з необхідних складових у забезпеченні відновлення

соціальної злагоди. Це стає відправним рухом у процесі надання

психологічної допомоги, кінцевою метою якого є перехід до

переосмислення пережитих подій, формування нових стратегій

життєтворення, оновлення соціокультурних позицій. Звичайно, прояви і

реакції на пережиті травматичні події різними верствами населення мають

безліч варіацій і залежать від багатьох факторів, але, саме життєва

необхідність активізації відповідних особистісних ресурсів і державні

стратегії сприяння ресоціалізації можуть стати основами досягнення

порозуміння та відновлення соціальної злагоди. Тобто, розроблення

програм на державному рівні, і стандартів соціальної політики щодо

подолання руйнівних наслідків пережитих травмуючих подій, стає

умовою подолання внутрішньо особистісних, вибудованих у складних

життєвих обставинах, соціально-психологічних обмежень. Необхідно

наголосити, що у зазначений напрямок допомоги, повинні входити не

тільки алгоритми психологічної і соціальної реабілітації, а й соціальні

технології формування нових особистісних і професійних горизонтів.



Олександр Ткаченко
військовий психолог (офіцер по роботі з особовим

складом вч пп 4533 2014/15рр), практичний психолог;
Український фізико-математичний ліцей

Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
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1. Що, на Ваш погляд, найбільше порушилось у процесах
соціальної ідентифікації громадян України у зв’язку із воєнними
подіями на сході країни?
Наше дослідження та психологічна практика розвитку особистості в

ході бойових дій як на сході країни і безпосередньо в ЗБД так і в мирних

умовах в період 2014-2018 рр в контексті даного питання виявило

наступне:

Воєнні події на сході України, іншими словами «донбасівська

війна», виявились за своєю психологією суттєво відмінними від інших

схожих «воєн» на кшталт «в’єтнамської» (з боку США) чи «чеченської» (з

боку Росії). В Україні війна ведеться на/за власну територію і є

«визвольною», тому справедливою, та насамперед ґрунтується на

патріотизмі, гідності як морально-етичній домінанті (МЕД) особистості,

закладеній ще в ході «майданів». Тому тут більше домінує ефект

«посттравматичного зростання» як альтернатива «посттравматичному

синдрому». Нажаль останнє штучно підтримується «мирним»

суспільством, яке «втомилось від війни» та вочевидь підсвідомо

переймається «комплексом вини». Тому, в контексті заявленої теми більш

продуктивно робити акцент на зазначених позитивних психологічних

явищах як альтернативі негативним, які в такому контексті нівелюються

«автоматично». Така стратегія психологічної роботи в умовах бойових дій

була чи не єдино продуктивною.

Тому щодо «соціальної ідентифікації громадян» слід акцентувати на

появі нового явища як акме-орієнтованого соціуму з майданівців,



добровольців, волонтерів, воїнів-захисників, ветеранів АТО тощо,

емоційно причетних до цих процесів. Це може стати тією «кращою

меншістю» нашого суспільства, яка забезпечить його розвиток на

морально-етичних засадах.

2. Яких першочергових заходів необхідно вжити для ефективної
реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської
областей в український соціокультурний та політико-правовий
простір?
Насамперед слід говорити не стільки про реінтеграцію «окупованих

територій», скільки про відродження «оновленого українського Донбасу»

та психосоціальні особливості його населення. Тому варто взагалі

відмовитись від поняття «реінтеграції» як повернення в старий стан, що є

неперспективним і навіть абсурдним подібно до «психологічної

реабілітації», яка себе вже дискредитувала.

Здебільшого там домінує ідеологія «руського міру» та вороже

налаштування до всього українського, що притаманно свідомості «гіршої

більшості». Проте, також існує і невелика, але достатньо патріотично

вмотивована щодо України «краща меншість». Саме вона за відповідних

умов підтримки і може стати морально-психологічною опорою

відродження «оновленого українського Донбасу» на основі МЕД розвитку

особистості і суспільства.

