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Духневич В.М. «Сепаратисти» чи громадяни? (за результатами
глибинних інтерв’ю та фокус-груп)

За інформацією різних джерел, станом на листопад 2018 року, в

збройному конфлікті на Сході України беруть участь близько 50 тис.

українських військовослужбовців, не рахуючи тих, хто вже звільнився у запас

чи повернувся з зони бойових дій для проходження служби в інших частинах.

Чисельність «збройних сил» угруповань «ЛНР» і «ДНР» - близько 35 тис.

чоловік1. Ми не володіємо інформацією, скільки з цих 35 тисяч є громадянами

України, а скільки – громадянами інших держав. Проте відомо, що участь в

воєнних діях впливає не лише на психічні та психологічні стани самої людини,

але й поширюється на стратегії її взаємодії з оточуючими та державними та

суспільними інституціями, викривляти уявлення про ефективні дії в

проблемних ситуаціях у політико-правовій сфері. Відомо, що часто виживання в

умовах воєнних дій можливе лише за умови поділу на «свій та чужий», тобто

через спрощене бачення світу. Таке «тунельне сприйняття», поділ світу на

«зрозуміле» і «незрозуміле», «біле та чорне» переноситься на мирне життя й ті

стосунки, що передбачають широку палітру уявлень, поглядів та сценаріїв дій

та поведінки.

У воєнний конфлікт по факту включені не лише ті, хто знаходиться в зоні

бойових дій чи тримає зброю у руках, але й мирні громадяни, що відчувають на

собі прямий чи опосередкований вплив воєнних дій. Це й ВПО, і мешканці біля

лінії розмежування, й ті, хто опинився по різні сторони лінії розмежування і т. д.

Включеність простих громадян найбільш яскраво ілюструють існуючі оцінки та

1 Стек Л. Арсенал «ЛДНР». Як виглядає «армія» бойовиків на п'ятому році війни [Електронний ресурс] / Левко
Стек // Радіо Свобода. – 06.08.2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-
realii/29413588.html
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мовні кліше: «сепаратист» та «укроп», «націоналіст» та «вата» тощо. Саме через

ці смисли інколи вибудовуються розуміння воєнного конфлікту та його перебігу

пересічними громадянами.

Нами було проведено серію індивідуальних та групових фокусованих

інтерв’ю в м. Києві з метою визначення особливостей сприйняття та наявних

стереотипів та упереджень щодо ситуації на сході країни. Загалом, для

переважної більшості ті, хто захищає державу зі зброєю в руках – це герої:

«Вони (добровольці) перші пішли боронити державу» (студент, 17 років).

«Зараз тільки армія за допомогою волонтерів захищає нас від того, щоб війна

прийшла до нас» (студент, 19 років). Звертає на себе увагу, що в оцінках

громадян навіть після чотирьох років воєнних дій на сході саме волонтери

залишаються тією силою, яка «дійсно працює на потреби захисників. Так, вони

не дають зброю, але все інше: продуктові пайки, прибори для нічого бачення…

те, що реально треба крім зброї» (безробітний, 38 років). Такі уявлення

поділяються всіма учасниками нашого дослідження. «Навіть попри те, що їм

зараз важко, люди вже менше допомагають… ті, хто дійсно допомагає

(волонтери), продовжують опікуватися бійцями і зараз». Це визиває повагу та

шану, хоча при цьому частково мінімізує локус власної відповідальності: адже є

ті, хто за це взявся і хто робить те, чого не забезпечує держава.

Існують поодинокі уявлення тих, хто не підтримав революційні події на

Майдані Незалежності в 2013-2014 рр., в яких учасники Майдану – це «такі ж

сепаратисти, як і на сході країни» (пенсіонер, 65 років). Проте для переважної

більшості тих, хто прийняв участь в дослідження, «ті, хто виступив зі зброєю в

руках проти свого народу - сепаратист».

Оцінки учасників воєнного конфлікту, що взяли у руки зброю загалом

негативні. При цьому ті, хто не підтримали революційні події на Майдані

Незалежності восени 2013 року схильні покладати відповідальність на обидві
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сторони конфлікту: як «активістів-майданівців», так і «антимайданівців»: «якби

не зробили революцію, нічого цього не було би. Інша сторона захотіла реваншу.

Спочатку зброю використали в Києві, а потім і на Донеччині…»; «Я нікого не

виправдовую. Немає тільки однієї правди. В кожного своя правда» (пенсіонер,

62 роки). В то й же час, ті, хто декларує прихильність подіям Революції гідності

схильні відповідальність за використання зброї покладати на «сепаратистів»:

«простим людям війна не потрібна. Вилізли зі зброєю ті, хто на цьому

наживається. І Росія долучилася» (безробітний, 43 роки). «Ополченцями

спочатку були ті, хто був проти Майдану. А потім вже Росія почала їм

допомагати. Не просто так звісно» (пенсіонер, 65 років).

Ставлення до тих, хто залишився чи повернувся на окуповані території

неоднозначне. Негативні оцінки пов’язані з наступним:

 не виступили проти використання зброї, чим підтримали розвиток

конфлікту;

 після відновлення контролю, необхідно буде ще довго відновлювати

(інфраструктуру);

 симпатизують Росії, яка є агресором;

 вірять в чутки про «рабів», «вбитих дітей» та «націоналістів» (цей аспект

викликає нерозуміння і шок: «як в таке взагалі можна повірити? Це як

потрібно було мізки промити?!»);

 «їздять сюди за пенсіями, а Україну не люблять»;

 «виступили зі зброєю проти своїх», «знущають з таких самих людей як і

вони»;

 співпрацюють з окупантами.

Нейтральні оцінки базуються на уявленнях про те, що «повертаються ті,

хто не зміг тут себе знайти» або яким «держава нічим не допомогла, а жити

якось треба». Повернення на окуповані території розцінюється загалом як
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вимушена міра «виживання» в скрутних економічних умовах. Позитивні оцінки

ґрунтуються на уявленнях про те, що «там теж наша земля, наші люди

живуть».

Загалом, «сепаратисти» - досить поширений мовний маркер, що

використовує як молодь, так і представники старшого покоління в оцінках

громадян України – учасників збройних формувань ОРДЛО. Інколи це мовне

кліше використовується і до простих громадян, що залишилися на окупованих

територіях.

Очевидно, шо такі чи аналогічні виражені у словах стереотипи

потребують психологічної корекції. Серед засобів можна назвати групові

дискусії для зміни ставлення до громадян, що залишилися по інший бік лінії

розмежування та учасників незаконних збройних формувань, які не

здійснювали воєнних злочинів. Як одну з тем таких дискусій можна

запропонувати тему «сепаратизм». Обговорення може вестися, зокрема, через

індикатори:

 Чому (хто такі) сепаратисти? Що ви вкладаєте в це слово?

 Як Ви вважаєте, якою була мотивація участі наших громадян в збройних

формуваннях на території ОРДЛО?

 Що може допомогти Вам вести з діалог з представниками збройних

формувань на території ОРДЛО?

 Що Вам потрібно врахувати при веденні діалогу з представниками

збройних формувань на території ОРДЛО?

 Які Ваші упередження та стереотипи можуть завадити Вам почути іншу

сторону?

 Що Вам потрібно зробити (врахувати), аби забезпечити можливість

діалогу з представниками ОРДЛО?
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 Що потрібно робити, аби забезпечити можливість діалогу мешканців

України та тими нашими громадянами, хто зараз знаходиться на

окупованих територіях?
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Довгань Н.О. Політико-правове самовизначення безпеки поколінь в
умовах воєнного конфлікту

Традиційно розуміння поняття "воєнного конфлікту", перш за все,

пов'язано з формами вирішення міждержавних і внутрішньодержавних

протиріч, застосуванням озброєного протиборства у соціально-політичних

цілях. Другим планом, вже ідуть питання сутності виникнення непорозумінь,

джерел конфліктів, динаміки його розвитку, шляхів досягнення згоди,

забезпечення політико-правової безпеки. Сучасні воєнні конфлікти, що мають

міждержавні впливи, так чи інакше, розгортають політизацію міжнаціональних

чи міжетнічних аспектів протистоянь, які активно вивчають, презентують у

засобах масової інформації, мас-медіа, друкованих і інтернет виданнях. Але,

поверхневі першопричини етнічного формату не розкривають глибини

проблеми, не підводять до знаходження оптимальних альтернатив, виборів

виходів з воєнного конфлікту. А, в ускладнених ситуаціях історико-політичних

реалій, оминають суперечливий характер форм прояву самовизначення

поколінь, їх політико-правову позицію, пошуки засобів забезпечення безпеки і

формування довіри до державних соціальних інститутів. Адже покоління, як

мережа людей, що об'єднана єдиним часом, місцем існування, формами

міжпоколінних зв'язків, взаємовпливами і взаємообмінами, у різноманітті

варіацій самовизначення, знаходиться у межах соціально-історичних

можливостей реалізації своїх політичних і правових прав, як на рівні

особистісних, так і мережевих відносин. Де своєрідність поколінних

характеристик, утворена часом, вимагає напрацювання актуальної поколінної

системи розуміння і трактування необхідних форм реалізації безпеки у

політико-правовому полі реальності. Тому, проблема політико-правового

самовизначення безпеки поколінь в умовах воєнного конфлікту доцільно
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розглядати у площинах історичних впливів і соціально-психологічних

характеристик поколінь, що мають прояв у воєнних реаліях.

