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АНОТАЦІЯ 

Курапов А. О. – Психологічні чинники вибору стратегії акультурації 

особистості. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – 

Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню психологічних чинників 

вибору стратегії акультурації особистості. У роботі узагальнено теоретичні 

положення крос-культурного та психолого-антропологічного, одновимірного 

та двовимірного підходів, які покладено в основу обґрунтування 

психологічного змісту та детермінант акультурації; з’ясовано типові профілі 

особистості, яка обирає відповідну стратегію; встановлено залежність вибору 

стратегії акультурації від індивідуальних психологічних та соціально-

демографічних чинників; визначено найбільш сензитивну до змін стадію 

акультурації.  

З’ясовано, що акультурація визначається як процес зміни, що є 

результатом перших безперервних контактів між людьми з різних культур і 

трактується як процес входження однієї етнокультурної спільноти (зазвичай 

недомінантної) до іншої (зазвичай домінантної), результатом якого є вибір 

відповідної стратегії. На сьогоднішній день існує достатньо розвинений 

теоретичний апарат для пояснення та опису процесу акультурації, як 

міжкультурної взаємодії. Критерій домінантності суспільства-реципієнта є 

основним для визначення процесу акультурації, адже при відсутності 

домінантності (кількісної переваги представників етнокультурної спільноти) 

неможливо описати акультурацію, оскільки у такому випадку взаємодія є 

міжкультурною та не буде містити необхідних елементів. Зміни, які 

відбуваються у цьому процесі, можна спостерігати як на індивідуальному, так 

і на груповому рівнях. Одним з двох параметрів, що лежать в основі стратегій 
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акультурації, є рівень, до якого групи та індивіди зберігають чи змінюють свої 

звичаї та поведінку. 

Сучасними дослідниками виокремлюються такі стратегії акультурації: 

асиміляція, інтеграція, сепарація і маргіналізація. Асиміляція – відмова від 

своєї культурної ідентичності та традицій і перехід в більш велике 

співтовариство. Це може відбуватися шляхом абсорбції недомінантної групи в 

усталену домінантну групу, або шляхом з’єднання багатьох груп з метою 

створення нового суспільства. Інтеграція розуміється як збереження деякої 

культурної цілісності групи (тобто реакція на зміни або деякий опір змінам), 

так і прагнення стати невід’ємною частиною більшої спільноти (тобто 

пристосування). Тому при виборі інтеграції відбувається збереження 

соціокультурної ідентичності і водночас відбувається приєднання до 

домінантного суспільства. Сепарація характеризується відсутністю значущих 

відносин із домінантним суспільством, що супроводжується збереженням 

соціокультурної ідентичності та традицій. Маргіналізація характеризується 

протистоянням більшому суспільству, почуттям відчуження, втратою 

соціокультурної ідентичності та акультураційним стресом. Маргіналізація 

характеризується втратою культурного і психологічного контакту як зі своєю 

рідною культурою, так і з культурою домінантного суспільства.  

Акультурація розглядається як процес і результат. Йдеться про те, що 

акультурація є процесом, проте  її результатом є формування стратегій. Таке 

трактування є доцільним, оскільки це дозволяє окреслити специфіку впливу 

психологічних явищ на вибір стратегії акультурації. Вона також повинна 

розглядатися як явище індивідуального та групового характеру і водночас 

повинна враховувати динамічну специфіку, оскільки до того як обрати 

конкретну стратегію акультурації, людина проходить стадії акультурації, 

серед яких найбільш сензитивною до впливу психологічних чинників є стадія 

кризи ідентичності. 

Для задоволення всіх необхідних критеріїв дослідження акультурації, 

була обрана методика Дж. Беррі, яка зазнала незначної модифікації відносно 
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тих психологічних характеристик, що задовольнятимуть потреби обраного 

напряму дослідження. Фрайбурзьський особистісний опитувальник дозволяє 

покрити достатньо широкий спектр змінних, пов’язаних із акультурацією, 

зокрема із виявленням психологічних чинників, які впливатимуть на вибір 

стратегії акультурації особистості. Перелік шкал із методики 

багатофакторного дослідження особистості Кетелла дозволяє визначити 

психологічні особливості. Тест смисложиттєвих орієнтацій дозволяє дослідити 

наповненість життя особистості.  

За віком виявлено суттєві відмінності у показниках психологічних 

чинників у юнаків та дорослих осіб, відповідно: порівняно з юнацьким віком, 

у осіб зрілого віку суттєво збільшується самоконтроль, зменшується 

абстрактність мислення, найменш емоційно-стабільними є особи зрілого віку, 

найбільш стабільними – молодого віку, люди із віком стають більш 

експресивними, зменшується довірливість і збільшується скептичність, 

респонденти із віком стають все більш консервативними, конформними та 

схильними до емоційного стресу.  

Кожна зі стратегій акультурації має значущий зв’язок із психологічними 

характеристиками, зокрема: сепарація  пов’язана з експресивністю, 

комунікативністю, абстрактністю; маргіналізація –комунікативністю, 

штучністю, радикалізмом; інтеграція –  комунікативністю, штучністю (чим 

більш наївною є особа, тим більше вона схильна обрати інтеграцію); 

асиміляція – штучністю. 

Згідно отриманих результатів, у кожної стратегії акультурації є низка 

чинників, які зумовлюють її вибір у юнацькому віці. Для стратегії інтеграції це 

такі чинники: низький рівень депресивності, відсутність неврастенії, 

комунікативність, відкритість, емоційна лабільність, орієнтація на результат, 

наявність цілей в житті, відсутність реактивної агресивності. Стратегія 

сепарації визначається такими чинниками: велика культурна дистанція, 

маскулінність, скромність, тривожність, замкненість, орієнтація на процес, 

абстрактність мислення, наявність цілей в житті та відсутність реактивної 
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агресивності. Для асиміляції виокремлено такі чинники: фемінінність, 

дратівливість, емоційна стабільність, відсутність скромності, скептичність, 

інтроверсія, депресивність, відсутність емоційної лабільності, локус контролю 

«Я», відсутність наповненості життя. Маргіналізацію визначають такі 

чинники: наявність емоційного стресу, скептичність, страх, конформізм, 

інтроверсія, депресивність, відсутність емоційної лабільності, локус контролю 

«Я», відсутність наповненості життя.  

Для молодого віку характерні наступні психологічні чинники вибору 

стратегії акультурації. Для інтеграції: низьконормативна поведінка, 

фемінінність, екстраверсія, емоційна лабільність, мрійливість, локус контролю 

«Життя», орієнтація на процес. Асиміляцію визначають такі чинники: локус 

контролю «Я», відсутність реактивної агресивності, неврастенія, практичність, 

довіра, нерозсудливість, конформізм, спонтанна агресивність, 

комунікативність, недомінантність, орієнтація на процес. Для сепарації 

ключовими є такі чинники: локус контролю «Я», відсутність реактивної 

агресивності, неврастенія, високонормативна поведінка, дратівливість, висока 

наповненість життя, розсудливість, домінантність, орієнтація на процес. 

Вибору маргіналізації сприяють такі чинники: практичність, відсутність 

емоційної лабільності, маскулінність, інтроверсія, штучність, локус контролю 

«Життя», орієнтація на процес.  

У роботі з’ясовано, що інтеграцію найчастіше обирають особи із яскраво 

вираженою фемінністю, відкритістю та цілеспрямованістю; в основному особи 

юнацького віку з невеликим рівнем культурної дистанції, які спілкуються не 

рідною мовою, виїхали на навчання або за програмою обміну та почувають 

себе культурно захищеними. Асиміляцію обирають особи, які мають яскраво 

виражену довіру до суспільства-реципієнта; в основному особи молодого віку, 

які мають низьку культурну дистанцію, спілкуються не рідною мовою та 

почувають себе в безпеці. Сепарацію обирають особи чуттєві, замкнені, 

істеричні, цілеспрямовані, імпульсивні та схильні до агресії; особи зрілого 

віку, з високою культурною дистанцією, які спілкуються рідною мовою та не 
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відчувають культурної безпеки. Маргіналізацію обирають інфантильні особи 

зрілого віку, які виїжджають працювати, спілкуються здебільшого не рідною 

мовою та не відчувають культурної безпеки.  

Ключові слова: акультурація, стратегії акультурації, психологічні 

чинники акультурації, психологія акультурації, криза ідентичності 
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Kurapov A. O. – Psychological factors of the personality acculturation strategy 

selection. – Manuscript.  

Thesis for the degree of psychological sciences (PhD) in specialty 19.00.01 – 

General psychology, history of psychology. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2018. 

Dissertation is devoted to the research of psychological factors of personality 

acculturation strategy choice. It summarizes theoretical positions of cross-cultural 

and psycho-anthropological, one-dimensional and two-dimensional approaches that 

underlie the substantiation of psychological content and determinants of 

acculturation; typical profiles of the person who chooses corresponding strategy are 

developed; the dependence of the strategy choice in terms of individual 

psychological and socio-demographic factors is determined; the most change-

sensitive stage of acculturation is defined. 

It has been determined that acculturation is defined as a process of change 

that results from the continuous contact between people from different cultures and 

is interpreted as the process of the entry of one ethno-cultural community (usually 

non-dominant) into another (usually dominant), the result of which is the choice of 

the acculturation strategy. To date, there is a sufficiently developed theoretical 

apparatus that allows to explain and describe the process of acculturation as 
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intercultural interaction. The criterion of dominance of the host society is essential 

for the definition of the process of acculturation, since in the absence of dominance 

(the quantitative advantage of the representatives of the ethno-cultural community), 

it is impossible to describe acculturation, since in this case, interaction is viewed as 

intercultural and does not contain necessary elements. Changes that occur in this 

process can be observed on the individual and group levels. One of the two 

parameters that underlie acculturation strategies is the level at which groups and 

individuals maintain or change their habits and behaviors. 

Modern researchers highlight the following strategies of acculturation: 

assimilation, integration, separation and marginalization. Assimilation is the 

abandonment of its cultural identity and traditions and the transition to a larger 

community. It can be done by placing a non-dominant group into an established 

dominant group, or by connecting many groups to create new society. Integration is 

understood as a preservence of the group's cultural integrity (that is, reaction to 

changes or some resistance to change), and the desire to become an integral part of a 

larger community (that is, adaptation). Therefore, when choosing an integration, the 

preservation of socio-cultural identity takes place and, at the same time, joining a 

dominant society takes place. Separation is characterized by the lack of meaningful 

relations with the dominant society, which is accompanied by the preservation of 

socio-cultural identity and traditions. Marginalization is characterized by 

confrontation with a larger society, a sense of alienation, a loss of socio-cultural 

identity and acculturative stress. Marginalization is characterized by the loss of 

cultural and psychological contact with native culture and the culture of a dominant 

society. 

Acculturation is viewed as a process and as a result. The point is that 

acculturation is a process, but its result is the formation of strategies. This 

interpretation is expedient, since it allows to outline the specificity of the influence 

of psychological phenomena on the choice of acculturation strategy. It should also 

be considered as a phenomenon of individual and group nature and at the same time 

should take into account dynamic specificity, since before choosing a specific 
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strategy of acculturation, the person undergoes stages of acculturation, among which 

the most sensitive to the influence of psychological factors is the stage of the 

identity crisis. 

To meet all the necessary criteria for the study of acculturation, J. Berry's 

method was chosen, which undergone a minor modification with respect to those 

psychological characteristics that would satisfy the needs of the chosen research 

direction. Freiburg personal questionnaire allows covering a fairly wide range of 

variables related to acculturation, in particular the identification of psychological 

factors that will influence the choice of a particular strategy of acculturation. The 

list of scales from Sixteen Personality Factor Questionnaire allows to determine 

psychological peculiarities. The test of semiotic orientation allows to investigate the 

fullness of the person's life. 

By age, significant differences in the indicators of psychological factors were 

found: compared to the adolescence, mature age representatives’ self-control 

significantly increases, abstraction of thinking decreases, mature age representatives 

are least emotionally stable, young people are the most stable ones, people with age 

become more expressive, confidence decreases and skepticism increases; 

respondents with age become more conservative, conformal and inclined to 

emotional stress. 

Each of the strategies of acculturation has a significant relationship with 

psychological characteristics, in particular: separation is correlated with 

expressiveness, communicative, abstractness; marginalization with 

communicativeness, artificiality, radicalism; integration with communicativeness, 

artificial (the more naive the person is, the more it is inclined to choose integration); 

assimilation with artificiality. 