Для цього необхідно:

1) Провести на цих територіях незалежне соціально-психологічне

дослідження з залученням незалежних фахівців з метою чіткої

диференціації соціальних груп, інтересів, уподобань, настроїв тощо та

готовності стати суб’єктом «оновленого українського Донбасу». Це має

стати підґрунтям для відповідних політичних, управлінських, правових та

інших заходів по нормалізації ситуації.



2) Розробити ідею «оновленого українського Донбасу», яка була б

здатною перехопити ініціативу у ідеї «руського міра» і природнім чином її

нівелювати. (Подібний метод нами апробувався в ході БД як

контрпропаганда).

3) Це має стати основним змістом культурної освітньої,

інформаційної політики національних ЗМІ на даних територіях.

3. Яка психологічна допомога потрібна різним верствам населення,
щоб забезпечити досягнення порозуміння та відновлення
соціальної злагоди?
Виходячи з вищесказаного стратегія психологічної допомоги має

бути орієнтована не стільки на «лікування», «реабілітацію» та повернення

до «старого», скільки на «розвиток» та набуття «нового». Це потребує

значного розширення традиційного професійно-психологічного формату з

метою набуття морально-етичного рівня. Тому «психологічна допомога

населенню» повинна ґрунтуватись і фокусуватись насамперед на розвитку

особистості шляхом диференціації активації МЕД в залежності від

відповідних верств населення. Для цього необхідно:

1) Детально дослідити феномен МЕД та особливості його впливу на

особистість, що належить до різних соціальних груп з різними соціально-

психологічними особливостями відповідно проведеній диференціації

різних верств населення (наприклад: мешканці Донбасу окупованих та не

окупованих територій, тимчасово переміщені, військові-захисники, які

взяли участь у БД тощо).

2) Розробити методи, техніки та прийоми індивідуальної і групової

соціально- психологічної роботи відповідно визначеній диференціації.

3 )Підготувати фахівців для такої соціально- психологічної роботи,

насамперед з числа найбільш свідомих щодо «розвитку особистості»

членів визначених груп.



4) Для реалізації ефективної роботи розробити необхідне соціально-

правове забезпечення для безперешкодного функціонування таких

фахівців на всій території Донбасу (окупованій і не окупованій).

Для ефективної реалізації даних пропозицій доцільно розробити та

презентувати відповідну програму з передбаченням надання необхідної

соціальної, правової та фінансової підтримки.



Олеся Осадько
провідний науковий співробітник

лабораторії психології політико-правових відносин,
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,

кандидат психологічних наук, доцент

1. Що, на Ваш погляд, найбільше порушилось у процесах
соціальної ідентифікації громадян України у зв’язку із воєнними
подіями на сході країни?
Затяжний воєнний конфлікт, що триває в Україні з 2014 року, є не

тільки наслідком кризового стану суспільства, а і причиною подальшого

загострення соціальних, економічних та політичних криз. Так за

проведеними нами опитуваннями, більшість респондентів зазначають

погіршення рівня свого життя та вважають, що головними причинами

зубожіння населення та тривання війни є «злочинні дії» влади, яка

«наживається» на стражданнях своїх громадян. Це означає, що ідея

згуртувати суспільство проти «спільного ворогу» та очолити цей

«національно-визвольний» рух не знайшла належної підтримки в

українському соціумі, що стало очевидним і на виборах 2019 року, де

більшість голосувала «проти» чинної влади.

Інформаційна війна, що ведеться в медіа-просторі, також підштовхує

громадян до здійснення ними «протестних» виборів своєї позиції в

ідеологічному протистоянні, оскільки прихильники кожної з сторін

протиборства націлені не стільки на вивчення альтернативних моделей

державного устрою, скільки на їх дискредитацію. Застосування таких

засобів впливу на аудиторію як «ескалація страхів, обурення, образи»,

«сіяння розбрату», «пошук ворогів», «нагнітання ненависті до

інакодумців» тощо, є типовими стратегіями маніпуляції свідомістю,

спрямованими на провокацію здійснення «об’єктом» афективно-

зумовлених виборів. А такі ідентифікаційні вибори, як відомо (Е. Десі,



Р. Райан, 20024; М. Макклеланд, 20075; К. Роджерс, 1994) призводять лише

до порушення процесу самовизначення особистості у соціумі, породжують

її ціннісну дезорієнтацію та сприяють дезінтеграції суспільства.