Отже, міждержавні і внутрішньодержавні конфлікти, що мають латентним

фундаментом порушення прав і свобод людей, приводять до втрати поклінного

відчуття безпеки, адже політико-правова реальність стикається із сьогоденням,

в якому відчуття стабільності стає примарним, а перспективи "незахищеними". І

хоча, основоположні документи Ради Європи, ООН, ОБСЄ, наголошують на

першочергових завданнях державності у вирішенні правових питань і

забезпеченні безпеки, в сучасних умовах, надзвичайно складним стає

збереження політичного балансу у врегулюванні воєнних конфліктів та

забезпечення захищеності і безпеки життєдіяльності поколінь. Запити на

вирішення означеної проблематики, у багатомірному розумінні, знаходять

відображення у постулатах міждержавних відносин сфери безпеки окремих

особистостей і поколінних мереж: збереження можливості фізичного

виживання, надання прав вибору форм правління і забезпечення державної

правової основи, надання економічної стабільності і набуття добробуту

(A. George, R. Keohane);2 утворення фізичної бази (суверенітету, дієвих

кордонів) і загальних ідей державності (соціального контракту, ідеологічного

консенсусу і прагматичної політики), утворення умов досягнення консенсусу

між державними інститутами і населенням (прийняття державних рішень

населенням, застосування громадянського контролю над системами безпеки)

(K. J. Holsti).34 Таким чином, надважливою умовою забезпечення безпеки

громадян, і відповідно, формування уявлення життєвої перспективи поколінь,

стає створення фізичної бази державності і її інституціонального вираження,

досягнення консенсусу між громадянами і державними інститутами, що дає

2 Georg A., Keohane R. The Concept ofNational Interests : Uses and Limitations' // George A. Presidential Decisionmaking in Foreign Policy.
Boulder, 1980. P. 217-238.
3 Holsti K. J. Change in the International System: Essays on the Theory and Practice of International Relations. Brookfield, VT: Kdward Elgar, 1991. 253 pр.
4Holsti K. J. International Politics: A Framework for Analysis. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1967, U.S. 505 pp.
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поколінням змогу відчувати політико-правову безпеку в умовах воєнного

конфлікту, адже сильна держава є здатною відстоювати свої інтереси щодо

безпеки майбутніх поколінь.

Таке трактування взаємозалежності правової захищеності і соціально-

історичної безпеки вибудовується в міру вираження поколінних свобод вибору

шляхів розвитку. Свободи вибору стають результатом базового утворення

формальної міри "захищених" свобод. Не відокремлених від правової основи, а

у вигляді комплексних позицій, що у об'єднанні окремих видів набувають

комплексного системного характеру – особистих, поколінних, політичних та

соціально-економічних прав та свобод.56

Таким чином, у поколінному вимірі безпека, права і свободи, в умовах

воєнного конфлікту, як взаємопов'язані поняття, це необхідні основи відчуття

захищеності перспектив майбутнього, які є можливими лише на фоні

впевненості у стабільному забезпеченні державних гарантій. Результатом чого й

стає вибудовування довіри між державою і громадянами, формування стійких

політико-правових зв'язків і воєнно-політичних вимірів безпеки.

5Всеобщая декларация прав человека Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
6 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от
16 декабря 1966 года. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ICESCR_ru.pdf
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Кочубейник О.М. Руйнація аксіологічних  атестації в умовах воєнного
конфлікту

Збройні конфлікти стрімко знецінюють людське життя, але також –

загальновизнані права і свободи людини. Збройне протистояння держав,

народів, різних соціальних, національних, релігійних та інших груп завжди

виступає як надзвичайний засіб вирішення протиріч між ними. У політико-

правових дослідженнях розповсюджене твердження, за яким межа між

збройним конфліктом та війною досить умовна. Формально таке розмежування

існує й переставляється через ознаки, що властиві війні як специфічному

станові, а також через необхідні правових критерії, що визначають цей стан

саме як війну: формальний акт оголошення війни, введення воєнного стану,

розрив дипломатичних відносин, мобілізація економіки тощо.

У період збройних конфліктів відбувається ослаблення державних,

включаючи дисфункцію правоохоронних органів. Спричинена збройним

конфліктом політична нестабільність унеможливлює ефективне

функціонування механізмів забезпечення законності і правопорядку, а і після

закінчення збройного конфлікту призводить до численних порушень у

політико-правовій свідомості.

Збройні конфлікти та постконфліктні ситуації провокують виникнення (і

посилення) різноманітних дестабілізуючих викликів, серед котрих – численні

загрози дотриманню фундаментальних прав людини та різні порушення, що

виникають у сфері політико-правової свідомості.

Можна назвати певні соціально-психологічні симптоми, що виникли

протягом останнього часу в країні:

 домінування радикальних (особливо на емоційному рівні) оцінок і

характеристик (безапеляційний, надмірно конфліктогенний фон взаємин
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між представниками різних поглядів обумовлює несприятливі сценаріїв

розвитку подій);

 зростання категоричності позицій і висловлювань при одночасному

підвищенні рівня підозрілості (і, відповідно, зменшення відкритості

міжособистісної комунікації);

 наростання побоювань «бути не правильно зрозумілим» за ключовими

ідейно-політичним (військово-політичними) настановами;

 посилення напруження й ненависті між опонентами (в умовах збройного

протистояння мова йде про такі прояви, як гнів, ненависть, неприкрите

або погано приховуване бажання виключити альтернативні

висловлювання і поведінкові реакції);

 підвищення рівня некритичного сприйняття соціальної дійсності;

 зростання поляризації за принципом «свій - чужий»;

 виразна мілітаризація суспільної свідомості (перехід на мобілізаційний

режим, активне включення представників багатьох соціальних груп в

різного роду практики, пов'язані з підготовкою і / або участю у військових

діях, а також у заходах щодо забезпечення безпеки);

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

виходив з оточення і тощо);

 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;

 масова віктімізация населення, що виражається в появі великої кількості

осіб, «виключених» з соціальної системи: особи, які залишилися без

засобів до існування, без домівок, вдів, сиріт тощо.

З огляду на те, що напруження в Україні не спадає, а 26 листопада 2018

року Верховна рада оголосила воєнний стан у окремих областях країни, можна

очікувати, що згадана симптоматика зростатиме.
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Кравчук С.Л. Психологічна пружність особистості як запобіжник
негативним наслідкам воєнного конфлікту

У зв’язку з воєнним конфліктом на сході України, який триває з 2014

року, актуальною постає проблема дослідження психологічної пружності та

життєстійкості особистості.

Кожна людина сприймає та переживає одну й ту саму подію специфічно,

індивідуально та має різні ресурси й можливості, щоб справитися з нею.

Серйозними негативними наслідками воєнного конфлікту є такі: депресія,

суїцидальні думки чи спроби, схильність до агресії, відчуження від друзів та

родичів, вегетативні й соматичні порушення, психосоматичні захворювання,

антисоціальна поведінка чи протиправні дії, зловживання алкоголем та

наркотиками з метою зниження тривоги, напруженості та позбавлення від

хворобливих переживань та спогадів.

Саме тому проблема дослідження психологічної пружності та

життєстійкості особистості в юнацькому віці є важливою для психології.

Значний внесок в розуміння концепту психологічної пружності був

зроблений такими вченими: A. Masten, E. Werner, W. Moss, J. Block, D. Cicchetti,

J. Blender, S. Luthar, D. Fletcher, M. Sarkar, M. Tugade, C. Waugh, B. Fredrickson,

S. Taylor, D. Hellerstein, R. Pietrzak, M. Goldstein, J. Malley, S. Southwick, М.

Davis, L Luecken, К. Lemery-Chalfant, S. Southwick, G. Bonanno, M. Ungar, М.

Rampe, K. Reivich, A. Shatte та іншими.

У вітчизняній психології проблемі психологічної резилентності

(пружності) присвятили свої праці такі вчені: Т. Титаренко, Л. Коробка,

Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін, А. Максименко, С. Богданов,

О. Бойко, О. Хамініч та ін.
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У вітчизняній літературі з соціальної роботи та психології концепт

“резилієнс” (resilience) досить часто перекладають як життєстійкість, стійкість

до травми, життєздатність, стресостійкість. В той же час з’являються публікації,

в яких концепт “резилієнс” (resilience) перекладається українською мовою як

“пружність” та “психологічна пружність” [7]. Ми вважаємо, що концепт

“резилієнс” (resilience) доцільно перекладати як “психологічна пружність” [2].

На нашу думку, саме такий переклад є найбільш доцільним.

Слово resilience походить від латинського дієслова resilire – “стрибати

назад”. В Оксфордському словнику англійської мови слово resilience

визначається як “здатний витримувати важкі умови чи відновлюватися швидко

після них” [10]. У фізиці існує концепт “сила пружності”. Сила пружності

виникає під час деформації тіла і спрямована протилежно напрямку зміщення

частин цього тіла в ході деформації. Психологічна пружність (від англ. мови –

resilience – пружність, еластичність) – це динамічний процес, спрямований на

збереження у критичних ситуаціях стабільного рівня психологічного та

фізичного функціонування, виходити з таких ситуацій без стійких порушень,

успішно адаптуючись до несприятливих змін.

Значний внесок в дослідження психологічної пружності був здійснений

А. Мастен (A. S. Masten) [9]. А. Мастен було виділено 3 види характеристик

психологічної пружності: 1) люди, що зазнали ризику, адаптувались краще, ніж

можна було очікувати; 2) наявність позитивної адаптації, незважаючи на

стресовий досвід; 3) швидке відновлення після психологічної травми.

Е. Вернер (E. Werner) в дослідженні, проведеному на гавайських дітях, з

проблеми психологічної пружності було виділено такі несприятливі фактори, за

якими дітей можна було віднести в групу ризику: низький соціально-

економічний статус родини, психічні розлади батьків, жорстоке поводження,
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міська бідність, суспільна жорстокість, хронічні захворювання, катастрофічні

події в житті.