According to the results, in each strategy of acculturation there are a number 

of factors that determine its choice in adolescence. For integration strategy, these 

factors are: low level of depression, lack of neurasthenia, communicative, openness, 

emotional lability, goal orientation, existence of goals in life, lack of reactive 

aggressiveness. The separation strategy is determined by the following factors: a 
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large cultural distance, masculinity, modesty, anxiety, seclusion, process orientation, 

abstract thinking, the presence of goals in life, and the lack of reactive 

aggressiveness. The following factors are identified for assimilation: femininity, 

irritability, emotional stability, lack of modesty, skepticism, introversion, 

depression, lack of emotional lability, locus of control of the "I", lack of fullness of 

life. Marginalization is determined by the following factors: the presence of 

emotional stress, skepticism, fear, conformism, introversion, depression, lack of 

emotional lability, locus of control "I", lack of fullness of life. 

For the young age, the following psychological factors of the choice of the 

strategy of acculturation are characteristic. For integration: low-regulatory behavior, 

femininity, extraversion, emotional lability, dreaminess, locus of control "Life", 

orientation to the process. Assimilation is determined by the following factors: the 

locus of control of the "I", the lack of reactive aggressiveness, neurasthenia, 

practicality, trust, inaccuracy, conformism, spontaneous aggressiveness, 

communicative, lack of orientation, process orientation. The following factors are 

key for separation: the locus of control "I", the lack of reactive aggressiveness, 

neurasthenia, high-regulatory behavior, irritability, high living standards, prudence, 

dominance, process orientation. The following factors contribute to the choice of 

marginalization: practicality, lack of emotional lability, masculinity, introversion, 

artificiality, control locus of "life", focus on the process. 

The work proposes that integration is most oftenly chosen by individuals with 

projected femininity, openness and purposefulness; those are mostly young people 

with an average level of cultural distance, who do not use their native language for 

communication, mainly went to study or via an exchange program and feel 

themselves culturally protected. Assimilation is chosen by individuals who have a 

strong trust in the hosting society; mostly representatives of early adulthood who 

have a low cultural distance, do not use native language for communication and feel 

culturally safe. Separation is chosen by individuals who are rather sensitive, closed, 

hysterical, purposeful, impulsive and prone to aggression; those are mainly the 

representatives of late adulthood, with a high cultural distance, who communicate in 
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their native language and do not experience cultural security. Marginalization is 

chosen by infantile individuals; representatives of late adulthood who mainly 

migrate for work, do not communicate in their native language and do not 

experience cultural security. 

Key words: acculturation, acculturation strategies, acculturation factors, 

acculturation psychology, identity crisis  
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Глобалізаційні процеси загострили 

проблеми змін та змісту різних модусів культури: загальнолюдської 

(всезагальні особливості); особливої (етнічна, професійні культури, гендерні 

та ін.); одиничної (культура, втілена в окремій людині).   

Євроінтеграційні спрямування в Україні зумовлюють вивчення сучасних 

західних та східних культур, особливостей міжкультурної взаємодії. Аспекти 

явища міжкультурної взаємодії розробляються у різних наукових сферах, а 

саме: соціології (Е. Тейлор, Н. Смелзер, І. Танчин), демографії (С. Капіца, 

В. Якунін), державній політиці (Е. Абдулаєв, К. Біляєва), етнографії 

(Н. Родіонов, М. Костомаров, Г. Данилевський), антропології (Ф. Хсю, 

Р. Літнон, Р. Редфілд, М. Херсковіц), соціальній психології (Д. Маєрс, 

О. Хухлаєв, Л. Почебут, І. Мейжис), педагогіці (Е. Шолохов), психології 

культури (Д. Мацумото, Г. Тріандіс), етнокультурній та етнічній 

психології (І. Данилюк, О. Савицька) тощо.    

У межах соціально-психологічного та соціокультурного підходів 

зарубіжними вченими з’ясовано такі аспекти міжкультурної взаємодії: 

психологічний зміст та її складові (Д. Мацумото, Г. Тріандіс), емоційні 

компоненти (Р. Лазарус), динаміку психічного здоров’я (К. Чун), стратегії та 

специфіку їх формування у межах державної політики (Дж. Беррі, Р. Боурхіс), 

взаємозв’язок інкультурації, акультурації та соціалізації (Г. Марін, П. Болс-

Органіста), компоненти крос-культурної трансмісії (К. Вард), особливості 

культурного дистанціювання (Р. Бретон), взаємозв’язки культури та 

суспільства (А. Джефрі), поняття культурного шоку (Ф. Рудмін), явище 

акультурації (Р. Лінтон, Р. Редфілд, М. Херсковіц) та ін. 

У дослідженнях вчених на пострадянському просторі розробляються 

такі аспекти міжкультурної взаємодії, зокрема: міграція як культурний 

феномен (О. Татарко), проблеми внутрішньої та зовнішньої 

міграції (Н. Лєбєдєва), особливості міжкультурної взаємодії (Н. Почебут), 

культурна пам’ять як психологічне явище (О. Іванова), освіта у 
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мультикультурному середовищі (Е. Шолохов), надання психологічної 

допомоги у мультикультурних суспільствах (С. Федько), етноцентризм та 

етнічна ідентичність (І. Данилюк), цінності у контексті етнічної 

культури (М. Шуменко), етнічні стереотипи (О. Савицька). 

Вирішення нагальних прикладних проблем міжкультурної взаємодії 

зумовило розробку акультурації у рамках етнокультурної психології, зокрема 

у її напрямах: крос-культурній психології (Дж. Беррі, К. Вард, Р. Боурхіс, 

Ф. Бочнер), психологічній антропології (М. Мід, А. Кардинер, Д. ЛеВін) та 

психології культури (Е. Ширяєв, Д. Леві, Л. Торес). Йдеться про акультурацію 

як вплив: акультураційного стресу на психологічний стан 

особистості (Ю. Кім, Е. Павалко, Дж. Де Лірснайдер); стратегії акультурації на 

психологічне благополуччя (Л. Джексон, Д. Кокер, О. Татарко, Н. Лєбєдєва) та 

порушення психічного здоров’я (С. Канг), соціокультурної компетентності на 

її перебіг (К. Вард); соціально-демографічних чинників на вибір її 

стратегії (Г. Баррет, Дж. Беррі, П. Боскі, С. Шварц) у контексті 

освіти (Х. Барнет) та державної політики (Р. Боурхіс), зокрема у студентської 

молоді (С. Бочнер, Л. Вільямсон, Д. Фінні). А також йдеться про акультурацію 

як: встановлення взаємозв’язків і причин міграції та вибору її 

стратегії (Ц. Сабатьє, Д. Сем, В. Сієрл); зміни етнічної 

ідентичності (С. Мендоза); процес (і проблему її розмежування з 

адаптацією (Д. Бірма, Е. Трікет)) та результат (тобто соціальну 

дезадаптацію (С. Канг, К. Тадмор, Л. Торес, Л. Роглер, Дж. Цаї)); зміст, 

моделювання вимірів, способи та шкали її дослідження (Г. Марін, Р. Кімбро, 

М. Лопез-Клас, С. Нг, В. Фланнері, С. Бочнер, Ф. Ван де Війвер, Д. Ескобар, 

Г. Марін, Г. Фінк, О. Целенк) та ін. 

Як стверджують дослідники, вибір стратегії акультурації визначає 

спосіб взаємодії людини з суспільством-реципієнтом та форми реагування на 

події, які відбуваються в її житті. Нині більшість досліджень сфокусовано на 

наслідках вибору стратегій акультурації. Проте таке широке трактування 

акультурації підходить до різних модусів культури, і виникнення різних 
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моделей та способів дослідження пов’язано із переносом результатів 

дослідження одного модусу на всю культуру. У результаті, специфіка 

психологічних чинників вибору стратегії акультурації не є достатньо 

розробленою; не виокремлено етапи акультурації, на яких вплив 

психологічних чинників може зумовити зміну у виборі її стратегії; існують 

різні трактування змісту її стратегій, стилів та стадій. Актуальний стан 

наукової розробки та соціальна значущість проблеми зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження: «Психологічні чинники вибору стратегії 

акультурації особистості».  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у межах тематичного плану досліджень 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: 

соціальні, психологічні та педагогічні аспекти» (номер державної реєстрації 

0114U003481). Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні 

Вченої ради факультету психології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол № 6 від 21 січня 2016 року). 

Мета дослідження полягає у визначенні психологічних чинників 

вибору стратегії акультурації особистості.  

Відповідно до мети дослідження було сформульовано такі завдання:  

1. У результаті аналізу основних підходів до вивчення акультурації в 

психології  визначити властивості стратегій акультурації.  

2. Встановити взаємозв’язки психологічних та соціально-демографічних 

характеристик осіб, які пройшли процес акультурації. 

3. Визначити особливості впливу психологічних, соціально-демографічних 

характеристик та актуального психологічного стану на вибір стратегій 

акультурації.   

4. Встановити залежність вибору стратегії акультурації від індивідуальних 

психологічних та соціально-демографічних чинників.  
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5. Створити емпіричну модель чинників вибору стратегії акультурації та 

сформувати типові особистісні профілі для вибору кожної зі стратегій 

акультурації.  

Об’єкт дослідження: акультурація особистості як психологічний 

феномен.  

Предмет дослідження: психологічні чинники вибору стратегії 

акультурації особистості.   

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять положення 

теорій: акультурації (Дж. Беррі), психологічної акультурації (Н. Грейвз), 

методології дослідження акультурації (Г. Марін, К. Кім, Р. Кімбро, М. Лопез-

Клас), специфіки вивчення акультурації (О. Татарко), соціальної 

дистанції (Е. Богардус), особистісних рис (Г. Айзенк), теорії рис особистості (Р. 

Кетела), смисложиттєвих орієнтацій (Д. Лєонтьєв). Засадничими є положення 

теорій специфіки міжкультурної взаємодії: міжкультурної поведінки (М. Сігал), 

впливу культури на емоційне реагування (Д. Мацумото), культурних 

синдромів (Г. Тріандіс), культурного шоку (Р. Боурхіс, С. Бочнер), модальної 

особистості (Л. Хонігман), культурного розвитку (М. Мід) та акультураційних 

вимірів (С. Шварц). 

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань застосовано такі 

методи дослідження: а) теоретичні – аналіз, синтез, моделювання для 

визначення основних підходів до вивчення акультурації в психології та 

з’ясування властивостей стратегій акультурації; б) емпіричні – анкетування, а 

також методики: комплексного дослідження акультурації (Дж. Беррі) – для 

оцінки інтегральної безпеки, визначення акультураційних очікувань, оцінки 

психологічних проблем, оцінки соціокультурної дезадаптації, оцінки 

установки на соціально-очікувані відповіді; Шістнадцятифакторний 

опитувальник Кетелла та Фрайбурзьський особистісний 

опитувальник (Дж. Фаренберг, Х. Зельг, Р. Хампел) – для вимірювання 

психологічних характеристик; Тест смисложиттєвих орієнтацій (Д. О. 

Лєонтьєв) – для визначення міри наповненості життя; Методика культурної 
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дистанції (Е. Богардус) – для визначення культурної дистанції; 

в) математично-статистичної обробки даних – кількісного опису даних та 

статистичного виводу (t-критерій Стьюдента для залежних і незалежних 

вибірок, кореляційний, двофакторний та багатофакторний дисперсійні 

аналізи), методи багатомірної математичної статистики (факторний, лінійний 

та множинний регресійний аналізи) – для встановлення психологічних 

чинників вибору стратегії акультурації. Статистичний аналіз здійснено за 

допомогою спеціалізованого пакету для психологічних досліджень SPSS 23.0.  