Прикладами афективно-зумовлених політико-правових виборів може

бути самовизначення на основі особистої симпатії чи антипатії до людей з

певного ідеологічного табору («хороші-погані»); вибір президента з огляду

на його зовнішність («статечний чоловік»); приєднання до носіїв певної

політичної позиції з «неідеологічних» причин (запрошують, весело

«тусять», добре платять). Проблема полягає в тому, що афективно-

зумовлені (необдумані) вибори, які кожна людина інколи здійснює в

своєму житті, мають різний ступінь патогенності. Більшість з цих виборів,

зроблених під впливом обставин, афекту або маніпуляторів, люди можуть

згодом переглянути й змінити. Натомість, в ситуації загострення

ідеологічних протистоянь у суспільстві, такі «перевизначення» суб’єкта

політико-правового вибору засуджуються соціумом і трактуються як

«втеча» чи як «зрада». Відповідно, у людини, яка внутрішньо незгодна із

своїм рішенням, виникає потреба зберігати стійкість своїх позицій,

блокуючи контакт з тими аспектами дійсності, що ставлять під сумнів

вірність вже здійсненого нею вибору.

Ще більшу загрозу для повноцінного самовизначення особистості

становлять її «негативні» або «протестні» вибори. Подальше

вдосконалення цих виборів, зроблених «проти» носіїв певних суспільних

цінностей, полягає не в розбудові власної ідентичності, а в «демонізації»

своїх опонентів. Тут «підтасовка реальності під свої переконання»

призводить до наростання ненависті, розбрату, ворожнечі з інакодумцями,

оскільки вони сприймаються як джерело всіх проблем.

Ще одним варіантом прояву «протесаного» самовизначення

громадян можна вважати прагнення емігрувати з країни, яке декларували
4 Deci, E., & Ryan, R. (Eds.), (2002). Handbook of self-determination research. Rochester, NY: University of
Rochester Press.; http://www.selfdeterminationtheory.org
5 Макклеланд M. Мотивация человека / M. Макклеланд. – СПб. : Питер, 2007. – 672 с. (David McClelland
Human Motivation, 1987);



92% опитуваних нами студентів вишів. Іншим поширеним серед

респондентів сценарієм розв’язання проблеми невдоволення політико-

правовою ситуацією в Україні виявилось скидання влади та покарання

винних (75%). І хоча продуктивність цього сценарію оцінювалась

більшістю (70%) як сумнівна, але інакших варіантів подолання державної

кризи ніхто з наших досліджуваних не запропонував. Те ж саме стосується

і сценаріїв припинення Конфлікту на сході країни (точніше, відсутності

таких сценаріїв): при тому, що всі опитувані виступають «проти» війни,

85% з них виступають також «проти» всіх озвучених варіантів її

припинення.

2. Яких першочергових заходів необхідно вжити для ефективної
реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської
областей в український соціокультурний та політико-правовий
простір?
Будь-які інтеграційні процеси у суспільстві стають можливими лише

за умови налагодження взаєморозуміння між носіями альтернативних

точок зору. За наявності спірних питань, рішення мають прийматися на

основі всебічного вивчення і максимально можливого врахування інтересів

всіх сторін діалогу, що потребує поваги до всіх учасників взаємодії,

готовності проводити роботу розуміння інакших світоглядних позицій і

шукати консенсус (взаємоприйнятне рішення).

З цього випливає необхідність мінімізації маніпулятивних впливів на

аудиторію, надмірно поширених у сучасному медіа-просторі. При тому,

що провокація афективно-зумовлених політико-правових виборів

населення України здійснюється не тільки «ворожими», а і вітчизняними

ЗМІ, то доцільним видається розв’язання питань про те, чому це

відбувається і як цьому запобігти. Протягом останніх років (2014-2019) у

медіа-просторі постійно поширюється практика «демонізації» інакодумців,

популяризація агресивної нетерпимості до опонентів, дискредитації всіх



спроб налагодження діалогу сторін. Можна знайти ті підстави, через які

проводиться подібна кампанія в мас-медіа, але важливіше знайти засоби

припинення такої шкідливої для суспільства практики. Адже порушенням

інтересів суспільства є не тільки «заклики до насильства», сіяння

ворожнечі, зневаги до співвітчизників, а також і маніпуляція свідомістю

громадян, яка порушує повноцінність процесу їхнього політико-правового

самовизначення.