Відносно поведінкових проявів Е. Вернер (E. Werner) було встановлено,

що, знаходячись у схожих несприятливих умовах, дві третини дітей в

подальшому житті схильні до деструктивної поведінки: хронічне безробіття,

токсикоманія, раннє дітонародження.

На думку Н. Гармезі (N. Garmezy), показниками психологічної пружності

(resilience), є процвітання, збереження стану благополуччя, незважаючи на

труднощі й важкі ситуації; позитивна відповідь на негативні події; компетентне

функціонування в стресових умовах.

Одним з предикторів психологічної пружності є життєстійкість

особистості. Вперше термін “життєстійкість” був використаний Сьюзен

Кобейса (Suzanne Kobasa), але основні дослідження з цієї проблеми належать

Сальваторе Мадді (Salvatore Maddi) [8]. Згідно із С. Мадді, життєстійкість

(hardiness) являє собою систему переконань про себе, про світ, про відношення

із світом. На думку С. Мадді, життєстійкість включає в себе три порівняно

автономні компоненти: залучення, контроль та прийняття ризику. С. Мадді

зазначає, що стресові впливи переробляються людиною саме на основі

життєстійкості, і вона є каталізатором поведінки, що дозволяє трансформувати

негативний досвід у нові можливості [8, с. 268]. Переборення проблем може йти

двома шляхами – чи активним (життєстійке переборення, за С. Мадді), чи за

пасивним (інфантильність, прагнення плити за течією).

Д. О. Леонтьєв вважає, що життєстійкість – це риса, що характеризується

мірою подолання особистістю заданих обставин, мірою подолання особистістю

самої себе [3, с. 14].

Згідно із М. В. Логіновою, життєстійкість являє собою складне

структуроване психічне утворення, котре визначається як система переконань,
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яка розвивається та сприяє розвитку готовності керувати системою підвищеної

складності [4, с. 20].

С. О. Богомаз вважає, що життєстійкість необхідно розглядати як

системну психологічну властивість, що виникає у людини внаслідок особливої

сполуки установок та навичок, що дозволяють їй перетворювати проблемні

ситуації в нові можливості.

С. В. Книжникова вказує, що життєстійкість особистості є інтегральною

характеристикою особистості, яка дозволяє протидіяти негативним впливам

середовища, ефективно долати життєві труднощі, трансформуючи їх в ситуації

розвитку.

На думку Л. А. Александрової [1], життєстійкість є інтегральною

здібністю, яка знаходиться в основі адаптації особистості.

В. Д. Шадриков [6] зазначає, що життєстійкість відноситься до

особливого класу здібностей, які дослідник називає духовними. На думку

В. Д. Шадрикова, духовні здібності визначають якісну специфіку поведінки

людини, а саме: її доброчесність, дотримання принципам віри, любові,

альтруїзму, смислу життя; креативність, оптимізм. На думку В. Д. Шадрикова,

життєстійкість представляє собою єдність природних і моральних начал.

В. Д. Шадриков висловлює думку, що життєстійкість має основні ознаки

духовних особливостей, одначе не є тотожною їм.

Життєстійкість проявляється у вчинках особистості та в її індивідуальних

особливостях.

Т. М. Титаренко висловлює думку, що життєстійкість „проступає” у таких

індивідуальних особливостях, рисах характеру, як активність,

цілеспрямованість, сміливість, загартованість, витримка тощо [5, с. 18]. На

думку Т. М. Титаренко, особистісна життєстійкість проявляється у вчинках, які

свідомо здійснюються на основі вчасно зроблених життєвих виборів.
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Ми вважаємо, що концепт життєстійкість необхідно розглядати як

психологічний феномен, що на змістовно-структурному рівні аналізу є

складною інтегральною характеристикою особистості, яка дозволяє особистості

протидіяти стресовим факторам, ефективно долати життєві труднощі.

В нашому емпіричному дослідженні взяли участь 166 осіб зрілого віку

(від 22 до 45 років) – студенти заочного відділення Інституту післядипломної

освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На основі авторської дослідницької анкети, спрямованої на дослідження

ставлення до політичного життя суспільства та задоволеності в захисті прав в

Україні державою в умовах воєнного конфлікту ми сформували дві групи

учасників дослідження:

1 група – особи зрілого віку, які не відчувають свого безсилля в спробах

щось змінити в політико-правовій сфері своєї держави (87 осіб),

2 група – особи зрілого віку, які навіть не намагаються щось змінити в

політико-правовій сфері своєї держави, так як відчувають своє безсилля (48

осіб).

Інші 31 особи з загальної вибірки не ввійшли в обидві групи, бо обрали

інший варіант відповіді.

З метою дослідження особливостей психологічної пружності особистості,

ставлення до політичного життя суспільства, задоволеності в захисті прав в

Україні державою в умовах воєнного конфлікту нами використовувались такі

психодіагностичні методи: 1) спеціальний варіант техніки семантичного

диференціалу для вивчення психологічної пружності особистості (Кравчук

С. Л.); 2) авторська дослідницька анкета, спрямована на діагностику

суб’єктивних ставлень до політики, активної участі в політичному житті

суспільства, міри задоволеності потреби у захисті державою прав людини в

умовах воєнного конфлікту; 3) опитувальник емоційного вигорання (Маслач
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(Maslach) Burnout Inventory); 4) шкала психологічного благополуччя (К. Рифф,

версія Шевеленкової-Фесенко); 5) шкала загальної самоефективності (Шварц

Ральф, Маттіас Ерусалем).

Емпірично встановлено, що у осіб зрілого віку, які не відчувають свого

безсилля в спробах щось змінити в політико-правовій сфері своєї держави, в

більшій мірі виражені психологічна пружність, позитивні відношення з іншими,

автономія, управління оточенням, особистісне зростання, цілі в житті та почуття

спрямованості, самоприйняття, суб’єктивне відчуття особистісної

самоефективності, порівняно з особами зрілого віку, які не намагаються щось

змінити в політико-правовій сфері своєї держави, так як відчувають своє

безсилля.

На основі вищевикладеного можна зробити такі висновки:

1. Концепти життєстійкість (hardiness) та психологічна пружність (resilience) не

є синонімічними.

2. Психологічна пружність (resilience) – це динамічний процес, спрямований на

збереження у критичних ситуаціях стабільного рівня психологічного та

фізичного функціонування, виходити з таких ситуацій без стійких порушень,

успішно адаптуючись до несприятливих змін.

3. Концепт життєстійкість доцільно розглядати як психологічний феномен, що

на змістовно-структурному рівні аналізу є складною інтегральною

характеристикою особистості, яка дозволяє особистості протидіяти

стресовим факторам, ефективно долати життєві труднощі.

Перспективою нашого дослідження є подальше вивчення особливостей

психологічної пружності особистості в умовах воєнного конфлікту.
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Максимова Н.Ю. Класифікація сімей, які постраждали від наслідків
бойових дій

В Україні соціальні служби недостатньо ефективно проводять роботу з

сім’ями, які постраждали від наслідків бойових дій. Це пояснюється тим, що

така робота здійснюється без диференціації цих сімей, без визначення причин

їхнього неблагополуччя. Відсутність адекватної типології сімей і визначення

виду допомоги, яку вони потребують (матеріальної, юридичної, соціально-

психологічної) призводить до того, що ресурси надають тим сім'ям, які не

зацікавлені у вирішенні своїх проблем, тому результат роботи вкрай низький.

Разом із цим на роботу з сім'ями, які справді потрапили в складні життєві

обставини, не залишається ні часу, ні сил. Існує зараз об'єднання всіх сімей, що

потребують допомоги, в одне поняття "сім'ї СЖО" має негативні наслідки для

практики соціальної роботи.

Мета дослідження полягала у теоретичному обґрунтуванні та

експериментальному вивченні проблеми визначення критеріїв типології сімей,

які потребують соціально-психологічної допомоги. Були проаналізовані існуючі

підходи до визначення різновидів допомоги сім’ям, які постраждали від

наслідків бойових дій. Визначено ступінь адекватності поняття "сім'ї, які в

СЖО" феномену сім’ї які постраждали від наслідків бойових дій. Емпірично

вивчено ставлення соціального працівника до можливості використання поняття

в СЖО в практиці їх роботи. Розроблено типологію сімей, які потребують

соціально-психологічної допомоги (див. рис. 1)



24

П
ро

бл
ем

ні

катастрофи

прийомні та вторинні

С
Ж

О

Гармонійні
(щасливі)

Дисфункційні

зовні
благополучні

соціально
неблагополучні

соціально
неспроможні

один з батьків у місцях
позбавлення волі

війна, комбатанти.,
переселенці

раптова втрата
працездатності, інвалідність

неповні
розлучені

багатодітні
малозабезпечені

з важко хворими або
інвалідами

раптова смерть одного з
батьків

на заробітках  - дистантні
сім`ї

дискримінація

Рис. 1. Типологія сімей відповідно до негативної

динаміки сімейних стосунків

Застосування розробленої нами типології базується на соціально-

психологічних критеріях й методах діагностики стосунків у сім'ї. Різновиди,

форми та технології роботи з різними типами сімей є перспективою подальших

досліджень.
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Наконечна Н.С. Основні характеристики політико-правового
самовизначення переміщених університетів

Воєнний конфлікт, який розпочався у 2014 році на сході України, має

прямий вплив на заклади освіти та породив ряд соціальних і психологічних

проблем: зниження доступу до вироблення та передачі знань, заклади освіти

стають базою для розпалювання нетерпимості, породження відчуження та

поглиблення конфлікту між спільнотами. У місцях, де освітні установи

використовуються у військових цілях, збільшується ризик вербування учасників

навчального процесу ворогуючими сторонами. Під загрозою опинилися як

окремі особи, так і цілі академічні спільноти.