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

полягає в тому, що 

вперше: 

– розроблено комплексний підхід до трактування акультурації, який 

враховує крос-культурний та психолого-антропологічний напрями у її 

дослідженні, що дозволило встановити індивідуально-психологічні 

характеристики особистості мігранта та особливості їх впливу на 

вибір стратегії акультурації як результату взаємодії мігранта із 

суспільством-реципієнтом; 

– встановлено зв’язки між вибором стратегії акультурації, мовою 

повсякденного вжитку, культурним дистанціюванням та причиною 

міграції: зближення із суспільством відбувається за відсутності 

спілкування рідною мовою та небажанні повертатися на батьківщину; 

віддалення – при спілкуванні рідною мовою та прагненні 

повернутися на батьківщину; 

– з’ясовано психологічні чинники вибору кожної зі стратегій 

акультурації, а саме: відкритість, орієнтація на результат, 

комунікативність, емоційна лабільність, відсутність реактивної 

агресивності, мрійливість (інтеграція); скептичність, дратівливість, 

депресивність, інтроверсія, агресивність, комунікативність, локус 

контролю «Я» (асиміляція); конформізм, скептичність, інтроверсія, 

емоційна ригідність (маргіналізація); замкненість, тривожність, 
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скромність, високонормативна поведінка, дратівливість (сепарація); 

– встановлено, що на стадії кризи ідентичності вплив психологічних 

чинників може зумовити зміну у виборі стратегії акультурації: 

наявність кризи ідентичності зумовлює вибір асиміляції або 

маргіналізації, її відсутність –інтеграції або сепарації; 

– на основі психологічних чинників вибору стратегії акультурації 

визначено особистісні профілі, які зумовлюють вибір однієї зі 

стратегій: незалежний (сепарація), залежний (асиміляція), 

відкритий (інтеграція), закритий (маргіналізація); 

– визначено взаємозв’язки психологічних особливостей з вибором 

стратегії акультурації з урахуванням соціально-демографічних 

характеристик. 

уточнено: 

– поняття акультурації в етнокультурному контексті та можливості його 

застосування до різних модусів культури;  

– компонентний склад крос-культурної моделі акультурації;  

– психологічний зміст поняття акультурації. 

Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечено 

теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних положень, 

психологічних змінних, використанням надійних і валідних діагностичних 

методик, репрезентативністю вибірки та застосуванням коректних методів 

математичної статистики із використанням сучасних програм обробки даних. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що отримані 

результати можуть бути використані в якості змістових орієнтирів у процесі 

розв’язання завдань консультування, особливо у роботі з представниками 

інших культур, а також для 1) розробки культурних асиміляторів та 

культурних інтеграторів, психологічних тренінгів, які спрямовані на 

формування адаптивних можливостей осіб, які від’їжджають на тривалий час 

за кордон (незалежно від мети виїзду та терміну перебування); 2) 

діагностування причин незадовільного психологічного стану, який пов’язаний 
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з міграцією та підвищенням ефективності діяльності людини, яка знаходиться 

в іншокультурному середовищі; 3) підготовки тих, хто їде на навчання або на 

роботу до іншої країни, враховуючи їх індивідуальні психологічні 

особливості. Результати дисертаційної роботи можуть бути використані при 

викладанні дисциплін «Етнокультурна психологія», «Соціальна психологія», 

«Міжкультурна комунікація», «Психологія культури», «Психологія 

особистості», «Соціальні та політичні конфлікти», «Загальна психологія» для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівнів «бакалавр» та «магістр», а також 

при організації системи соціальної допомоги мігрантам (клубів знайомств, 

телефонів довіри та ін.). 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (довідка №016/206/1 від 24 

жовтня 2018); у діяльність таких організацій: центру «Розвиток корпоративної 

соціальної відповідальності», організації AIESEC (при ООН та ЮНЕСКО), м. 

Київ (Україна), м. Варшава (Польща), м. Прага, м. Брно (Чехія) (довідка 

№10/29-1 від 28 жовтня, 2018); ТОВ «Промкабельсбут» м. Київ, м. Харків 

(довідка №2310/18 від 23 жовтня, 2018); ТОВ «BILONA», м. Черкаси (довідка 

№34 від 19 жовтня, 2018); туристичної агенції «Смайл» (довідка №15 від 15 

жовтня, 2018); до навчальних програм громадської 

організації «Інтелектуальний капітал України», м. Київ (довідка №10/1 від 10 

жовтня, 2018). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

результати емпіричного дослідження представлялися на науково-практичних 

конференціях, зокрема: Круглий стіл «Вчинкова психологія: історія та 

сучасність» (Київ, 2016); ХІ Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы и перспективы развития педагогики и 

психологии» (Махачкала, 2016); ХІ Міжнародна науково-

практична конференція «Публічне здоров’я: соціальні, освітні та психологічні 

виміри» (Люблін, 2017); ХІХ Міжнародна конференція молодих науковців 

«Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи 
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дослідження» (Київ, 2017); Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та 

перспективи» (до 50-річчя фахової роботи психологів у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка) (Київ, 2017); 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у 

вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (Київ, 2017); ХХ 

Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в 

сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (Київ, 2018). 

Публікації. Результати дослідження відображено у 10 публікаціях, 

серед яких 7 статей у наукових фахових виданнях, включених до переліку, 

затвердженого МОН України, 3 статті в іноземних виданнях (1 стаття у 

збірнику міжнародної наукометричної бази Scopus); 6 тез доповідей на 

наукових форумах. 

 Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Список 

використаних джерел містить 206 найменувань, з яких 96 – англійською 

мовою. Основний зміст дисертації викладено на 172 сторінках. Загальний 

обсяг становить 280 сторінок. Робота містить 32 таблиці (на 14 сторінках), 

28 рисунків (на 16 сторінках) та 12 додатків. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

АКУЛЬТУРАЦІЇ В ПСИХОЛОГІЇ 

 

1.1. Поняття акультурації в сучасній психології 

 

Акультурація – порівняно новий термін для крос-культурної психології, 

проте у психологічній антропології він використовувався із початку ХХ 

століття. Починаючи із кінця 90-х років, термін «акультурація» активно 

входить у категоріальний апарат етнокультурної психології. Власне поняття 

«акультурація» вперше було використане антропологами Р. Редфілдом, 

Р. Лінтоном та М. Херсковіцем. У своїй доповіді «Меморандум дослідження 

акультурації» вони представили наступне визначення, що стало класичним: 

«акультурація являє собою феномен, що виникає в результаті 

безпосереднього, тривалого контакту груп індивідів із різними культурами, що 

виражається у зміні патернів оригінальної культури однієї або обох груп; це 

визначення акультурації відрізняється від простої зміни культури, що є 

аспектом акультурації та асиміляції, яка є фазою акультурації» [178, с. 149]. 

Під поняттям індивід мається на увазі дослівний переклад з англійського 

«individual», що скоріше дослівно перекладається як «індивідуум» або 

«особа». Тим не менш, у роботі використовується саме поняття «індивід» для 

зручності перекладу із англомовних джерел. Пізніше під акультурацією 

розуміли зміни в культурі, ініційовані зіткненням двох або більше автономних 

культурних систем. 

Більшість робіт того часу належало європейським соціологам. Усі вони 

доводили обґрунтованість «взаємного пристосування», що призвело до 

культурного злиття (поглинання) у мультикультурних імперіях або сучасних 

мультинаціональних державах. У німецькій літературі цей процес одержав 

назву амальгамізація, в англомовній – асиміляція. У 1901 р. соціолог 

С. Сімонс опублікував огляд досліджень акультурації. Він пише, що 



24 

 

акультурація може бути визначена як процес пристосування, який 

відбувається між членами двох різних рас, у випадку тривалого контакту і, 

якщо в ньому були присутні необхідні психічні умови. Результатом подібного 

контакту є досягнення відносної групової гомогенності [196]. Це процес, 

завдяки якому взаємодія людей змінюється від простого механічного 

з’єднання до «складного хімічного». Незважаючи на очевидність того факту, 

що акультурація призводить до двосторонніх процесів змін, подальші 

дослідження у цій області сфокусувалися на пристосуванні і змінах, що 

відбуваються у групах мігрантів, «візитерів» та інших культурних меншин у 

результаті їх контактів із домінуючою більшістю. 

Як видно з представлених вище визначень, акультурація спочатку 

домінувала в якості соціологічної категорії і розумілася як процес зміни в 

культурі, а поняття «індивідуальна зміна» було додане до визначення 

акультурації пізніше. Із визначення акультурації можна виокремити деякі 

ключові елементи, які зазвичай аналізуються у крос-культурній комунікації. 

По-перше, необхідно, щоб був постійний і безпосередній контакт або 

взаємодія між культурами: це виключає короткочасні, випадкові зв’язки. По-

друге, результатом є зміна культурних і психологічних феноменів у людей, які 

знаходяться в контакті. По-третє, якщо поєднувати ці два аспекти, можливо 

провести різницю між процесом і станом: активність проявляється під час і 

після контакту, тобто, взаємодія має динамічний характер. Має місце також 

довгостроковий результат процесу, який може бути відносно стабільним і 

включати не тільки зміну існуючих феноменів, але також і деякі нові явища, 

що виникають у результаті процесу культурної взаємодії. 

Як зазначають Дж. Беррі, Дж. Трімбл та Е. Ольмедо, психологія 

акультурації розглядалася з двох причин: по-перше, для контролю досвіду 

соціальних і культурних змін (таких як шкільне навчання, телекомунікація та 

індустріалізація), які можуть зашкодити крос-культурному вивченню 

психологічних явищ (наприклад, рівень когнітивних здібностей). По-друге, 

акультурація вивчалася заради власне груп, як сукупність психологічних 
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явищ, які виникають на стику двох культур. Відтоді акультурація стала 

невід’ємною і важливою частиною області крос-культурної психології [172].  

Схема на рис. А.1 (див. додаток А) була розроблена Дж. Беррі 

переважно на основі робіт Б. Малиновського та В. Ріверса, в яких 

розглядалися взаємозв’язки поведінкових, культурних та екологічних 

феноменів. За Малиновським, особливості культури розуміються в контексті 

того, як саме вони пов’язані між собою в межах системи, і за допомогою яких 

система пов’язана із фізичним оточенням. Тут розглядаються зв’язки між 

екологією та культурою. В. Ріверс у свою чергу зазначає, що кінцевою метою 

всіх досліджень людства є спроба отримати пояснення з точки зору психології, 

згідно з якою поведінка людини, як індивідуальна, так і колективна, 

визначатиметься соціальною структурою, членом якої є кожна людина. У 

даному випадку представлені зв’язки між поведінкою людини і 

соціокультурним контекстом [118]. Разом із тим, послідовність екологія-

культура-поведінка стала частиною обґрунтування подібності та відмінності 

психологічних феноменів у всьому світі. Ця схема була розроблена вченими, 

які проводили дослідження в області «культури і особистості», і тими, хто 

дотримувався «екокультурного» підходу у крос-культурній психології. 

Різниця між аналізом на рівні популяції і на рівні особи відображена на 

рис. А.1 (див. додаток А), де рівень популяції показаний в лівій частині схеми, 

а рівень індивіда – у правій. У. Сегал стверджує, що загальний хід розгляду 

структури здійснюється зліва направо, змінні рівня популяції (ліва частина) 

розуміються як чинники, які впливають на індивідуальні результати (права 

частина). Зазначений загальний напрямок відповідає інтересам крос-

культурної психології [171]. Як зазначає Дж. Беррі, метою авторів було 

пояснення індивідуальних та групових подібностей та відмінностей 

психологічних характеристик як функцій рівня популяції. Очевидно, що повна 

модель, яка реалізує спробу остаточного визначення взаємовідносин в 

реальному світі, повинна містити численні зворотні зв’язки, що представляють 

вплив окремих людей на інші змінні. Поняття зворотнього зв’язку необхідно, 



26 

 

щоб виключити розгляд індивідів як простих елементів. Згідно з багатьма 

філософськими і психологічними теоріями, люди є активними учасниками 

взаємовідносин з фізичним і культурним оточенням. Існує інтерактивний або 

діалектичний взаємозв’язок, який здатен як виділяти, так і змінювати саму 

природу цих контекстів, тому слід враховувати цю можливість при створенні 

будь-якої загальної концепції. Однак тут зазначені лише два зворотні 

зв’язки (люди впливають на екологічні та соціально-політичні контексти), які 

вказують на наявність у схемі зворотних зв’язків в ширшому сенсі. 

У крайній лівій частині показані три основні групи впливу, в тому числі, 

дві фонові змінні екологічного та соціально-політичного контекстів. 

Біологічна і культурна адаптації здійснюються популяціями по відношенню до 

цих двох контекстів. У правій частині наведені психологічні характеристики, 

які зазвичай є точкою зосередження психологічного дослідження (включаючи 

поведінку, мотиви, здібності, характерні риси та установки). Група змінних 

посередині (процесуальні змінні) являє собою різні види трансмісії або впливу 

на індивідів змінних популяційного рівня (включаючи контекстуальні, 

біологічні та культурні чинники адаптації).  