3. Яка психологічна допомога потрібна різним верствам населення
щоб забезпечити досягнення порозуміння та відновлення
соціальної злагоди?
Як показали наші емпіричні дослідження, повноцінність процесу

ідентифікації особистості потребує її готовності освоювати виявлені

альтернативи вибору. Освоєння таких альтернатив стає можливим за

умови повноцінного усвідомлення, вивчення та солідаризації смислових

суперечностей і запускає вертикальну динаміку смислоутворення.

Результати проведеного дослідження переконливо довели, що респонденти

орієнтовані на повноцінну смислотворчу комунікацію при актуалізації

інтерперсональних протиріч, мають оптимальний «досягнутий» статус

політико-правової ідентичності. Це означає, що вони здатні самостійно

підтримувати баланс афективних і когнітивних процесів при здійсненні

ідентифікаційних виборів і не піддаються впливам маніпуляторів.

Натомість, у досліджуваних, які блокували свою здатність

усвідомлювати, вивчати чи освоювати виявлені в комунікативній ситуації

альтернативи конструювання дійсності, було виявлено порушені статуси

ідентичності (відповідно, запозичений, дифузний чи відкладений). Це

означає, що схильність цих досліджуваних блокувати свою когнітивну

активність при опрацюванні виявлених в інтерперсональній взаємодії

протиріч щільно зв’язана з вірогідністю порушення процесу їхньої

ідентифікації в ускладнених для самовизначення обставинах.



Саме у цих досліджуваних з проблемними статусами політико-

правової ідентичності було виявлено неосвоєні альтернативи в

суб’єктивних моделях дійсності. Ці неосвоєні альтернативи втілюються у

знецінення суб’єктом обох форм владно-підвладних відносин: як владної

вертикалі, так і горизонтальної солідарної ініціативи. Таким чином, ці

респонденти відсторонені від обох джерел соціальної активності – як від

зовнішніх вищих інстанцій, що задають програму активності «зверху», так

і від внутрішніх, що породжують автономну ініціативу самого індивіда і

солідарних з ним людей. Оскільки в такому варіанті самовизначення

заперечуються обидві альтернативи регуляції суспільних взаємин, то він

може виступати ознакою «протесаного» типу ідентичності на

інтраперсональному рівні.

Подальші завдання дослідження полягають у впровадженні в

освітню практику розроблених автором соціально-психологічних

технологій (Посібник, 2018), спрямованих на подолання комунікативних

самообмежень особистості, на розвиток її готовності освоювати виявлені

протиріччя без втрати стабільності власної системи політико-правових

переконань
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1. Що, на Ваш погляд, найбільше порушилось у процесах
соціальної ідентифікації громадян України у зв’язку із воєнними
подіями на сході країни?
Я думаю, можна говорити про дві проблеми як про найболючіші у

плані соціальної ідентифікації.

Перше - це те, що оформився «новий розкол» суспільства – на тих,

хто бачив, пережив або відчув війну (учасники бойових дій, їхні родичі,

мешканці районів, які потрапили в зону активної фази збройного

протистояння, волонтери), і тих, хто в тій чи іншій мірі віддалений від

трагічних подій, будучи переважно стороннім спостерігачем. Оформлення

– як суспільно значущої – окремої соціальної групи зі складним ступенем

внутрішньої диференціації (хто, де і як брав участь у збройному

протистоянні, був / не був задіяний безпосередньо в бойових операціях,

вбивав / не вбивав, поранений / не поранений, тяжкість поранення,

«дезертирував», переходив кордон з РФ, чи був у полоні, виходив з

оточення і тощо). Ну и так далі.

Друге – доволі виразна стигматизація вихідців із донецької та

луганської областей (маркери «сепаратист» та «терорист» є для них

символьної атрибутикою таврування), внаслідок чого відбулася інверсія:

жертви війни виявилися її головними зачинателями, що створює соціальну

напруженість в багатьох областях України.