У концепції А. Маслоу близькими до поняття "самовизначення" є такі

поняття як "самоактуалізація", "самореалізація" і "самоздійснення".

П.Г. Щедровицький розглядає самовизначення, як уміння переосмислювати

власну сутність. І.С. Кон, характеризуючи поняття самовизначення, наголошує

на наявності трьох аспектів – самореалізації особистості, вибору і прийняття

рішень та проблема адаптації.

18 університетів з Донецької, Луганської областей та Криму (31

навчальний заклад, включаючи науково-дослідні інститути) було евакуйовано

на території підконтрольні українській владі у 2015 році.

Переміщенню вузів передував період, коли студенти із зони воєнного

контролю мали змогу перевестись у будь-який вуз України, як вільні слухачі, а

після успішного закінчення семестру вони були офіційно зараховані на

навчання. Таким чином, говорячи про студентів переміщених університетів, ми

маємо на увазі осіб, які з різних причин цього вибору не зробили.

Переміщені навчальні заклади – це принципово новий феномен у системі

освіти у якому були відсутні законодавчі, матеріальні передумови та належний
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інформаційний супровід. Відсутність належної матеріальної бази суттєво

відбивається на якості освіти, особливо у закладах технічного та медичного

спрямування.

В умовах нестачі аудиторного фонду, труднощів з перетином лінії

розмежування і втрати навчальних матеріалів, ВНЗ довелося шукати нові шляхи

комунікації зі студентами: створення онлайн-курсів, запис відео-лекцій та

електронна пошта стали основними каналами отримання знань. Згідно

дослідження «E-освіта в переміщених ВНЗ»  2017 року більшість студентів цих

вузів високо оцінили зручність електронного навчання та низько його якість,

проте, майже всі вони зазначили, що самоосвіта є суттєво ефективнішою

аудиторного навчання.

У кожного з таких закладів залишився «двійник», де продовжують

працювати та навчатись викладачі та студенти, що відмовились переїжджати,

тривають дискусії про «справжність» розділеного вузу. Часто представники цих

вузів не змогли зробити остаточного вибору і паралельно працюють у на двох

територіях.

Важливо зазначити, що дані заклади, отримали суттєву допомогу від

донорських організацій, але, як правило, були переміщені в будівлі діючих

державних закладів (в умовах перенасиченого ринку освітніх послуг, фактично,

їх конкурентів), що змушує академічні спільноти обох установ співіснувати в

умовах прихованого конфлікту.

Розлучення із сім’єю, у той час, коли частина їхніх родин залишилась на

непідконтрольних територіях, також вплинуло на політико-правове

самовизначення студентів та викладачів переміщених ВНЗ,. Намагаючись

вижити без підтримки рідних, вони часто не справляються із цими викликами та

повертаються до своїх домівок.
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Швидшу адаптованість до зміни середовища продемонстрували особи, що

належали до студентських, молодіжних чи громадських об’єднань. У випадках,

коли студенти були залучені до волонтерської роботи їх адаптація була більш

успішною.

Суттєвим чинником  професійного самовизначення студентів стали

труднощі  у відновленні документів про освіту.  Багато студентів переміщених

вузів не проявляли наполегливості у підтвердженні свого освітнього рівня та

заново вступали на перший курс часто на іншу спеціальність.

Отже, можна виділити основні суперечності політико-правового

самовизначення академічних спільнот переміщених університетів:

 між бажанням перебувати у правовому статусі та готовністю робити вибір;

 між прагненнями здійснювати наукову та освітню діяльність і відсутністю

належного матеріального забезпечення;

 між впровадженням дистанційного навчання та недостанім рівнем його

методичного супроводу;

 між бажанням спробувати самостійне життя та низькою адаптованістю.
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Никоненко Л. В. Застосування проективних методик при дослідженні
патерналістичних настанов особистості.

Використання проективних методик при дослідженні інтрапсихологічних

та внутрішньо-групових процесів в галузі політичної, воєнної психології є

достатньо поширеним. На думку науковців, творення арт-продукту дозволяє

респонденту відобразити фрагмент власної політичної картини світу. В процесі

роботи відбувається екстиорізація уявлень, міфологем та ставлень щодо

політико-правової реальності і відображення їх у матеріальному світі. Окрім

того, проективні методики дозволяють інтенсифікувати процеси становлення

політико-правової свідомості, носять психотерапевтичний ефект [1].

Індивідуальний варіант виконання дозволяє досліджувати настанови,

уявлення, міфологеми, ставлення особистості щодо політико-правової дійсності.

При використанні групових видів роботи спільнотворення надає можливість

ідентифікувати конфлікти, соціальну дистанцію між особами або групами, явні

та приховані коаліції тощо. В цьому сенсі додаткові дослідницькі можливості

надає фіксація процесу творення і обговорення на аудіо- та відео- засоби. В

подальшому усні наративи, отримані завдяки транскриптам, можуть бути

проаналізовані із застосуванням процедур контент-аналізу, що суттєво посилює

діагностичну силу висновків.

Серед головних переваг проективних методик визначено: 1) можливість

отримання інформації про неусвідомлене завдяки аналізу символів та образів,

що зображує респондент; 2) можливість спостереження, фіксації і обговорення

процесу творчості, аналіз висловлювань та інтерпретації особою створеного

арт-продуктів; 3) наочність, неструктурованість, недирективність надають

респонденту можливість вільно виявляти своє світобачення в процесі творчості.

Це дозволяє отримати нецензурований свідомістю дослідницький матеріал,
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недоступний при використанні інших діагностичних методів; 4) розмаїття і

унікальність творчого матеріалу, завдяки чому стає можливим аналіз

феноменології досліджуваного явища; 5) зменшення проявів психологічного

опору і соціально бажаних відповідей через завуальовану мету проективних

методик; 6) виокремлення глибинних інтрапсихологічних процесів (при

індивідуальній реалізації) і групових (при груповій роботі); 7) інтенсифікація

процесів рефлексії у респондентів щодо досліджуваної теми;

8)психотерапевтичний ефект, що наступає завдяки творчому процесу;

9) можливість створювати діагностичні моделі під унікальний дослідницький

запит тощо.

Обмеженнями проективних методик названо: 1) відсутність чітких схем

аналізу емпіричних даних; 2) якість інтерпретації отриманих даних в значній

мірі залежить від кваліфікації, інтуїції, чутливості дослідника; 3) ускладненість

формалізації отриманих даних; 4) неможливість повністю уніфікувати і

стандартизувати не тільки аналіз та інтерпретацію результатів, а й процедуру

дослідження [2].

Обмеження проективних методик компенсуються завдяки застосуванню

комплексному підходу, який передбачає поєднання якісних і кількісних методів.

Щодо принципу взаємодії із респондентами існують два можливих

підходи. Перший передбачає роботу респондента із представленим дослідником

стимульним матеріалом за заздалегідь апробованою схемою. В подальшому

проводять процедури обговорення і інтерпретації отриманих матеріалів, на

основі чого формулюються висновки. До цього класу відносимо методику

В. Дмітрієва «Ціннісні орієнтації політичного рівня», спрямовану на виявлення

настанов, ставлень респондентів щодо політико-правової дійсності [3].

О. Блінов задля психодіагностики застосовує проективну методику

«Метафоричні асоціативні карти» [4].
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Друга стратегія передбачає створення респондентом або групою

усного/письмового наративу або творчого продукту на задану тему. У

подальшому отриманий матеріал обговорюється із авторами та підлягає

інтерпретації за напів-структурованими схемами. Для створення наративів або

проективних текстів в політичній психології застосовують створення казки на

задану тему, методики «Незавершені речення», «Вільні асоціації» [5, 6];.

Творення проективного арт-продукту як принцип використано у методиках

«Проективний малюнок» [7]. Л. Снігур за допомогою авторської методики

«Символ» досліджує громадянську ідентифікацію та настанови щодо держави

[8].

Колажі як засіб дослідження і аналізу процесів національної та

громадянської самоідентифікації, особливостей уявлень студентів про владно-

підвладну взаємодію використовували І. Остапенко, О. Соснюк [9, 10].

Доречність використання колажів, як дослідницького інструменту обґрунтовано

в роботах A. Branthwaite та L. Toiati [11].

Виходячи із сказаного, вважаємо обґрунтованим застосування

проективних методик задля ідентифікації, аналізу змістовного наповнення

патерналістичних настанов молоді задля з’ясування якісних тенденцій у масовій

свідомості. При поєднанні із методами, що ідентифікують кількісні тенденції і

закономірності досягається валідність і надійність висновків.
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Осадько О.Ю. Динаміка політико-правового самовизначення в умовах
соціальних потрясінь у респондентів полярних соціоментальних груп

Політико-правова ідентичність - це парціальний прояв самовизначення

людини відносно тих соціальних цінностей і громадянських прав, забезпечення

яких державою є для неї пріоритетним. Саме ці пріоритети визначають

суб’єктивну оцінку людиною тих політичних, економічних, управлінських

рішень, які приймає влада. Якщо ці пріоритети змінюються, то важливим є

визначення напрямку цих змінень. Згідно теорії міжгенераційних змінень,

кожній фазі суспільно-економічного розвитку країни відповідає типова

(внутрішньо-цілісна) модель соціальних цінностей громадян. І хоча не існує

однозначної відповіді на питання про те, чи є суспільний устрій держави -

детермінантою, чи – наслідком змінення ціннісних пріоритетів населення, але

достеменно доведена наявність щільного зв’язку між рівнем політико-

економічного розвитку країни і ціннісними пріоритетами її населення.