Якщо розглядати більш детально, то екологічний контекст – це 

навколишнє середовище, у якому взаємодіють люди і фізичне середовище, що 

слід розуміти як комплекс взаємин, що забезпечують сферу життєвих 

можливостей для популяції. Ці можливості включають як сприятливі фактори 

або можливості, так і обмеження для культурного і психологічного розвитку. 

Така інтерактивна точка зору є суттю екологічного підходу до розуміння 

культури і дозволяє уникнути проблем більш ранніх підходів, таких, 

наприклад, як «детермінізм навколишнього середовища». Ця взаємодія 

показана двобічною стрілкою між блоками екології та адаптації.  

Що ж стосується адаптації на рівні популяції, автори дотримуються 

позиції, що індивідуальна поведінка може бути осмисленою у різних 

культурах тільки у разі врахування як культурних, так і біологічних 

особливостей виду (мається на увазі, homo sapiens). Подібне об’єднання 
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інтересів представляється не тільки збалансованою, а й єдино прийнятною 

точкою зору в даній області. Виняток культури або біології як чинників при 

поясненні мінливості людини не має смислу. Однак, пояснення з точки зору 

екологічних взаємозв’язків недостатнє: на культурно-специфічну поведінку 

індивіда впливають культурні контакти у соціально-політичному контексті 

групи. Вони здійснюються поряд з контактами між популяціями, які є 

результатом таких історичних і сучасних подій, як колоніальна експансія, 

міжнародна торгівля, вторгнення і міграція. Ці контакти призводять до 

виникнення іншої процесуальної змінної акультурації, що включає взаємний 

вплив контактуючих груп. Важливо відзначити, що не всі відносини між 

двома основними фундаментальними змінними і психологічними наслідками 

опосередковані за допомогою культурної і біологічної адаптації або трансмісії. 

Деякі типи впливу є безпосередніми, наприклад, вивчення навколишнього 

середовища в окремому екологічному оточенні (призводить до нового способу 

дій); дефіцит продуктів харчування під час голоду (тягне за собою зниження 

працездатності); або новий досвід зв’язку з іншою культурою (створює нові 

установки або цінності) [203]. Ці безпосередні види впливу позначені 

верхньою і нижньою стрілками на схемі, що минають дві форми адаптації 

популяцій так само, як і процеси генетичної та культурної трансмісії.  

Багато з цих безпосередніх типів впливів були предметом досліджень в 

області екологічної психології. Дж. Беррі також вважає, що люди можуть 

усвідомлювати, захищати, оцінювати і змінювати всі ці впливи (як прямі, так і 

непрямі). У результаті цього виявляються індивідуальні психологічні 

відмінності в широкому діапазоні, зворотній (взаємний) вплив на фонові 

контексти і різноманітні процесуальні змінні. Таким чином, розподіл 

психологічних особливостей всередині груп і між ними можна найкраще 

зрозуміти за допомогою окремої схеми. У тому випадку, коли будуть 

ідентифіковані та враховані екологічні, біологічні, культурні та акультураційні 

чинники, можливо буде пояснити, чому люди відрізняються один від одного, і 

чому вони в той же самий час є подібними або схожими [118]. Отже, Дж. Беррі 
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окреслює процес акультурації як особливу складову при поясненні 

відмінностей між людьми, базуючись на культурному, біологічному та 

екологічному контекстах. Інкультурація може виступати компонентом 

акультурації, так як процес входження індивідів до іншого культурного 

середовища відбувається саме завдяки цьому специфічному механізму. 

Зазначене твердження не протирічить загальноприйнятому визначенню 

інкультурації, а тому саме такий підхід є доцільним при висвітленні 

теоретичних основ процесу акультурації.  

Дж. Беррі наголошує, що іноді акультурація може розглядатися як 

процес культурного навчання, який нав’язує групам менший рівень їх 

належності до меншин. Якщо інкультурація являє собою навчання 

першої (рідної) культури, то акультурація – навчання другої (чужої) культури. 

Цей процес часто розглядається як безконфліктний культурний обмін, у ході 

якого культура меншин витісняється культурою домінуючої більшості, тобто 

відбувається проста асиміляція. Однак терміни асиміляція і акультурація 

мають різне трактування. Якщо асиміляція означає повне розчинення 

особистості в іншому культурному середовищі, то акультурація припускає 

різні стратегії пристосування до нових умов існування. 

У крос-культурній психології важливо проводити розходження між 

груповим та індивідуальним рівнем акультурації. Н. Грейвз вивів новий 

термін – психологічна акультурація, яка характеризується визначенням змін, 

яких зазнає індивід у результаті перебування в контакті з іншими культурами і 

у результаті участі у процесі акультурації. Ця відмінність між груповою 

акультурацією та індивідуальною акультурацією важлива з двох причин. Одна 

з них полягає в тому, що явища різняться на двох рівнях: наприклад, на рівні 

популяції часто відбуваються зміни в соціальній структурі, економічній основі 

і політичній організації, тоді як на індивідуальному рівні відбуваються зміни 

таких феноменів, як ідентичність, цінностей та установок. Друга причина 

розрізнення двох рівнів полягає в тому, що не всі індивіди, які проходять 

акультурацію, беруть участь у колективних змінах однаковим чином. Отже, 
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якщо існує потреба осмислити взаємозв’язки між культурним контактом і 

психологічними результатами взаємодії для індивідів, слід оцінити зміни на 

рівні популяції і участь індивідів у цих змінах, а потім зв’язати обидва 

параметри із психологічними наслідками для індивідуума [119].  

На рис. А.2 (див. додаток А) представлена структурна схема, яка 

виокремлює і пов’язує культурну та психологічну акультурацію та 

ідентифікує дві (чи більше) контактуючі групи. Ця структурна схема служить 

картою тих явищ, які необхідно концептуалізувати і виміряти у процесі 

дослідження акультурації. На культурному рівні необхідно зрозуміти ключові 

особливості двох первинних культурних груп (А і В), природу їх відносин при 

контакті і культурні зміни, які є результатом контакту в обох групах, а також 

ті етнокультурні групи, які з’являються в процесі акультурації [118, c. 352]. Це 

вимагає проведення великої етнографічної роботи на рівні громади. Ці зміни 

можуть бути незначними або істотними, можуть варіювати від таких, які легко 

визначаються, до таких, які стають основними джерелами руйнування 

культури. 

На індивідуальному рівні необхідно розглянути психологічні зміни, яких 

зазнають індивіди в усіх групах. Адаптація буває переважно внутрішньою чи 

психологічною (почуття добробуту, почуття власної гідності) або 

соціокультурною, що зв’язує індивіда з іншими людьми в новому суспільстві 

(компетентність поведінки в повсякденному міжкультурному житті). Загальні 

огляди цього процесу і його специфічні особливості можна знайти у 

літературі [126, 143, 165]. Теоретично, цілком можливий рівномірний 

взаємовплив культур, але на практиці частіше всього одна культура прагне 

пригнічувати іншу, що призводить до появи домінуючих і не домінуючих 

груп.  

Акультурація визначається як процес зміни, що є результатом перших 

безперервних контактів між людьми з різних культур [178, с. 149]. Дж. Ріхман, 

М. Гавірія, Д. Флаерті, С. Бірз та Р. Вінтроб вказували на ще один компонент-

ймовірність, який закладався в тому, що домінуюча етнокультурна спільнота, 
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або донор, може пройти процес зміни під впливом аспектів культури 

«новачка» або акультураційної групи [цит. за 146]. Це припущення було 

притаманне деяким із перших визначень акультурації, проте зараз більшість 

дослідників розробляють та сприяють поширенню застосування 

багатовимірної або двовимірної моделі дослідження акультурації, що 

підтверджують дослідники С. Мендоза, Р. Халуалані та Дж. Држевіцька. 

Зазначена модель і визначає два основні підходи до вивчення акультурації на 

сьогоднішній день. Тому сьогодні визнають той факт, що акультурація є 

процесом, у якому елементи недомінуючої і домінуючої етнокультурних 

спільнот сприяють збереженню та засвоєнню культурних особливостей [167]. 

На жаль, існує тенденція плутати акультурацію та асиміляцію, оскільки 

більшість осіб, які знаходяться у процесі міжкультурної взаємодії, тяжіють до 

повного включанне у більше суспільство. Це явище можна назвати 

ситуаційною акультурацією: людина і ситуація утворюють комплексну 

взаємодію. Ця взаємодія є складним рекурсивним процесом, який визначає 

когнітивні і перцептивні особливості. У свою чергу, ці особливості впливають 

на поведінкові результати. С. Мендоза припустив, що людина, яка проходить 

акультурацію, може відмовитися від релігійної практики, засвоїти певні 

звичаї, вбиратися у традиційний одяг, а також інтегрувати переваги в їжі і 

святкування деяких свят. Дослідник також вводить поняття акультураційних 

статусів, які, у свою чергу, можуть бути зрозумілими лише через 

впровадження так званого індексу акультурації, який описує кількість 

сформованих індивідуальних зв’язків [162]. 

Одновимірна модель описує акультурацію як процес переходу від однієї 

культурної ідентичності (наприклад, етнічної ідентичності) до іншої 

(наприклад, громадянської ідентичності) протягом тривалого часу [170]. Через 

цю особливість, одномірну модель часто називають моделлю асиміляції або 

біполярною моделлю. На думку Е. Ольмедо, перевага одновимірної моделі 

полягає у її простоті, у тому, що вона може всю взаємодію розглядати як 

процес асиміляції і брати до уваги лише декілька понять. Але така 
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узагальненість робить її вразливою для критики [172]. Х. Нгуєн та А. Фон-Ейе 

стверджують, що основна критика цієї моделі полягає в тому, що вона 

передбачає взаємне виключення двох культурних ідентичностей [171]. Іншими 

словами, ця модель не дозволяє етнічним меншинам формувати 

повномасштабну бікультурну ідентичність, хоча багато етнічних меншин 

доводять її наявність (наприклад, китайські американці або мексиканські 

американці). Через це обмеження двовимірна модель швидко стала 

життєздатною альтернативою одновимірній моделі. Як зазначає С. Канг, 

двовимірна модель не розглядає процес акультурації через континуум 

ідентичності від одного кінця до іншого. Замість цього, вона пропонує 

припущення про незалежність: збереження етнічної ідентичності не залежить 

від розвитку панівної культурної самобутності. Запропонувавши незалежність 

двох культурних ідентичностей, двовимірна модель здатна охопити не тільки 

людей з конкретною ідентичністю, але й дозволяє брати до уваги дві культури 

та двох людей, які не прив’язані до будь-якої культури. Така гнучкість є 

основною перевагою моделі [153]. 

Двовимірна модель була розроблена завдяки впровадженню ряду заходів 

протягом останніх двох десятиліть. Інструменти, які використовувалися, 

можуть бути грубо поділені на дві основні категорії, засновані на підходах до 

оцінки двох культурних орієнтацій, які називаються типологічними та 

одномірними підходами відповідно. Найбільш впливова версія двовимірної 

моделі була розроблена Дж. Беррі і його колегами [155]. Ця модель заснована 

на спостереженні, що етнічні/культурні меншини, які проживають у 

мультикультурних суспільствах, повинні протистояти двом основним 

проблемам: збереженню етнічної ідентичності та активному залученню до 

домінуючої культури. Ставлення до цих двох питань разом визначають 

культурні орієнтації, і на основі гіпотетичних відповідей на ці два питання. 

Дж. Беррі і його колеги виокремили чотири стратегії акультурації: 

інтеграція (зацікавленість у збереженні як культурної самобутності), 

асиміляції (тільки зацікавленість у збереженні основної культурної 
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ідентичності), сегрегація (тільки зацікавленість у збереженні етнічної 

культурної самобутності), і маргіналізація (мало інтересу у збереженні 

культурної самобутності) [195]. З одного боку, цей типологічний підхід має 

суттєві переваги. Він забезпечує чітку схему основних результатів, отриманих 

від моделі та його простота допомагає легко зрозуміти суть теорії. Проте, 

якщо основні розміри неадекватно масштабуються, це призводить до 

небажаних наслідків. Одним з таких наслідків є відсутність незалежності 

серед чотирьох параметрів. Йдеться про те, що запропоновані шкали 

дослідження не пов’язуються між собою належним чином та не мають 

кореляції для взаємопідтвердження. Тим не менш, двовимірна модель є 

найбільш широко використовуваною завдяки своїй зручності. Зокрема для 

нашого дослідження було обрано саме таку модель, оскільки вона дозволяє 

утриматись від використання побічних змінних та дозволяє сфокусуватися на 

результаті акультурації, який виражений у її стратегіях.  