2. Яких першочергових заходів необхідно вжити для ефективної
реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської



областей в український соціокультурний та політико-правовий
простір?
Я думаю, що найбільша проблема полягає у тому, що у багатьох

громадян України, які опинилися на окупованих територіях, воєнний

конфлікт порушив уявлення про справедливість. Тому що немає

раціональної відповіді на питання: «Чому саме я? Чому саме зі мною

відбуваються ці жахливі речі?» А тим самим порушилося фундаментальне

уявлення про те, що чесна праця й сумлінне виконання своїх обов’язків

можуть забезпечити стабільну якість життя.

Надалі відбувається «іррадіація несправедливості»: свобода особи,

демократія, рівність прав і можливостей не сприймаються як гарантії

соціальної справедливості.

Суспільство, яке переживає воєнний конфлікт, зазнало глибоку кризу

«ненадійності права», що позначилося на недовірі громадян до

найважливіших інститутів і у феномені подвійної поведінки

(декларативної й реальної). Особистість у такому суспільстві «працює на

себе» і відходить від базових соціальних цінностей, хоча у взаємодії різних

груп може формуватися феномен позитивного відчуження, нейтрального

відношення до соціально-світоглядних цінностей.

Тому першочерговим завданням є відновлення відчуття

справедливості, щоб можна було далі говорити про відновлення

солідарності.

3. Яка психологічна допомога потрібна різним верствам населення
щоб забезпечити досягнення порозуміння та відновлення
соціальної злагоди?
Повинно йтися не лише про локальне надання психологічної

допомоги. Маю на увазі не психологічний тандем з надання

психотерапевтичної допомоги. Необхідне психологічне втручання на

іншому рівні. Скажімо так, повинна бути надана психологічна допомога



суспільству загалом. Тому що такі негативні явища у політико-правовій

свідомості, як правовий інфантилізм, нігілізм, радикалізація, екстремізм,

які є реакцією членів суспільства на події в країні, на усі трансформаційні

процеси, виявляється не тільки проблемою окремої особистості, а

суспільства загалом. Ці деформації є проявом правової ресоціалізації

особистості, яка здійснюється через аномію, через адаптацію змінюваних

умов, але небезпечним є те, що ці форми створюють небезпеку для інших

членів суспільства і загострюють аномію.

Зрозуміло, що необхідними засобами пом’якшення загальної кризи

транзитивності є підвищення правової культури людей, вдосконалення

законодавства, а також підвищення узгодженості дії законодавчих і

виконавчих державних органів. Очевидно, що ці питання полягають у

сфері компетенції правознавства, а от ефективна організація правової

соціалізації є тим процесом, який може бути маркований як надання

психологічної допомоги суспільству загалом.

В епоху соціальних трансформацій разом зі змінами соціальних

інститутів радикальні зміни переживає також життєвий світ особистості,

відбувається конструювання нової соціальної реальності. Від того, яким

«бачиться» нове суспільство, яким способом означується інформація про

нього, залежить підсумок суспільних змін.

Умовою виходу країни «зі стану транзиту», а отже, основою

стабілізації, є інтеграція уявлень особи про нове стабільне, соціально

орієнтоване суспільство, що може бути реалізоване за допомогою «проекту

потенційно можливого суспільства».

І своєчасною психологічною допомогою буде вибудова нового

концепту патріотизму, що допоможе включити усіх співгромадян у єдину

соціальну творчість, залучити до культурного процесу. Емпіричні

психологічні дослідження можуть дозволити наблизитися до розуміння

найважливіших аспектів патріотизму, відкриваючи широкі можливості для

практичної роботи в напрямку його розвитку.



Зазначимо, що патріотизм, будучи багатогранним і багатоаспектним

явищем, постає складним комплексом властивостей і характеристик, що

по-різному проявляються на різних рівнях функціонування соціальної

системи. Саме тому проблема формування патріотизму становить великий

інтерес для значної кількості психологів, що працюють і в наукових

установах, і в різних сферах практичної діяльності. І саме тому вона має

ресурс збереження психологічного здоров’я суспільства загалом.