В сучасній буремній Україні спостерігається парадоксальна соціально-

політична ситуація: з одного боку влада декларує норми та цінності розвиненої

демократії (які характерні для країн з постіндустріальною економікою, де перед

мешканцями давно не стоїть проблема фізичного виживання); а, з другого боку,

реальний соціально-економічний статус пересічних громадян стрімко

знижується (сягаючи рівня фізичної та фінансової захищеності населення в

найбідніших країнах світу, які ще не проходили етап індустріалізації

економіки). В таких суперечливих життєвих обставинах суб’єкти політико-

правового самовизначення можуть здійснити вибір на користь легітимації однієї

з внутрішньо-узгоджених ціннісних моделей: «постмодерністської»

(притаманної найбільш розвинутим суспільствам «високої демократії»);

«модерністської» (властивої індустріальним суспільствам, основаним на ідеях
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«свобідного підприємництва») чи «традиційної» (природної для суспільств з

аграрною економікою).

У кожної з цих ціннісних моделей є важливий для інтеграції соціуму та

регуляції суспільних стосунків потенціал. І оскільки сучасне українське

суспільство ще не досягло згоди з приводу напрямку подальшого розвитку

(«Йдемо до Європи» це гасло, а не напрямок руху), то змінення громадської

думки на користь прийняття будь-якої з цих систем соціальних цінностей не

можна розглядати як негативний соціально-психологічний феномен.

Однак, є один з варіантів змінення ціннісних моделей особистості, який

призводить до дезорганізації суспільства та до дестабілізації особистості. Це

варіант руху від внутрішньо-узгодженої моделі цінностей – до внутрішньо-

суперечливої. Коли пріоритетні для людини цінності тягнуть її у різних

напрямках, блокуючи дію одна-одної, то такий «гібридизований» варіант

самовизначення є патогенним як для людини, так і для суспільства [2].

На основі теоретичних досліджень проблеми смислотворчих

самообмежень особистості було висунуто гіпотезу про те, що в умовах

трансформаційного суспільства соціоментальний тип особистості (спосіб

розв’язання смислотворчих суперечностей у комунікативній взаємодії) є

визначальним чинником перебігу процесу її політико-правової ідентифікації

Метою нашого дослідження було виявлення зв’язку між соціоментальним

типом особистості та ймовірністю порушень процесу її політико-правової

ідентифікації в умовах соціальних потрясінь.

Критерієм порушення процесу політико-правової ідентифікації

особистості було визначено внутрішню суперечливість її пріоритетних

цінностей. Показником такої «гібридизації» ціннісних пріоритетів

досліджуваного є віддання ним переваги таким соціальним настановам, що
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входять до контрастних патернів суспільних цінностей і взаємно спростовують

одна-одну.

Для виявлення проявів такої «дифузної» ідентичності в нашому

дослідженні застосовувалась методика вивчення соціальних цінностей

Р. Інглхарта [3], в модифікації В. Магуна і М. Руднєва [2]. Цей метод дозволяє

визначити три варіанти ціннісних орієнтацій респондента: перший варіант (клас

1) – це орієнтованість на «Традиційну» модель цінностей; другий (клас 3) –

орієнтованість на «Постмодерністську» ціннісну модель; і третій,

«гібридизований» варіант (клас 2).

В цій методиці емпіричним показником «гібридизації» досліджуваним

ціннісних патернів, притаманних доіндустріальному і – постіндустріальному

суспільству, виступає невизнання ним цінності як «вертикальних» так і

«горизонтальних» форм регуляції соціальної взаємодії, що позбавляє

соціального суб’єкта, і зовнішніх, і внутрішніх джерел громадянської

активності [4]. Очевидно, що такий показних дифузного статусу ідентичності є

одним із багатьох можливих проявів порушення процесу політико-правового

самовизначення особистості. Проте, якщо між виділеними нами

соціоментальними групами респондентів виявлятимуться значимі розбіжності

за цим показником, ми зможемо підтвердити (або не підтвердити) висунуту

нами гіпотезу.

Приналежність респондентів до одного з соціоментальних типів

виявлялася за модифікованим автором варіантом методики «Мотиваційно-

цільового аналізу тексту» Т. З. Адам’янц) [1].

Результати проведеного дослідження показали, що прояви дифузного

статусу ідентичності (суперечливості ціннісних настанов) значимо частіше

спостерігаються в групі досліджуваних з низькою готовністю до смислотворчої

комунікації (група «Н» та «ПН»). Якщо в групі «А» (адекватна інтерпретація)
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носіїв гібридизованої системи цінностей взагалі не було виявлено, а в групі

«ПА»  (потенційно адекватна інтерпретація) – їхня кількість становила лише

15%, то в групах «Н» (неадекватна інтерпретація) та «ПН» (потенційно-

неадекватна) показники гібридизації цінностей спостерігалися у більшості

респондентів: 78% та 83% кожної з цих груп. Виявлені розбіжності виявились

значимими (на рівні p<0,01 за кутовим критерієм Фішера) навіть при порівнянні

показників групи «ПА» з показниками групи «ПН», між якими відрив був

мінімальним.

Висновки: За результатами нашого дослідження можна зробити висновок

про те, що ймовірність виникнення порушень у процесі політико-правової

ідентифікації залежить від соціоментального типу досліджуваних: чим вищою є

готовність особистості до смислотворчої комунікації, тим менше впливає на

перебіг її громадянського самовизначення ситуація загострення в країні

політичних і соціальних суперечностей (найвищою фазою яких є воєнний

конфлікт).
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Педько К.В. Проблеми внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в умовах
воєнного конфлікту

Процес міграції отримав суттєвого розповсюдження у всьому світі, проте

в Україні саме зараз він є досить частим явищем. Велика частина мешканців

сходу України вже декілька років активно переселяється в інші частини

держави та за кордон. Частина людей переміщуються через те, що були в

осередку воєнного конфлікту та намагаються врятуватись, а частина не була

свідком бойових дій, проте боїться переслідувань через свої політичні погляди.

Як би там не було, причини у кожного свої, проте ситуація, яка склалась на

території, де вони проживали, змусила їх змінити середовище життя.

Вчені, які працювали над проблемами ВПО, вказують на комплексність

характеру психологічних проблем та психічних розладів вимушених мігрантів,

які торкаються всіх основних сфер особистості: емоційної, когнітивної,

поведінкової, мотиваційної, комунікативної. Так, порушення емоційної сфери

вимушених переселенців варіюють від байдужості, пригніченості, втрати

інтересу до життя, загальмованості, яка переходить в апатію та депресію, до

роздратованості, агресивності, неконтрольованих спалахів гніву. Посилюється

тривожність, підвищується збудливість, з'являються різкі перепади настрою,

фобічні реакції. У переважної більшості мігрантів зустрічаються серйозні

розлади сну: безсоння, труднощі з засипанням, нічні кошмари.

У мотиваційній сфері зміна ієрархії потреб та ціннісних орієнтацій

призводить до зниження рівня домагань та різкого падіння самооцінки, тяжко

переживається неможливість задоволення потреб як вищих, так і нижчих рівнів.

Для певної частини вимушених мігрантів (найбільш освіченої та інтелектуально

розвиненої) на перший план виходять проблеми екзистенційного плану,
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пов’язані з втратою сенсу життя та з думками про майбутнє, яке втратило свою

визначеність.

Афективні та мотиваційні проблеми ВПО супроводжують порушенні

когнітивної сфери: наявні випадки розладів всіх основних пізнавальних

процесів – порушення пам'яті (амнезії – втрати пам'яті; конфабуляції – наявність

в пам'яті подій, які ніколи не відбувались з людиною, важкість

запам'ятовування), розсіяність уваги, відволікаємість, порушення сприйняття

(наприклад, часу), розлади мислення (зісковзування – мимовільний відхід від

основної теми розмови; надмірна докладність).

До невротичних розладів, які зустрічаються у вимушених переселенців,

відносять депресії, суїцидальні тенденції, тривожні розлади та страхи.

Ризик розвитку депресії у вимушених мігрантів визначається трьома

основними факторами: вихідним рівнем депресивності, зростанням числа

негативних та небажаних життєвих подій та зниженням соціальної підтримки.

Серед факторів, які сприяють появі суїцидальних намірів у мігрантів,

називають наступні: сам факт міграції, ступінь асиміляції з приймаючою

культурою, низький рівень згуртованості з власною етнічною групою, низьке

соціально-економічне становище.

Вимушені мігранти, переживши травматичні події, які суттєво підірвали

їх фізичне та психічне здоров'я, переживають різке зниження соціально-

економічного статусу, відрізняються підвищеною сензитивністю до

етнокультурного контексту, труднощами адаптації та наявністю серйозних

проблем у взаємостосунках з місцевим населенням.

Якщо говорити про фактори, які сприяють адаптації, то серед них, вагоме

місце відводять соціальній підтримці, яка відіграє найважливішу роль у

збереженні та підтриманні психічного здоров'я мігрантів. Вона розуміється як

взаємовідносини з найближчим оточенням (родиною, друзями, колегами та
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іншими людьми), які допомагають пом’якшити тяжкі удари долі та з меншими

витратами пережити кризову життєву ситуацію. Гіпотеза про позитивний вплив

міжособистісних відносин на психічне здоров'я та успішність адаптації ВПО

отримала назву «буферної». У рамках цієї гіпотези стверджується, що

доступність міжособистісних зв’язків, різноманіття та збільшення кількості

позитивних контактів, а також інтенсивність взаємовідносин прямо пов’язані зі

зростанням психологічного благополуччя та зменшенням ймовірності

соматичних та психічних хвороб.
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Рябовол Т.А. Детермінанти недорозвитку прогностичної функції та
самовизначення несформованої особистості.