Як зазначають Й. Ченцова-Даттон та колеги, багатовимірний підхід є 

спробою виміряти культурні орієнтації із використанням двовимірних шкал. 

Відповідний підхід був основою для розробки ряду двовимірних 

акультураційних підходів. Проте залишаються питання про те, чи 

відповідають ці тести незалежності припущення про них же [129]. У таблиці 

1.1 представлений детальний перелік основних акультураційних шкал, які 

розроблені для багатьох досліджуваних груп і багато з них засновані на 

двовимірній моделі.  

У таблиці 1.1 представлений детальний перелік основних 

акультураційних шкал. Виходячи із зазначених результатів, припущення про 

незалежність не було перевірено в деяких випадках, проте при його 

застосуванні виявлялося, що кореляції між двовимірними шкалами сильно 

варіювали. Як стверджує С. Канг, відбувалася певна стандартизація 

досліджень акультурації, результати якої є характерними для специфічних 

етнокультурних спільнот. Йдеться про те, що суттєва кореляція між 

незалежними змінними була характерна при порівнянні латиноамериканців та 
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власне мешканців Сполучених Штатів Америки. Тим не менш, кожна із 

обраних двовимірних моделей статистично виправдовувала своє право на 

існування і продовжувала застосовуватися у багатьох дослідженнях [153]. Як 

мінімум вона показувала кращі результаті, аніж одновимірна модель. 

Таблиця 1.1 

Узагальнення багатовимірного підходу до акультурації 

 Шкала 

акультурації 

Цільова 

група 

Формат 

запитань 

Ранги Незалежніс

ть 

кореляції 

1 Шкала 

бікультурного 

включення 

Іспано-

американці 

 4-

значна 

шкала 

Залежні 

виміри 

2 Мультикультурна 

шкала 

акультурації 

Азіати та 

латино-

американці 

 4-

значна 

шкала 

Залежні 

виміри 

3 Акцентуаційна 

шкала 

акультурації 

Азіати  4-

значна 

шкала 

Залежні 

виміри 

4 Шкала 

акультураційних 

атитюдів 

Латино-

канадці 

 4-

значна 

шкала 

Незалежні 

виміри 

5 Акультураційна 

рангова шкала 

Мексикано-

Американці 

Я 

думаю/розмовл

яю англійською 

5-

значна 

шкала 

Незалежні 

виміри 

6 Біхевіоральна 

акультураційна 

шкала 

Латино-

американці 

Як часто Ви 

говорите/думає

те/пишете 

англійською? 

4-

значна 

шкала 

Незалежні 

виміри 

 

Як стверджують Л. Едвардс та колеги, сильні зворотні кореляції були 

помічені багатьма дослідниками [138]. У спробі захистити їх, С. Нгуєн, 

Д. Мессе і Р. Столак стверджували, що кореляції як і раніше підтримуються 

двовимірною моделлю, тому що вони не були абсолютно негативними як в 

одномірній моделі [цит. за 166]. Проте Д. Бірман, Е. Трікет та Р. Бучанан 

пов’язують сильні негативні кореляції з абсолютними культурними 

відмінностями між етнічними і основними групами суспільства [121]. Згідно 

Дж. Тсаї та Й. Ченцовою-Даттон, припущення про незалежність не слід 
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застосовувати для іммігрантів оскільки вони, як правило, проходять через 

зміни цінностей і поглядів, звикаючи до нового суспільства [129]. У тому ж 

дусі, В. Фланнері, С. Райзі та Дж. Ю стверджували, що істотні розміри 

зворотних кореляцій можуть означати, що двовимірна модель не є 

достатньою, щоб охопити весь обсяг процесу акультурації. Вони припустили, 

що третій вимір має бути доданий, щоб охопити «стихійність етнічної 

ідентичності» [144].  

Таблиця 1.1 дає зрозуміти, що для кожної етнокультурної групи варто 

застосовувати специфічну шкалу вивчення акультурації, яка заснована на 

специфіці власне групи, що досліджується. Розподіл на залежні та незалежні 

виміри відбувається за наявності кореляційних зв’язків. Окрім наведених у 

таблиці моделей існує досить багато інших способів застосування двовимірної 

моделі. Проте більшість із них розроблена для осіб, які взаємодіють із 

«Західним Світом».  

Таким чином, на сьогоднішній день, існує достатньо розвинений 

теоретичний апарат для пояснення та опису процесу акультурації, як 

міжкультурної взаємодії. Однією із ключових характеристик міжкультурної 

взаємодії є наявність змін, а тому для пояснення власне особистісних змін був 

введений термін «психологічна акультурація», який включає в себе опис 

динаміки психологічних характеристик при міжкультурній взаємодії, яка 

характеризується входженням осіб з недомінантного культурного середовища 

до домінантного. Саме критерій домінантності є основним для визначення 

процесу акультурації, адже при відсутності «домінантності» (мається на увазі 

кількісна перевага представників приймаючої етнокультурної спільноти) 

неможливо описати акультурацію, оскільки в такому випадку взаємодія буде 

називатися просто міжкультурною та не буде містити необхідних 

компонентів, які виявляються при акультурації. Варто зазначити, що поняття 

акультурації є достатньо розробленим. Тим не менш, багато проблем 

залишаються не визначеними, зокрема, проблема спрямованості особистісних 

змін у процесі акультурації. Задля пояснення зазначеної проблеми, необхідно 
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розглянути основні підходи до вивчення акультурації, які існують на 

сьогоднішній день.  

Акультурація в цілому визначається як процес входження однієї 

етнокультурної спільноти (зазвичай недомінантної) до іншої (зазвичай 

домінантної). Зміни, які відбуваються у цьому процесі можна спостерігати як 

на індивідуальному, так і на груповому рівнях. У свою чергу, головною 

особистісною характеристикою процесу акультурації є зміна (або зміни), яка 

відбувається у психологічному функціонуванні індивіда. Зміни також можуть 

відображатися навіть на домінантній групі, проте це скоріше рідкість, аніж 

тенденція. На сьогоднішній день, методологічний конструкт акультурації та 

передумови його побудови є достатньо розробленими, проте зовсім немає 

відповідних даних, які стосувалися б країн третього світу та країн СНД. 

Майже не існує уявлень про те, яким чином психологічні (особистісні) 

характеристики впливають на протікання процесу акультурації та майже 

немає будь-яких дослідження стосовно психологічних чинників акультурації 

та психологічних чинників вибору стратегії акультурації.  

 

1.2. Визначення та властивості стратегій акультурації 

 

Перед безпосереднім окресленням чотирьох стратегій акультурації, 

дослідники розглядали багато аспектів, які сприяли чіткому оформленню 

стратегій акультурації в цілому. У першу чергу це стосується Р. Боурхіса. 

Незважаючи на те, що при розгляді психологічної акультурації він 

фокусувався виключно на мігрантах (однонаправлене переміщення), сучасні 

дослідження стверджують, що окрім мігрантів, його підхід до визначення 

варіантів співвідношення стратегій акультурації можна поширити і на інші 

категорії переселенців, зокрема, біженців та «візитерів» (тих, хто тимчасово 

перебуває в «іншокультурному» середовищі) [125]. Такі дослідження були 

проведені Р. Теске [196]; Т. Кармітом, Ф. Тетлоком та К. Пенгом [195]; 
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Е. Ольмедо [172]; В. Фланнері, С. Райсом, Ю. Йу [144]; М. Клівлендом, 

М. Ларош, Ф. Понсом, Р. Кастоуном [131] та багатьма іншими.  

Р. Боурхіс стверджує, що міграція зазвичай розуміється у процесі 

адаптації з боку мігруючої групи, а також з боку суспільства-реципієнта. Як 

видно із його системи, домінуючі групи і громади мігрантів можуть чинити 

певний вплив на політику, урядових осіб, які приймають рішення. Такі 

публічні рішення політиків можуть бути згруповані за двома категоріями: (1) 

державна політика в області міграції, що має справу з рішеннями про 

кількість, тип і національне походження мігрантів; (2) державну політику в 

області інтеграції, яка складається з підходів і заходів, що вживаються 

державними органами, щоб допомогти мігрантам інтегруватися до більшого 

суспільства. Інтеграційна політика може також включати в себе заходи щодо 

зміцнення громад серед представників приймаючої сторони. Проблеми 

адаптації, з якими стикаються мігранти, і проблеми зростаючої напруженості 

між членами приймаючої громади та групами мігрантів є факторами, що 

стимулюють уряд розробляти політику інтеграції, спрямовану на полегшення 

інтеграції мігрантів всередині суспільства-реципієнта. У деяких випадках 

міграція та інтеграція політики цілком збігається одна з одною, тоді як в інших 

ситуаціях ця політика лише віддалено пов’язана або навіть суперечить одна 

одній. Інтеграційна політика могла б полегшити адаптацію мігрантів в цілому. 

На рис. А.3 (див. додаток А) представлені державні установи, які мають 

значення для адаптації мігрантів при впровадженні інтеграційної 

політики [124]. Автор приділяє багато уваги саме офіційним установам, 

оскільки вони також відіграють особливу роль у формуванні стратегій 

акультурації.  

Р. Боурхіс також пропонує власну модель акультураційних орієнтацій, 

яка виступає однією із головних передумов для виокремлення стратегій 

акультурації. Першим компонентом акультураційних орієнтацій за 

Р. Боурхісом є внутрішні кордони, які відносяться до питання про те, хто 

повинен бути мігрантом відносно «рідних» членів суспільства, що 
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приймає [124]. Державна політика може визначати «соціальну психологічну 

реальність», бути мігрантом шляхом створення категорій мігрантів таких як: 

гастарбайтера, тимчасового жителя, іноземця, і т.д. Такі категорії можуть бути 

поширені на дітей мігрантів, народжених у країні міграції, таким чином, не 

визначаючи їх як мігрантів другого покоління до тих пір, поки їм не буде 

надано повне громадянство. 

Правовий статус, що приписується мігрантам другого покоління, може 

чинити сильний вплив на акультураційні орієнтації мігрантів всередині 

суспільства-реципієнта. Мігранти, які довгий час знаходяться в країні 

«усиновлення», можуть зіткнутися з одним або декількома приймаючими 

громадами. У найпростішому випадку, суспільство-реципієнт складається з 

такої ж мови і культури, як і у домінуючої більшості. У інших випадках 

суспільство-реципієнт складається не тільки із домінуючого. Більшість також 

може включати в себе корінні етнокультурні меншини, які були включені до 

домінуючого суспільства у певний момент в історії (наприклад, баски, 

бретонці, корсиканці у Франції; американські індіанці і ескімоси в США і 

Канаді). В інших випадках суспільство-реципієнт також складається з другого 

і третього покоління груп мігрантів, які були більш-менш інтегровані 

юридично і соціально в домінуючому приймаючому суспільстві (наприклад, 

американці мексиканського походження в США, Північні Африканці у 

Франції; турки в Німеччині) [124].  

Як зазначає Р. Боурхіс, етнічна ідеологія розділяє перші дві особливості 

засвоєння ідеології, а саме: (1) мігранти повинні прийняти суспільні цінності 

приймаючої країни, і (2) держава має право обмежувати експресію деяких 

аспектів приватного життя, особливо з числа меншин. Виходячи із зазначених 

особливостей, дослідник розробив власну модель акультураційних очікувань 

яка є спорідненою із стратегіями акультурації та може визначатися як їх 

теоретичне підґрунтя. Тим не менш, варто зазначити, що Р. Боурхіс розробив 

досить чітку модель (див. таблицю 1.2), яка пояснює як результат, так і 

основні причини, що призводять до конкретного результату. Особливої уваги 
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заслуговують ідеології, так як вони визначають державну політику стосовно 

мігрантів та спосіб реагування суспільства-реципієнта. Також, автор описав 

механізми юридичної та соціальної легалізації перебування мігрантів у 

країнах та спробував провести зв’язок між тим, що називається психологічною 

акультурацією та її суто психологічними чинниками через розкриття 

«ідеології суспільства».  