Людина з недорозвиненою функцією прогнозу дезорієнтована в часі та

просторі, адже вона не уявляє результату своєї діяльності, не бачить до яких

наслідків призведе та чи інша дія її чи партнера із взаємодії. Такою людиною

легко маніпулювати, досить часто, вона вчиняє правопорушення під впливом

емоцій, діючи імпульсивно та необдумано. Вона ніби живе тільки «тут і тепер»,

це надає їй достатньо енергії, і проблема полягає в тому, що вона не знає, куди

спрямовувати всю цю енергію. Адже вона не здатна до планування,

стратегічного мислення і практично не керує своїм життям.

За умови психотичної структури особистості, тобто недорозвитку

моральних норм та цінностей, вона керується лише власним тимчасовим

задоволенням, вигодою, не зважає на потреби інших, правила соціуму. Якщо ж

структура особистості невротична, шкоди від неї суспільству менше. Однак

вона також може скоювати правопорушення, або ж підтримувати інших у їх

злочинній діяльності, реалізуючи свою потребу у прийнятті.

Окрім нейрологічних ушкоджень та психічних викривлень до

недорозвитку функції прогнозу призводять: тривала фрустрація базових

психологічних потреб дитини, нехтування ними.  Подібний ефект виникає від

життя в замкненому  просторі (інтернатні заклади, дитячі будинки), де базові

потреби дитини забезпечують дорослі, в той час, як дитина ізольована від

планування діяльності, що вчить її піклуватися про себе та інших.

В дизфункційних сім’ях, проблема розвитку прогнозу, цілепокладання та

осмисленості життя – сімейна проблема. За умови ж педагогічної занедбаності,

в сім’ях алкоголіків або психічнохворих батьків, розумовим розвитком дитини

не займається ніхто. Несформованість цієї функції у батьків, призводить до
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того, що діти наслідують її відсутність у поведінці дорослих, та й самі дорослі

не знають, що цю здатність варто розвивати.

У підлітків із «благополучних» сімей функція прогнозу є недорозвиненою

за умови непослідовності вимог, а від так, покарань та нагород  чи

гіперпротекції.

На розвиток функції прогнозу впливають також сімейні традиції та

сценарії, що традиційно повторюються з покоління в покоління, вбудовуються в

генетичну пам'ять, формують ментальність. Попередні покоління жили в умовах

воєн, та тоталітаризму, де тривале планування не мало сенсу, наступні – в

умовах, коли все за них вирішувала держава, коли  для виживання  корисною

ставала завчена безпорадність. Сучасне покоління живе в нових реаліях, в часи

таких стрімких суспільних змін, що набутий раніше життєвий досвід стає

непотрібним баластом для молодших.

Шкільне навчання у більшості загальноосвітніх закладів також не

забезпечує учнів уміннями та навичками прогнозувати, планувати та ставити

життєві цілі, тільки окремі предмети такі, як логіка, інформатика, можуть

допомагати розвивати мислення та функцію прогнозу.

Підлітки взагалі схильні знецінювати досвід попередніх поколінь, що ж

стосується соціальнодезадаптованих, вони через порушення у стосунках зі

значимими дорослими ще більше нехтують їхніми порадами та повчаннями та

ігнорують позитивний досвід набутий старшими. У цьому віці вони

демонструють своє прагнення до самостійності та страх і неготовність жити

дорослим життям, що часто проявляється у конфліктах з іншими людьми,

неадекватних поведінкових реакціях, імпульсивності вчинків, агресивних

проявах і т.п.

Підлітки з нестабільною поведінкою часто мають спотворені уявлення

про власну життєву перспективу, вони демонструють байдужість до
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майбутнього, вони і не думають, і не уявляють його. Такі підлітки живуть

теперішнім, бажаючи отримати з нього максимум розваг та насолоди. Вони не

хочуть визначатися із власним майбутнім, не мріють про професію, не будують

планів. Ще Л. Виготський вказував, що підлітка характеризує не слабкість волі,

а слабкість цілей. Якісна відмінність підліткового та юнацького віку полягає у

ставленні до майбутнього. Аналізуючи кризу підліткового віку, Л. Божович

наголошує на її неоднорідності з точки зору формування орієнтацій на

майбутнє. Так, перша фаза характеризується виникненням здатності

орієнтуватися на мету, що виходить за межі сьогоднішнього дня, а друга –

усвідомленням свого місця у майбутньому, тобто зародженням життєвої

перспективи. Підліток ставиться до завтрашнього дня з позиції сьогоднішнього,

а юнак – до сьогоднішнього дня з позиції завтрашнього.

І в той же час відсутність розвиненої часової перспективи в підлітковому

віці є причиною безнадійності та самотності. Як зазначає Л. Регуш, результати

досліджень, спрямованих на вивчення причин самогубств підлітків, тут є доволі

показовими. Виявляється, що однією з них є невміння зрозуміти відносність

часу, відсутність часової перспективи. Багато підлітків переживають «зараз» як

«завжди», і якщо їм тепер з якихось причин погано, то вони думають, що погано

їм буде завжди, довіку. Єдиний виходом з такої ситуації вони вважають

самогубство. І психологи-консультанти, які працюють із наркозалежними,

стверджують, що спільною їхньою особливістю також є відсутність мети, як

часового орієнтиру в житті.

Таким чином, орієнтації на майбутнє виступають регулятором

самосвідомості та самовизначення юнака чи старшого підлітка, роблять його

активнішим, мобільнішим і організованішим.
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Сіверс З.Ф. Ціннісно-смислові регулятори нігілізму як виду протестної
активності особистості.

Складна соціально-економічна та соціально-політична ситуація,

спричинена воєнними діям на сході України, впливає на формування

об’єктивних умов для зростання різноманітних соціальних ризиків, у тому

числі, у політико-правовій сфері. Одним із таких ризиків є зростання протестної

активності громадян в її деструктивних формах. Час від часу соціологи

фіксують посилення соціальної напруги у суспільстві, яке є наслідком

незадоволення умовами життя, відсутністю реальних перспектив їх зміни

найближчим часом, не задоволеністю характером, темпами та результатами

реформ, характером взаємодії з органами влади тощо. Окрім цього на зростання

протестного потенціалу та протестної активності в суспільстві, на посилення

нігілістичних проявів, зокрема у політико-правовій сфері, впливають існуючі

значні розбіжності між соціальними очікуваннями і мірою їх реального

задоволення. У цих нових реаліях протестна активність та феномен нігілізму, як

одиз із її видів, потребують ґрунтовного наукового аналізу.

Дослідження нігілізму та протесаної активності має давню традицію. Так

поняття нігілізму як світогляду міститься ще в працях давньоіндійських та

давньокитайських представників буддизму. В західній філософії термін

«нігілізм» вперше з‘являється в другій половині 19 сторіччя у працях

німецького філософа Ф. Якобі. В наступному столітті широке поширення цей

термін набуває популярності, у першу чергу, завдяки песимістичній концепції

знецінення світу А. Шопенгауера і його ідеї про те, що все йде до гіршого і

порожнечі, а також фундаментального аналізу нігілізму, проведеного Ф. Ніцше,

у працях С. Кьєркегора, О. Шпенглєра, М. Хайдеггера та інших. Новий етап в

інтерпретації поняття «нігілізм» у суспільно-політичній думці Заходу було
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відкрито у 1960- х роках. Його початок пов’язують з іменами Г. Маркузе,

Т. Адорно та Х. Арендта. У працях цих авторів розкривається незалежність

природного «я» від культури, а нігілізм пов‘язується з анархічним протестом

проти «репресивної культури» і «одномірності» особистості. В 1960-70-х роках

поняття нігілізму було тісно пов’язано з фрейдизмом, зокрема з ідеєю

потенційної незалежності природнього «я» від культури, що його подавляє.

З’ясуванню соціальної специфіки нігілістичної інтерпретації норм і цінностей

сприяли ідеї Т. Адорно, П. Бергера, Т. Лукмана. Різноманітні концепції модерна

як джерела нових соціальних ефектів було розроблено в теоріях

індивідуалізованого суспільства (3.Бауман), суспільства ризику (У. Бек),

постіндустріального суспільства (Р. Арон, Д. Белл, Р. Дарендорф. Ю. Евол), які

досліджували генетичний зв’язок утопічного мислення і нігілістичної

свідомості. Д. Коен., Е. Арато узагальнили концепції громадянського

суспільства і показали зв’язок політичної теорії з нігілізмом. В роботах Ч. Кулі,

Н. Лумана, А. Макінтайра, Т. Парсонса міститься розуміння соціальності як

джерела суспільного порядку і його заперечення. Відомі вчені Рікер П.,

Бодрійяр Ж., Бергер П., Бергер Б., Бурдьє П., Коллінз Р., Шлезінгер А.,

Хобсбоум Е.Дж. розглядали вплив революцій на зростання нігілістичних

ставлень стосовно права і моралі.