Таблиця 1.2 

Модель співвідношення стратегій акультурації за Р. Боурхісом 
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Інтеграція Узгодженість Проблемність Конфлікт Проблемність Проблемність 

Асиміляція Проблемність Узгодженість Конфлікт Проблемність Проблемність 

Сегрегація Конфлікт Конфлікт Конфлікт Конфлікт Конфлікт 

Виключення Конфлікт Конфлікт Конфлікт Конфлікт Конфлікт 

Індивідуалізм Проблемність Проблемність Проблемність Проблемність Узгодженість 

Таким чином, узгодженість може виникати не так і часто, тільки коли 

відбувається співпадіння у виборі стратегій як домінуючим, так і 

недомінуючим суспільством (етнокультурними спільнотами). На думку 

Дж. Беррі, розгляд стратегій акультурації варто розпочати з розгляду більш 

загального поняття – міжкультурних стратегій [118]. Міжкультурні стратегії 

можуть застосовуватися до всіх складових загальної структурної схеми. Ці 

стратегії складаються з двох компонентів: установок і поведінки (з переваг і 

фактичних результатів), які проявляються у повсякденних міжкультурних 

контактах. Зрозуміло, рідко буває повний збіг між тим, чому саме особистість 

може надавати перевагу (установки) і тим, що він або вона фактично здатні 

робити (поведінка). Ця невідповідність широко досліджується у соціальній 

психології і зазвичай пояснюється результатом соціальних обмежень 
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поведінки (норми, можливості). Однак часто існує позитивна кореляція між 

установками і поведінкою, що дозволяє використовувати загальну концепцію 

індивідуальних стратегій. 

Центральне положення поняття міжкультурних стратегій можна 

проілюструвати, звертаючись до кожного з компонентів на рис. А.3 (див. 

додаток А). На культурному рівні дві контактуючі групи (як домінуючі, так і 

не домінуючі) зазвичай мають деяке уявлення про те, що вони намагаються 

зробити (наприклад, колоніальна політика або мотивація на користь міграції) 

або що сталося з ними у процесі контакту. Таким же чином цілі 

етнокультурної групи на стадії становлення будуть впливати на її стратегії. 

Довготривалі результати (психологічна і соціокультурна адаптація) часто 

відповідають стратегічним цілям, які були встановлені групами, членами яких 

вони є [123]. 

Для визначення індивідуальних орієнтацій щодо акультурації, на думку 

Дж. Беррі, потрібно знати як відбувається процес ідентифікації зі своєю 

власною та базовою культурою. Так, модель двох вимірів включає чотири 

варіанти етнічної ідентичності, за яких індивід з різним ступенем 

інтенсивності ідентифікує себе з однією, двома чи навіть декількома 

етнічними спільнотами (див. рис. А.4 у додатку А) [11]. Орієнтації за двома 

проблемами можуть відрізнятися за параметрами, які представлені 

двонаправленими стрілками. В цілому, позитивні або негативні уявлення про 

ці проблеми перетинаються, що дозволяє визначити чотири стратегії 

міжкультурних взаємин. Ці стратегії називаються по-різному, залежно від 

того, яка група розглядається (домінуюча або не домінуюча). З точки зору не 

домінуючих етнокультурних груп, коли люди не бажають підтримувати свою 

культурну ідентичність і прагнуть до повсякденної взаємодії з іншими 

культурами, цим визначається стратегія асиміляції. Навпаки, коли люди 

надають значення збереженню своєї власної культури і в той же час хочуть 

уникнути взаємодії з іншими культурами, визначається альтернативна 

стратегія сепарації. Якщо існує двостороння зацікавленість у збереженні 
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первинної культури, при повсякденній взаємодії з іншими групами, вибором 

стає стратегія інтеграції; тут підтримується певний рівень культурної 

інтеграції, тоді як члени етнокультурної групи прагнуть взаємодіяти в якості 

невід’ємної частини великої соціальної мережі. У випадку, коли існує мало 

можливостей чи зацікавленості у збереженні своєї культури (часто з причини 

її вимушеної втрати), і незначна зацікавленість у взаємозв’язку з іншими 

групами (часто з причин виключення або дискримінації), то визначається 

стратегія маргіналізації [168]. 

Виходячи із вищезазначеного, головними характеристиками визначення 

стратегій акультурації є поняття домінантних та недомінантних груп [90]. Це 

поняття передбачає, що недомінантні групи і їх окремі представники 

володіють свободою вибору щодо залучення до міжкультурних відносин. 

Звичайно, так буває не завжди. Наприклад, коли домінантна група примушує 

підтримувати певні види взаємин або обмежує вибір недомінантних груп або 

осіб, тоді необхідно використовувати інші терміни. Це найбільш чітко 

проявляється у випадку інтеграції, яка може лише «вільно» обиратися і 

успішно виконуватися недомінантними групами, коли домінантне суспільство 

відкрите і може включати в себе орієнтацію на культурну 

різноманітність [183]. Таким чином, щоб досягти інтеграції, необхідна взаємна 

пристосованість, у тому числі прийняття домінантними недомінантних груп, 

права для всіх груп, жити як культурно-відмінні народи у межах одного 

суспільства. Ця стратегія диктує недомінантним групам вимогу прийняти 

основні цінності великого суспільства, в той час як домінантна група повинна 

бути готова адаптувати національні інститути (наприклад, освіта, охорона 

здоров’я, трудові відносини) таким чином, щоб краще задовольняти потреби 

всіх груп, що проживають спільно у плюралістичному суспільстві 

(підтримувати мультикультурні погляди плюралістичного суспільства) [113]. 

На думку Н. Лєбєдєвої та О. Татарко, очевидно, що стратегія інтеграції може 

існувати лише у суспільствах, явно мультикультурних, в яких затверджені 

певні психологічні перепони. До них відносяться: повсюдне прийняття 



41 

 

культурної різноманітності як цінності для суспільства (наявність позитивної 

мульти-культурної ідеології); відносно низький рівень упереджень (мінімальні 

етноцентризм, расизм і дискримінація); позитивні взаємні відносини між 

етнокультурними групами (ніяких проявів міжгрупової ненависті), а також 

відчуття приналежності до великого суспільства і ототожнення себе з ним у 

всіх осіб та груп [91]. Практично зрозуміло, що інтеграція (і сепарація) може 

досягатися лише тоді, коли достатнє число представників етнокультурної 

групи також поділяє прагнення зберегти її культурну спадщину. Були 

відзначені й інші обмеження вибору стратегії акультурації. Наприклад, ті 

індивіди, чиї фізичні особливості виокремлюють їх із суспільства 

переміщення (наприклад, корейці в Канаді чи турки в Німеччині), можуть 

страждати від упереджень і дискримінації і, як наслідок, не піддаватися 

асиміляції, щоб не бути відкинутими. Обидві основні проблеми спочатку 

порушувалися лише з точки зору недомінантних етнокультурних груп. Однак, 

перші визначення чітко вказують на те, що обидві контактні групи піддалися б 

акультурації [201]. Тому, в 1974 році був доданий третій параметр: важливість 

ролі, яку відіграє домінуюча група при наданні впливу на спосіб здійснення 

взаємної акультурації. В результаті цього були представлені наступні 

закономірності: якщо домінантна група прагне до асиміляції, результатом є 

«плавильний котел»; якщо домінантна група прагне до сепарації, це – 

«сегрегація»; якщо домінантна група прагне до маргіналізації – це форма 

«виключення» (в екстримальній формі вона стає «етноцидом»); якщо 

домінантна група прагне до інтеграції – результатом є мультикультуралізм або 

мультикультурне суспільство [119].  

Одним з двох параметрів, що лежать в основі стратегій акультурації, є 

ступінь, до якого групи та індивіди зберігають чи змінюють свої звичаї і 

поведінку. А. Косік пропонує використовувати різні терміни для 

характеристики того, що відбувається після контакту між домінантною і 

недомінантною культурами на рівні групи. Був запропонований ряд загальних 

описів, що включав вестернізацію, модернізацію, індустріалізацію. Однак такі 
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широкі характеристики вважаються занадто загальними, щоб 

використовуватися в крос-культурній психології [34]. На індивідуальному 

рівні фактично всі аспекти поведінкового репертуару особистості здатні 

змінюватися, тому і описувалися раніше як поведінковий компонент стратегій 

акультурації. Згідно Дж. Беррі, вони включають два компоненти: культурну 

втрату і культурне научіння. Перший з них має на увазі будь-яку навмисну або 

випадкову втрату існуючих рис культури або поведінки через якийсь час після 

контакту. Другий – навмисне чи випадкове придбання нових способів 

існування в новому контактному оточенні. Ці два процеси рідко залучають 

повний діапазон існуючих видів діяльності; часто вони вибагливі і 

закінчуються зміненими патернами збереження і зміни. Крім того, як 

передбачалося творцями концепції акультурації, повністю нові риси культури 

і поведінки утворюються у «плавильному котлі», таким чином, що ці нові 

риси з’являються, щоб врівноважити ту рису, яка може бути втрачена. Саме з 

цієї причини культурна і поведінкова різноманітність у результаті 

акультурації не зменшується [118]. Патерни зміни поведінки пов’язані із 

чотирма стратегіями акультурації. Найпростіший випадок – це максимальне 

культурне научіння способу життя у новій культурі, коли індивід сам 

переслідує мету асиміляції. Як зазначалося раніше, дійсне досягнення 

асиміляції також залежить від стратегій більш великого суспільства і від 

відсутності забобонів і дискримінації щодо етнокультурних груп. При 

сепарації відбувається протилежний процес, коли мінімальна втрата 

культурної спадщини поєднується з мінімальним культурним научінням в 

новому культурному полі. Іноді це може включати повторне научіння раніше 

втраченим аспектам культурної спадщини людини (як в «рухах національного 

відродження»). У разі інтеграції відбувається культурне научіння жити у 

великому суспільстві від середнього до значного рівня. Це поєднується з 

мінімальними культурними втратами. Такий патерн може виникнути там, де 

немає спадкової несумісності між двома групами, або у випадку, коли велике 

суспільство не змушує індивіда обирати між культурами. І, нарешті, в 
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класичній ситуації маргіналізації відбувається максимальна втрата культури 

(чого часто вимагає домінантна група), яка поєднується з мінімальним 

культурним научінням (часто внаслідок обмеженого доступу до повної участі і 

можливостям через упередження і дискримінацію у домінантному 

суспільстві). Асиміляція, як стратегія акультурації, відрізняється від 

загального психологічного поняття «асиміляції» тим, що розглядається як 

один із варіантів проходження міжкультурної взаємодії, а не як єдиний 

можливий варінт міжультурної взаємодії.   

Отже, сучасними дослідниками виокремлюються наступні стратегії 

акультурації: асиміляція, інтеграція, сепарація і маргіналізація. Асиміляція – 

відмова від своєї культурної ідентичності та традицій і перехід в більш велике 

співтовариство. Це може відбуватися шляхом абсорбції недомінантної групи в 

усталену домінантну групу, або шляхом з’єднання багатьох груп з метою 

створення нового суспільства, що називається «варитися в одному казані». 

Інтеграція розуміється як збереження деякої культурної цілісності групи 

(тобто реакція на зміни або деякий опір змінам), так і прагнення стати 

невід’ємною частиною більшої спільноти (тобто деяке пристосування). Тому в 

разі інтеграції вибір падає на збереження культурної ідентичності і 

приєднання до домінантного суспільства. Сегрегація або сепарація 

характеризується відсутністю значимих відносин із великим суспільством, 

супроводжуваних збереженням етнічної ідентичності та традицій. В 

залежності від того, яка група (домінантна або недомінантна) контролює 

ситуацію, ця стратегія може прийняти форму або сегрегації, або сепарації. 

Коли зразок поведінки нав’язується домінантною групою, тоді виникає 

сегрегація. Маргіналізація характеризується протистоянням більшому 

суспільству, почуттям відчуження, втратою ідентичності і тим, що називається 

акультураційним стресом. Маргіналізація означає, що групи втрачають 

культурний і психологічний контакт, як зі своєю традиційною культурою, так 

і з культурою більшого суспільства. Така стратегія акультурації породжує 

класичну ситуацію маргінальності. 
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1.3. Динаміка особистісних параметрів акультурації 

 

Нині існує два основних підходи до визначення акультурації: 

одновимірний та двовимірний. Головним критерієм розподілення є напрямок 

впливу: однонаправлений або двонаправлений. Враховуючи те, що 

акультурація визначається як процес зміни, що є результатом безперервних 

контактів між людьми з різних культур, то більшість дослідників схиляються 

до використання двовимірної моделі, адже вона дозволяє врахувати впливи на 

особистість як зі сторони власної етнокультурної спільноти, так і зі сторони 

зовнішньої («іншої» або «не рідної»). Тим не менш, існують і уявлення про 

наявність багатовимірного підходу, який характеризує акультурацію лише у 

межах мультикультурних суспільств. Проте застосування такої моделі не 

завжди є доцільним, оскільки індивіди скоріше проходять процес 

інкультурації в межах власної культури, аніж процес акультурації, що більш 

притаманний для культурної взаємодії гетерогенних етнокультурних спільнот. 

У результаті було сформовано чітку модель дослідження акультурації, яка 

дозволяє виводити індивідуальні зміни та особливості досліджуючи явище на 

груповому рівні. Для більш детального пояснення варто розглянути 

акультурацію як процес та результат.  

Динамічне розмежування акультурації можна представити власне як 

процес та результат. Йдеться про те, що акультурація є процесом, проте  

результатом її є формування стратегій, які теж у свою чергу стають 

процесуальними характеристиками акультурації (див. рис. 1.1). Акультурація 

сама по собі неможлива без формування акультураційних стратегій, адже, у 

такому випадку, мова йтиме про міжкультурну взаємодію, а не про 

акультурацію. 

Як відомо, міжкультурна взаємодія також повинна мати певний 

результат, який може бути представлений у особистісних змінах, проте вони 

не є категоризованими та однозначними і багато в чому залежатимуть від 

культурного контексту, або культурної специфіки. Що ж стосується 
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акультурації, то її результат є більш чітко окресленим та може бути 

застосований для опису взаємодії будь-яких етнокультурних спільнот поза 

межами культурного контексту, адже саме по собі явище акультурації є 

скоріше психологічним конструктом, аніж будь-чим іншим. Він так само міг 

би бути застосований в культурній антропології (власне там він і 

використовується), проте психологів цікавлять в першу чергу особистісні 

зміни. Саме тому доцільно розглядати як процес входження особи до 

іншокультурного середовища, так і його результат, адже лише таким чином 

можна найбільш чітко окреслити причини, які зумовлюють власне специфічні 

особистісні зміни у процесі акультурації.  

 

Рис. 1.1. Динамічні характеристики акультурації 

Із цього випливає, що процесуальною характеристикою акультурації є 

спілкування, яке у свою чергу містить три основні компоненти: пізнавальний, 

афективний та поведінковий. Саме тому можна стверджувати, що 

акультурація є процесом плинним, тобто не стадійним, і незалежним від 

культурного контексту, на відміну від міжкультурної взаємодії або 

інкультурації. До того ж, результатом процесу акультурації є вибір стратегії, 

яка в подальшому стає також процесуальною характеристикою. Як зазначає 

В. Савицька: «Акультурація є результатом безпосереднього, тривалого 



46 

 

міжкультурного, міжгрупового контакту, що призводить до зміни патернів 

культури однієї чи двох груп. Отже, акультурація – це процес зміни групи у 

культурі. Психологічна акультурація є процесом зміни людини в 

культурі» [84, c. 231]. Тому основний акцент зроблено на психологічній 

акультурації.  

За Г. Фінком, А. Нейер та М. Кьолінгом, міжкультурність – це контакт 

двох або більше культурних традицій (канонів, стилів), в ході і результаті 

якого контрагенти відчувають істотно взаємний вплив один на одного. 

Відповідно до характеру цього впливу визначається тип міжкультурної 

взаємодії. Серед наявних в сучасній психології культури і антропології 

теоретичних розробок можна виокремити наступні типи взаємодії: активний 

обмін (діалог); інтеграція (синтез); взаємоізоляція; взаємодоповнення; 

перманентний конфлікт; паралелізм у розвитку [142, c. 42]. Інтеграція культур, 

в свою чергу, передбачає три варіанти, що розрізняються за ступенем 

рівноправності контрагентів: конвергенцію, інкорпорацію і асиміляцію. 

Уявлення про міжетнічні взаємодії (а значить і про етнічні процеси в цілому) 

залишаються занадто поверхневими до тих пір, поки не буде з’ясовано, які 

культурні риси піддаються запозиченню, і за яких обставин [142, c. 43]. Саме 

тому з цієї точки зору доцільно розглядати процес акультурації та його 

взаємозв’язок із особистістю у контексті особистісних змін та чинників, які 

сприяють формуванню цих змін.  

За М. Шуменко, в основі акультурації лежить комунікативний процес. 

Так само, як місцеві жителі отримують свої культурні особливості, тобто 

проходять інкультурацію, через взаємодію один з одним, так і мігранти 

знайомляться з новими культурними умовами і опановують нові навички 

через спілкування. Тому процес акультурації можна розглядати як придбання 

комунікативних здібностей нової культури. Люди освоюють те, що необхідно 

у нових умовах через тривалий досвід спілкування [107]. Як зазначає 

В. Гордієнко, спілкування являє собою взаємодію з умовами оточення 

людини, причому кожну людину можна розглядати як своєрідну відкриту 
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систему, що прагне до активної участі у цьому процесі. Ця взаємодія 

складається з двох тісно пов’язаних процесів – особистісного і соціального 

спілкування [20]. Як зазначають О. Белінська та О. Тихамандрицька, будь-яке 

спілкування, в тому числі і особистісне, має три взаємопов’язаних аспекти: 

пізнавальний, афективний і поведінковий. Це пов’язано з тим, що у 

спілкуванні відбувається сприйняття, переробка інформації, а також 

вчиняються дії, спрямовані на об’єкти і людей, які оточують людину. У ході 

цього процесу особистість, використовуючи отриману інформацію, 

адаптується до навколишнього середовища [9]. 

У процесі адаптації найбільш фундаментальні зміни відбуваються, 

насамперед, у структурі пізнання, тобто в тій картині світу, через яку люди 

отримують інформацію з навколишнього середовища. Саме відмінності в цій 

картині, способах категоризації та інтерпретації досвіду слугують основою 

відмінностей між культурами. Тільки розширивши сферу сприйняття та 

переробки інформації, люди можуть збагнути систему організації чужої 

культури і підлаштувати свої процеси пізнання під ті, якими користуються 

носії чужої культури. Людина знаходить менталітет «чужинців» важким і 

незрозумілим саме через те, що особа незнайома із системою пізнання іншої 

культури. Тим не менш, чим більше людина дізнається про чужу культуру, 

тим швидше зростає її здатність до пізнання в цілому. Вірно і зворотнє: чим 

більше розвинена система пізнання в людини, тим більшу здатність до 

розуміння чужої культури вона демонструє. 

Щоб стосунки з представниками чужої культури були плідними, людина 

повинна не тільки розуміти її на раціональному рівні, але і вміти ділити з 

іншими людьми свої почуття, тобто сприймати чужу культуру на афективному 

рівні. Для цього необхідно знати, які емоційні висловлювання та реакції 

можна дозволити собі, адже в кожному суспільстві є певний критерій 

сентиментальності й емоційності. Коли людина досягає необхідного рівня 

адаптації до іншої афективної орієнтації, вона може ділити з місцевими 

жителями гумор, веселощі і захват, так само як і злість, біль та 



48 

 

розчарування [9]. Вирішальним в адаптації людини до чужої культури є 

набуття вмінь та навичок поведінки для дій в конкретних життєвих ситуаціях. 

Вміння та навички поділяються на технічні, важливі для кожного члена 

суспільства (володіння мовою, вміння робити покупки, платити податки 

тощо), і соціальні, які зазвичай менш специфічні, ніж технічні, і оволодіти 

ними складніше, ніж технічними. Навіть носії культури, що природньо 

«грають» свої соціальні ролі, дуже рідко можуть пояснити, що, як і навіщо 

вони роблять. Тим не менш, методом проб і помилок поведінка людини 

постійно вдосконалюється і організовується в алгоритми й стереотипи, якими 

можна користуватися автоматично, не замислюючись [12]. 

Повна адаптація людини до чужої культури означає, що всі три аспекти 

комунікації протікають одночасно, скоординовано і збалансовано. У процесі 

адаптації до умов нової культури люди зазвичай відчувають брак одного або 

декількох з цих аспектів, результатом чого є погана збалансованість і 

координація. Наприклад, можна багато знати про нову культуру, але не мати з 

нею контакту на афективному рівні. Якщо такий розрив великий, може 

виникнути нездатність адаптуватися до нової культури. Як стверджує 

В. Павленко, особистісне спілкування тісно пов’язане із соціальним, яке 

проявляється в багатьох формах – від простого спостереження за людьми на 

вулицях і читання журналів і газет, до контактів з друзями. Соціальне 

спілкування зазвичай ділять на міжособистісне (між різними людьми) і масове 

(більш загальна форма соціальної поведінки людини, що взаємодіє зі своїм 

соціокультурним оточенням без прямого контакту з окремими людьми) [70]. 

Чим більше досвід соціального спілкування у людини, тим краще вона 

адаптується до чужої культури. Для цього бажано мати більше друзів і 

знайомих серед представників чужої культури, активно користуватися 

місцевими засобами масової інформації. 

Як зазначають Г. Марін, П. Болс-Органіста та К. Чан, одним з 

результатів контакту і впливу є значні перетворення багатьох аспектів 

недомінантних груп, в результаті чого їх культурні особливості перестають 
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бути ідентичними тим, що були у вихідній групі під час першого контакту, а з 

часом часто з’являються і нові етнокультурні групи [165, с. 162]. Також варто 

зазначити, що однією із головних характеристик акультурації як процесу є 

формування змін (як соціальних, так і особистісних). Паралельним явищем є 

те, що індивіди в цих групах зазнають психологічних зміни (у результаті 

впливів, як з боку своєї власної групи і домінантної групи), і в ході тривалого 

контакту можуть відбуватися подальші психологічні зміни. Напрямок зміни 

дуже мінливий і залежить від багатьох властивостей домінуючих і не 

домінуючих груп. Для аналізу змін в обох групах важливо знати мету, 

тривалість контакту і характер проведеної в країні політики. Як стверджує 

Н. Лєбєдєва, культурні та психологічні характеристики цих двох популяцій 

також можуть впливати на результат процесу акультурації. Акультураційні 

зміни на груповому рівні включають політичні, економічні, демографічні та 

культурні зміни, які можуть варіювати від відносно незначних до істотних 

змін у способі життя обох груп. У той час як ці зміни на популяційному рівні 

готують фундамент для індивідуальної зміни, досить імовірно, що існують 

індивідуальні відмінності у психологічних характеристиках, які особистість 

вносить у процес акультурації. Не кожна особа буде брати участь в однаковій 

мірі у цьому процесі [44]. З цього випливає, що необхідно змістити центр 

уваги із загальних характеристик феномену акультурації на зміни, що 

відбуваються серед індивідів у групах, які їй піддаються. 

У міжкультурній взаємодії можуть сприйматися лише ті культурні риси, 

які є прийнятними з точки зору функціонального внутрішньоетнічного 

конфлікту із етносом-реципієнтом, хоча б за допомогою певної корекції і 

переосмислення. Що ж стосується особистості у процесі міжкультурної 

взаємодії, то результати цієї взаємодії найбільш виражені на рівнях індивід-

індивід та індивід-група. Головною характеристикою особистості у процесі 

міжкультурної взаємодії є формування особистісних змін, які мають 

психологічну природу. Акультурація, у свою чергу, виступає типом 

міжкультурної взаємодії, який окреслює спосіб, тривалість та результат цієї 
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взаємодії. Тобто, якщо говорити про акультурацію, то вона може розглядатися 

як процесуальна характеристика міжкультурної взаємодії особистості. Таким 

чином, є доцільним дослідження чинників, що є визначальними у тому, які 

саме особистісні зміни матимуть місце. Стратегії акультурації у такому 

випадку можуть розглядатися як характеристики змін, адже специфічний 

набір чинників повинен сприяти вибору конкретної стратегії акультурації, що, 

у свою чергу, і характеризує особистісні зміни.  