Вивчення протестної активності найбільш активно розпочалися на Заході

у другій половині двадцятого сторіччя, в зв’язку з поширенням робітничих

рухів. Найбільш відомими є: теорії колективної поведінки (Г. Лебон – теорія

зараження, Г. Олпорт – теорія конвергенції, Р. Тернер –теорія появи норм,

Дж. Школьнік – теорія політичного протесту); теорія відносної депривації

(С. Стоуффер та Т. Роберт Гарр, в роботах якого цей підхід набув певної

завершеності, Н. Смелсер та інш. ); теорія нових суспільних рухів (Ален Турен)

та теорія мобілізації ресурсів (Дж. Маккарті, К. Вільсон, А. Обершол та інш.). В
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соціологічних науках розвиток теоретичних підходів до аналізу протестної

активності рухався у напрямку відходу від соціально-психологічних підходів і

зосередженні на аналізі суспільних рухів та колективних дій, виходячи з

економічних, політичних та структурних умов виникнення конфліктів, що

приводять до протестів.

В психології аналіз протестних реакцій здійснювався: в контексті

психоаналітичних теорій і концепцій (З. Фрейд, А. Адлер,  Г.Салліван, К. Хорні,

Е. Еріксон, Х. Хартман, Х. Кохут та ін.); в рамках теорії агресії і фрустрації

(Д. Доллард, Н. Міллер), де зафіксовано багато суттєвих граней протестної

активності особистості. В теоретичних і емпіричних дослідженнях згаданих

авторів різні прояви протесту розглядалися в якості фундаменту для

несформованого життєвого стилю особистості. Істотний вплив на розвиток

уявлень про феномен надали роботи Л.С. Виготського, П.П. Блонського, Д.Б.

Ельконіна, Л. І. Божович, в яких детально проаналізовані різні протестні реакції

в рамках вікових криз і їх неоднозначний вплив на особистісне становлення.

Традиційним для сучасних психологічних досліджень є використання поняття

протесту для опису дезадаптивних стратегій поведінки Відповідно дослідники

переважно фіксуються на зовнішньому спостереженні поведінкових проявів

протесту і очікуванні відповідності поведінки статистичним нормам і

показниками адаптації. В існуючих дослідженнях внутрішні чинники, що

сприяють актуалізації протесту, зводяться до незадоволеності матеріальним

становищем, невдоволення статусної позицією тощо. При цьому не

враховуються ціннісно-смислові регулятори протестної активності, а також

властиві конкретному соціально-історичному контексту протиріччя, в яких

повинна самовизначатися особистість.

Наше дослідження політико-правового нігілізму є спробою розкриття його

суті як виду протесаної активності, спостережуваного на даній стадії державно-
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суспільного розвитку з виділенням особливостей, властивих особистості. Ми

розглядаємо політико-правовий нігілізм як один із видів протестної активності

особистості та визначаємо його як процес самовизначення особистості у

конкретних політико-правових протиріччях.

Основою соціальної стабільності будь-якого суспільства є активна,

інтегрована у суспільство особистість. Така особистість усвідомлює власні межі

свободи і відповідальності, а також межі свого впливу на суспільні процеси.

Важливими характеристиками такої особистості є здатність до конструктивного

вирішення протиріч, усвідомлення себе суб‘єктом життєдіяльності і розвитку,

здатність виявляти суб’єктну активність стосовно суспільних процесів. У

психологічному плані активність базується на потребах та інтересах особистості

і існує як внутрішня готовність до дії, спрямованої на перетворення різних видів

діяльності і самих суб‘єктів. Основними регуляторами активності особистості (у

тому числі протестної активності) є її ціннісно-смислова сфера. Вона, як і інші,

формується і розвивається під впливом конкретного мікро- і макросередовища і

визначає унікальність сенсу життя для кожної людини. Ціннісно-смислова сфера

впливає на всі сторони особистості, але найбільш яскраво цей вплив

проявляється в поведінці і діяльності. Будучи однією з фундаментальних в

структурі особи ціннісно-смислова сфера лежить в основі стереотипів і

установок, ідеалів і світогляду, і через них, разом з іншими чинниками, здійснює

істотний вплив на мислення і поведінку особистості в цілому, у тому числі і на

поведінку в політико-правовій сфері.

«Викривлення» у ціннісно-смисловій регуляції та нездатність встановити

адекватні межі суб‘єктної активності призводять до неспроможності у

вирішенні соціальних протеріч, що спричиняє нігілістичні прояви особистості.

Можна сказати, що особистість активно формує власні індивідуально-

особистісні еквіваленти норм у різних сферах свого життя і може виходити за
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межі політико-правових і соціальних норм. Тобто незадовільне вирішення

проблем ціннісно-смислового самовизначення у політико-правових

протиріччях є фундаментом для формування політико-правового нігілізму.

Актуалізація нігілістичних проявів у політико-правовій сфері маніфестує

специфічне розуміння політико-правової ситуації, яке ґрунтується на

особистому розуміння стосунків між громадянином і державою, громадянином і

суспільством та бажанням змінити їх відповідно до своїх цінностей та уявлень.

В межах нашого теоретико-емпіричного дослідження здійснювалося емпіричне

дослідження політико-правового нігілізму, яке проводилось у декілька етапів.

На першому етапі було сформовано загальну дослідницьку вибірку, яку склали

студенти різних вищих закладів освіти, переміщені особи та учасники АТО у

кількості 350 осіб (203 — студенти; 65 — переміщені особи; 82 — учасники

АТО). На цьому етапі визначався рівень протестної активності в усіх трьох

вибірках за допомогою опитувальника « Протестної активності» Гусейнова. В

подальшому були відібрані особи, що мали найвищі показники за шкалою

«нігілізм» — усього 251 особа (140 — студенти; 41 — переміщені особи; 69 —

учасники АТО), решта вибірки слугувала контрольними групами для своїх

категорій учасників дослідження. На другому етапі вивчалися особистісні

особливості респондентів (зокрема і ціннісно-смислова сфера) за допомогою:

САТ (в адаптації Ю. Альошина, Л. Гозмана), теста життєстійкості С. Мадді (в

адаптації Д. Лєонтьєва), шкали загальної самоефективності Р. Шварцера, теста

смисложиттєвих орієнтацій Д.А. Лєонтєва, анкети «Виявлення установок на

консервацію і зміни в соціальній реальності» Е.Тоффлера, теста на локус

контролю Дж. Роттера. Для вивчення специфіки репрезентації себе-в-світі

використовувалися техніки «глибинного інтерв‘ю». Аналіз результатів

емпіричного дослідження показав, що для осіб, схильних до проявів нігілізму, є

характерним низький рівень суб‘єктивного контролю. Вони частіше, у
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порівнянні з контрольними групами, не бачать зв‘язку між своїми діями і

значущими подіями їх життя, не вважають себе здатними на їх контоль і

розвиток; переконані, що більшість подій у їх житті є результатом випадку або

дій іншихлюдей. Разом з низьким рівнем суб‘єктивного контролю для них є

характерним зовнішній локус контролю, деякий фаталізм — «життя людини не

підвладне свідомому контролю, свобода вибору ілюзорна і безглуздо щось

загадувати на майбутнє»; для них є характерною недостатня розвинутість

регуляторних умінь (низький рівень програмування, планування та

моделювання дій). Виключення становлять більшість у групі учасників АТО, які

переконані в тому, що людина здатна контролювати своє життя, вільно приймати

рішення і вільно втілювати їх в життя. У вибірці тимчасово переміщених осіб

частіше спостерігається відсутність чи обмеження цілей діяльності, які надають

життю спрямованість і структурують тимчасову перспективу. Для них

характернішою є орієнтація на «минуле» і «сьогодення» та слабка орієнтація на

категорію «майбутнє». У вибірках студентів та тимчасово переміщених осіб

нігілізм має емоційний, ситуативний характер і не пов‘язаний з потребою

змінити ситуацію у віддаленій перспективі. Їм властиві проблеми у визначенні

сенсу життя, смислової регуляції та відсутність продуктивних стратегій у

вирішенні складних ситуацій. Значній частині респондентів у студентській групі

властивий егоїзм та споживацька регуляція власної активності.

Кореляційний аналіз показав, що в групі учасників АТО, у порівнянні з

іншими групами, велика кількість кореляційних зв’язків між цінностями і

установками, що може свідчити про єдність поглядів і переконань. Натомість у

інших двох групах спостерігається соціально-психологічна розрізненість.

Учасникам АТО властиве активне включення в соціальне середовище, особиста

відповідальність, активні стратегії долання труднощів. Разом з тим, майже 30%

респондентів у групі учасників АТО схильні до деструктивних засобів
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вирішення протиріч у політико-правовій сфері, як самодостатніх засобів

протестної активності. На наш погляд це пов‘язано з недостатньою

відрефлексованістю прав і свобод.

Респонденти групи тимчасово переміщених осіб схильні до

консерватизму; у ієрархії цінностей цієї групи: безпека і традиції. Групи

студентів і учасників АТО схильні до змін, а їх цінності – це самостійність і

безпека. У якості фундаментальних цінностей політико-правового буття

респонденти у цих групах виділяють: справедливість, рівність і свободу.

Учасники АТО частіше за інших респондентів формулюють політико-правові

ідеї, образ «бажаної держави і прав» з урахуванням політико-правових

цінностей.
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Яровий Д.О. Вплив дискурсу соціальних медіа на перебіг воєнного
конфлікту в Україні

Актуальність дослідження практик громадянського протистояння в

соціальних медіа обґрунтована їхнім впливом на політичне життя країни,

політичну ідентичність груп та інформаційно-психологічну безпеку України.

Про це свідчать сучасні політичні, соціальні та психологічні чинники розвитку

українського суспільства та глобальної спільноти.

Громадянське протистояння – один з етапів внутрішньодержавної

групової конфронтації, який характеризується кристалізацією у сторін

ціннісних протиріч та має потенціал розгортання у формі соціального

конфлікту.  Дослідження політичного дискурсу є доцільним для розуміння

психологічних практик громадянського протистояння. Будучи мовним

корелятом соціальної практики, дискурс тісно пов’язаний із ескалацією

соціально-політичного конфлікту в будь-якій його формі, і слідкуючи за його

розвитком, можна відзначити та ідентифікувати відповідні його стадії (на рівні

інтерпретацій). Через протиставлення ідентичностей та появу образу ворога в

дискурсі відбувається перехід від соціальної напруженості до громадянського

протистояння, із подальшою його ескалацією в ході поглиблення конфлікту

смислів та дегуманізацією ворога.

У політико-психологічному науковому доробку не приділено достатньо

уваги цілеспрямованому та системному дослідженню особливостей

громадянського протистояння як одного з різновидів соціально-політичних

конфліктів та практик громадянського протистояння в середовищі соціальних

медіа. Внаслідок проведення з використанням критичного дискурс-аналізу за

моделлю Н. Феркло, автором ідентифіковано та проаналізовано психологічні

практики громадянського протистояння у соціальних медіа українського
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сегменту, такі як сегрегація членів спільноти, дискредитація дискурсу,

активізація «сірої зони», мобілізація опонента, персоналізація комунікатора,

визначення кордонів дозволеного, конструювання винуватця та ініціювання

реакції. На підставі аналізу цих практик встановлено психологічні ефекти,

продуковані практиками громадянського протистояння в соціальних медіа на

спільноти (монотонія, амбівалентність, десенсибілізація та алертність) та

висвітлено можливості їхнього застосування у процесах деконструкції

громадянського протистояння. Ефект монотонії виникає як наслідок надмірної

експлуатації полярних дискурсів позаполітичної тематики і,  спричиняючи

втому адресатів від цих дискурсів, призводить до  втрати ними мотивації

позиціонуватись відносно цих  подій. Ефект амбівалентності, який

дезорганізує мислення комунікаторів без чіткої позиції та веде до

продукування суспільного занепокоєння, маючи потенціал стимулювання

спільности до імпульсивних дій. Ефект десенсибілізації продукуються в ході

дискредитації дискурсу та відтворення практики визначення кордонів

дозволеного та пов’язаний із зниженням чутливості суспільства та толерування

насильницьких дій, що спрощує нав’язування відповідних ідей. Ефект

алертності виникає через поширення поглядів та цінностей невеликих

самоорганізованих груп та має потенціал для подальшої ефективної мобілізації

суспільства у довгостроковій перспективі.

Запропоновані в результаті дослідження способи мінімізації негативного

впливу групової поляризації в соціальних медіа матимуть практичне значення

для впровадження в діяльність українських органів державної влади.. Крім

того, результати та сформульовані на їх основі психологічні висновки можуть

бути використані при розробці навчальних курсів з психології, філософії,

психолінгвістики, теорії та практики комунікацій, конфліктології; у наукових

роботах, присвячених вивченню практик громадянського протистояння,
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зокрема у соціальних медіа; для мінімізації негативних наслідків конфліктів

між представниками різних форм ідентичностей в Україні. Отримані

результати можуть використовуватися практичними політичними та

соціальними психологами в ході розробки соціальних програм, та політичними

консультантами в ході передвиборчого процесу.
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Яцина О.Ф. Етнополітична  стабільність  України на прикладі Закарпаття
як поліетнічного регіону

Сьогодні Україна стоїть перед рядом загроз і викликів. Алек Лун в статті

для британського видання The Telegraph звернув увагу на те, що війна в Україні

стала найдовшим європейським конфліктом після закінчення Другої світової

війни. Попри те, що вирішення військово-політичного конфлікту у східних

регіонах країни і відновлення територіальної цілісності нашої держави є одним

із основних завдань, актуальними на сучасному етапі є й інші завдання.

«Нинiшню кpизу, яку нaзивають i укpaїнcькoю, i pociйcькoю, i євpoпeйcькoю, i

нaвiть зaгaльнocвiтoвoю чи гeoпoлiтичнoю, пoтpiбнo poзглядaти кoмплeкcнo.

Вoнa cтaлa peзультaтoм збiгу в oднiй тoчцi i в oдин чac тpьoх piзнopiвнeвих

кoнфлiктiв: гeoпoлiтичнoгo (глoбaльнoгo), укpaїнcькo-pociйcькoгo

(peгioнaльнoгo) тa влacнe внутpiшньoукpaїнcькoгo (лoкaльнoгo)» [1].

Військовий конфлікт став причиною актуалізації етнічних питань в Закарпатті.

Закарпаття є історикогеографічним регіоном, розташованим на

південному заході України, який займає 2,1% від усієї території держави і

збігається з територією сучасної Закарпатської області. Одразу зазначимо, що

Закарпаття межує зі Словаччиною та Угорщиною – протяжність кордону з

останньою складає 130 км. Цей об’єктивний факт суттєво посилює позиції

Угорщини у ймовірних претензіях на Закарпаття як перспективи етнополітичної

і територіальної інтеграції Закарпаття до свого складу.

С. Асланов вважає етнополітичну дезінтеграцію України прямим

наслідком етнополітичної нестабільності. На думку вченого, на нинішньому

етапі розвитку головним джерелом етнополітичної нестабільності є утримання

їх під своїм геополітичним контролем та недопущення їх інтеграції до ЄС та

НАТО [2, c. 5]. Перешкоджання євроатлантичній інтеграції України видається
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також метою Угорщини, яка використовує питання згортання освіти мовами

національних меншин у середній школі України як привід для блокування

вступу України до НАТО і ЄС. Навіть незважаючи на те, що 11 держав-членів

НАТО висловили незгоду з діями Угорщини щодо блокування євроатлантичних

ініціатив України через освітню реформу. Такі дії свідчать про опосередковану

ціль Угорщини: домогтися збереження в Україні середньої освіти угорською

мовою в комунальних закладах освіти на тлі узгодження дій з Російською

Федерацією з тиску на Україну. Конфлікт між Україною та Угорщиною виник

внаслідок того, що в контексті проведення освітньої реформи в Україні 5

вересня 2017 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про освіту»,

ст. 7 якого визначає мовою освітнього процесу в закладах освіти України

державну мову. Відмова від одномовної середньої освіти (лише мовами

національних меншин) була продиктована тим, що представники національних

меншин в місцях компактного проживання, в тому числі на Закарпатті, за

результатами ЗНО багато років поспіль демонструють дуже низький рівень

володіння державною мовою. Одномовна освіта мовою національних меншин

тривалий час слугувала підґрунтям для відцентрових тенденцій в Україні,

позаяк представники національних меншин не інтегрувалися в українське

суспільство через незнання державної мови і пов’язували свою освітню та

професійну діяльність виключно з етнічною батьківщиною [3, с. 32]. Тому

міністр закордонних справ України, спростовуючи закиди Будапешта, заявив,

що позиція України полягає не в тому, щоб обмежити навчання мовами

національних меншин, а в оволодінні представниками національних меншин

державною мовою. Незнання державної мови сприяє ізоляції національних

меншин, їх орієнтації виключно на етнічні батьківщини.

Окрім того, Західна Україна має фактично моноетнічний склад (89,3%

етнічні українці), демонструє високу пасіонарність у питаннях утвердження
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української етнічної ідентичності у всіх сферах життя. Зауважимо, що

етнополітичні й етнокультурні відмінності макрорегіону зумовлено  історичною

належністю до Австро-Угорщини. Національний склад Закарпаття переконливо

свідчить на користь збереження територіальної цілісності України і не сприяє

реалізації дезінтеграційних стратегій Росії та Угорщини, які приховано або

відкрито висувають етнотериторіальні претензії до цього регіону. Згідно з

даними перепису населення 2001 р. українці становлять більшість – 80,5%,

найбільшою національною меншиною є угорці – 12,1%, росіяни займають

четверту позицію – 2,5%. Однак ситуація ускладнюється тим, що, по-перше,

дані перепису населення занадто застарілі і не відображають реальної картини

етнонаціонального складу Закарпаття; по-друге, угорська національна меншина

вирізняється компактним проживанням у містах регіону та згуртованістю;

потретє, Російська Федерація діє не через російську національну меншину, а

через русинів – етнічну групу, яка нетривалий час мала власну державу на

Закарпатті – Карпатську Україну (1939 р.) і за підтримки ззовні погрожує

відокремленням від України.

Запорукою етнополітичної стабільності є дотримання балансу інтересів

всіх етнічних спільнот, що проживають на території поліетнічної держави.

Принципи рівності, збереження культурної та мовної самобутності

етноспільнот, недискримінації за етнічною ознакою закріплені в

етнонаціональному законодавстві всіх демократичних країн. Україна не є

винятком. Однак на практиці таке спостерігається далеко не завжди. Це

провокує процеси етнічного невдоволення та політизації етнічності всередині

інших етноспільнот, які почуваються дискримінованими та скаржаться на

порушення своїх прав.

Серед пріоритетів національних інтересів зауважуємо й такі, що

безпосередньо належать до сфери етнонаціональних відносин. Зокрема,
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недопущення втручання у внутрішні справи України; забезпечення розвитку і

функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя

на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і

захисту мов національних меншин України. Ці пріоритети формують підвалини

суверенного етнополітичного розвитку держави та закладають основи

неконфліктної мовної взаємодії на рівних засадах титульного етносу та

національних меншин України [4, c. 121], що є запорукою забезпечення

етнополітичної стабільності в державі. Необхідність підтримувати

етнонаціональні відносини у стабільному стані та атмосфері міжетнічної

злагоди сприяла появі нових стандартів демократичної етнонаціональної

політики, які базуються на толерантності, підтримці та визнанні цінності

різноманіття поглядів, культур, мов етноспільнот.
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