Дослідження зв’язку між особистісними змінними індивідів, які 

проходять акультурацію, є ще однією областю, що «дозріла» для дослідження, 

так як існує досить мало інформації з цього питання. Як зазначають Г. Марін, 

П. Балс-Органіста та К. Чун, існує можливість виявити, що певні типи 

особистості є більш стійкими до негативних наслідків акультурації, ніж інші, і 

саме ці результати можуть варіюватися в межах етнокультурних спільнот. 

Можливість змін особистості, соціальних змін і акультурації є областю, яка 

заслуговує на увагу, якщо є необхідність краще зрозуміти результати 

процесу [179]. Споріднені області дослідження і вимірювання повинні 

включати вивчення ситуаційної акультурації, форм ситуацій, які визначають 

поведінку, пізнання, і впливають на осіб, що проходять акультурацію. Це має 

інтуїтивний сенс: акультураційний статус має змінюватися від ситуації до 

ситуації. У себе вдома із сім’єю, поведінка людей може бути більше схожою 

на стандарти їх культурного походження, ніж коли вони знаходяться на роботі 

або у навчальному закладі. Тобто, ситуація і відповідні вимоги домінантного 

середовища або сприяння культури можуть більш суттєво впливати на вибір 

поведінкових репертуарів, ніж загальні акультураційні очікування. Таким 

чином, для дослідників також важливо активно досліджувати роль, яку 

відіграють емоції у процесі акультурації, оскільки вплив різних емоцій 

впливає на визначенні відповідних поведінкових варіантів [178]. 

Дослідники поступово збільшують своє розуміння акультурації як 

процесу соціальних змін, що також стають особистісними змінами. «Сам 

процес акультурації ще потребує інтенсивної психометричної оцінки і 
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контролю» [177, с. 10]. Більшість досліджень та моделей дослідження 

акультурації припускають вимірювання еквівалентності між країнами і 

всередині дослідних груп. Мало моделей для вимірювання акультурації 

адекватно можуть дослідити різні компоненти еквівалентності (наприклад, 

побудувати, функціональну метрику). Проте однозначно є зрозумілим те, що у 

процесі акультурації відбуваються суттєві психологічні зміни, які мають 

власну динаміку.  

 

1.4. Психологічна структура процесу акультурації 

 

 Акультурація не розпочинається процесом, який переходить у 

конкретно-оформлений результат: акультурація продовжується до тих пір, 

поки домінуюча етнокультурна спільнота не починає бути «рідною». Йдеться 

про те, що критерієм завершення акультурації (в цілому, не як процесу) є 

прийняття чужорідного середовища. Проте, прийняття також може мати 

певний контекст, який регулюється обраною стратегією акультурації, що була 

визначена тим, як проходив процес акультурації, який залежав від певних 

компонентів. Іншими словами, під прийняттям розуміється адаптація як 

кінцевий варіант акультурації, який характеризується тим способом взаємодії 

людини із домінантним культурним середовищем, який є доцільним саме для 

цією людини. Тобто, поведінка, ставлення, атитюди, відношення та стиль 

взаємодії регулюються обраною стратегією акультурації. Повертаючись до 

процесу психологічної акультурації, варто зазначити, що до його основних 

компонентів відносять спілкування, характерні психологічні характеристики, 

часові характеристики (тривалість перебування) та мету взаємодії, яка може 

називатися видом взаємодії (примусова, довільна, робоча, тощо). Таким 

чином, виокремлені найбільш суттєві компоненти процесу саме психологічної 

акультурації, яка стосується лише одного індивіда при розгляді його/її поза 

межами групи. Проте, при наявності так-званих референтних груп, або якщо 

точніше «груп включеності», психологічна акультурація може мати різні 
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результати, особливо в контексті стратегій акультурації. Варто зазначити, що 

спілкування не вичерпується лише комунікативним процесом. Цей компонент 

включає в себе також бар’єри спілкування, які засновані на незнанні мови 

домінантної етнокультурної спільноти. Тим не менш, особистісні зміни є лише 

головною характеристикою результату акультурації, тому до тих пір поки 

продовжують формуватися зміни (в контексті того що було і того, яким воно 

стало), можна стверджувати, що психологічна акультурація відбувається, адже 

іншокультурне середовище залишатиметься іншим. Проте, як зазначають 

дослідники, ідентичність не грає суттєвої ролі саме у розмежуванні процесу та 

результату акультурації, а може впливати на загальну тривалість. Що ж 

стосується тривалості, то вона достатньо мінлива та у багатьох випадках 

індивідуально-детермінована [158]. Більш детально психологічні 

характеристики акультурації представлено на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Характеристики психологічної акультурації 

Таким чином, поділ акультурації на процес та результат є доцільним, 

оскільки це дозволяє окреслити специфіку впливу інших явищ на 

психологічну акультурацію та визначити, де саме варто шукати психологічні 



53 

 

чинники акультурації. Вони знаходяться на різних полюсах, а тому доцільно 

описати умови протікання акультурації, тому що вони визначають особливості 

внутрішньокомпонентних взаємодій та дозволяють визначити суттєві зв’язки 

між психологічними чинниками та власне вибором стратегії акультурації.  

Як зазначають Дж. Арендс-Тот та Ф. Ван де Війвер, умови виникнення 

та перебігу акультурації стосуються як індивідуального, так і групового рівнів. 

До них можуть відноситися характеристики суспільства-реципієнта 

(наприклад, недомінантна група сприймається або об’єктивно 

дискримінується), характеристики суспільства походження (наприклад, 

політичний контекст), характеристики групи мігрантів (наприклад, етнічна 

життєздатність) і особистісні характеристики (наприклад, очікування, норми). 

Ці характеристики визначають контекст, який зазіхає на процес 

акультурації [112]. Детально умови представлено на рис. 1.3. 

 

 Рис. 1.3. Умови акультурації 

За О. Татарко, умови акультурації – це базові установки, які релевантні 

для оцінки акультурації. Ці умови визначають обмеження і вимоги до процесу 

акультурації, орієнтуючись на групові та індивідуальні характеристики. На 

груповому рівні ці змінні включають в себе характеристики п суспільства-
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реципієнта, суспільства результату групи мігрантів, і сприймаються у 

міжгрупових відносинах. На індивідуальному рівні оцінка умов може 

полягати в наступному: зміна умов проживання з плином часу, позиція в 

суспільстві, особистісні характеристики і здібності, і особистий ситуаційний і 

соціальний контекст [91]. Акультураційні відносини також входять до процесу 

протікання акультурації та представляють переваги (симпатії і антипатії) 

мігранта (або групи) у процесі акультурації; ці відносини, як правило, 

пов’язані із акультураційними орієнтаціями. Ці відносини можна розглядати 

як посередники/модератори між умовами акультурації і результатами 

акультурації [125].  

Наступною умовою Л. Джексон та Д. Де Кокер вказують на наявність 

расизму. Вони визначають расизм як будь-яку дію або ставлення, свідоме чи 

несвідоме, яке нехтує фізичною особою або групою на основі їх кольору 

шкіри або раси. Расизм продовжує домінувати в суспільстві і буде робити це 

протягом багатьох десятиліть. Крім того, у якості захисної реакції, расизм 

дозволяє політичне втручання в економіку [151].  

За останні декілька років вимір расових відносин змінився. Н. Свім, 

О. Айкіна, М. Хол, і Б. Хантер стверджують те, що природа расизму 

перетворилася із явної на неявну: з кожним днем дискримінація може стати 

більш загальною, оскільки явний расизм стає менш прийнятним серед 

домінуючих членів групи [цит. за 124]. Були досліджені рекомендації для 

вступу до коледжів і ключовим механізмом, що лежав у їх основі, виявився 

тонкий расизм. Було встановлено, що більш расово-упереджені люди вбачали 

більш слабку сторону облікових даних чорношкірого апліканта як більш 

важливу для прийому рішень, ніж коли кандидат був білим. До того ж, білі 

роботодавці були менш схильні рекомендувати чорних кандидатів на посади 

на робочому місці або прийому в коледж [151]. 

Етнічний контекст акультурації також вважається важливим при описі 

умов акультурації. Д. Хайм, Б. Хантер і Л. Джонс виявили, що расова та 

етнічна ідентичність вимірюється у часовому розвитку шляхом зіставлення 
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ідентичності на соціальному рівні, і що це елемент бачення людиною 

себе [158]. Етнічний контекст розуміється у ситуативному контексті, тобто 

процес акультурації буде розгортатися таким чином, яким він буде 

сформований за наявності ідентичності та ситуації.  

Узагальнену схему основних умов акультурації зображено на рис. 1.3. Їх 

можна розділити на основні та другорядні умови, де, відповідно, другорядні 

виникають залежно від основних. Зазначена схема скоріше нагадує алгоритм 

аніж структуру, адже вона являється скоріше динамічною ніж сталою. Йдеться 

про те, що акультурація буде протікати по-різному, залежно від специфіки 

певної умови або її наявності. Наприклад, якщо у суспільства-реципієнта 

базова установка є неприйняття, то буде відбуватися дискримінація 

представників іншої етнокультурної спільноти. Якщо вони відносяться до тієї 

спільноти по відношенню до якої є упереджене ставлення, то також може бути 

наявний расизм. Таким чином, умовами акультурації стануть наявність 

неприйняття, яке підкріплюється наявністю расизму та дискримінації. В 

результаті представники іншої етнокультурної спільноти будуть під тиском, 

що власне відобразиться на обраній стратегії акультурації. Варто зазначити, 

що умови є характерними виключно для приймаючої етнокультурної 

спільноти, тому, мета, час перебування та психологічні характеристики не 

характеризують умови та протікання акультурації, оскільки вони описують 

тільки менш представлену етнокультурну спільноту. Отже, умови є більш 

груповими характеристиками ніж індивідуальними, або особистісними. Вони 

зазвичай не зазнають змін і є константними: впливають на протікання 

акультурації та вибір стратегії особистістю. Саме для визначення рівня 

дослідження було доцільним описати умови, так як вони мають безпосередній 

вплив на процес та результат акультурації.  

 Як стверджує Дж. Беррі, індивідуальні (психологічні) чинники чітко 

пов’язані зі стратегіями акультурації. Найбільш очевидними є й інші 

показники, які орієнтовані на двокультурний контакт (наприклад, своєї 

культурної групи і домінантної) і міжкультурний досвід (наприклад, 
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фактичний контакт і дискримінацію) [117]. У більшості літератури, яка 

стосується акультурації, головна проблема передбачала два основних наслідки 

акультурації, які починалися на початку процесу (поведінкові зміни та 

акультураційний стрес) і з двома конкретними формами довгострокової 

адаптації (психологічної та соціокультурної). Що стосується ранніх наслідків, 

на думку К. Варда та А. Кеннеді, то у випадку, якщо акультураційні 

переживання не представляють ніяких проблем для людини, зміни будуть 

проходити досить легко. Цей процес включає в себе три суб-процеси: 

культурне запозичення, культурне навчання і культурні конфлікти [201].  

 Р. Лазарус та С. Фолкман визначили дві основні функції адаптації: 

копінг із проблемно-орієнтованими задачами (спроби змінити або вирішити 

проблему) і емоційна орієнтація на адаптаційну здатність (спроби регулювати 

емоції, пов’язані з цією проблемою) [162]. Н. Ендлер і Д. Паркер визначили 

третю стратегію адаптації: уникнення, орієнтовану на адаптаційну здатність. 

Поки ще не ясно, як перші дві стратегії відносяться до стратегії акультурації, 

оскільки обидві форми подолання, ймовірно, будуть брати участь в асиміляції 

та інтеграції. Проте, третя стратегія (уникнення) нагадує стратегію сегрегації і, 

можливо, стратегію маргіналізації [139]. Одна із ключових відмінностей 

знаходиться між активною і пасивною участю. Як пишуть Г. Марін, П. Балс-

Органіста та К. Чун, активні «кооператори» (ті індивіди які знаходяться у 

взаємодії) прагнуть змінити ситуацію і, отже, можуть бути схожі на 

проблемно-орієнтованих. Вони можуть мати лише обмежений успіх, якщо 

проблема виникає у домінантному суспільстві, особливо якщо домінантна 

група не зацікавлена у задоволенні потреб груп або окремих осіб, які 

проходять акультурацію. Пасивний копінг відображає терпіння і 

самовдосконалення, що також нагадує стратегію асиміляції. Ці стратегії 

можуть бути успішними тільки тоді, коли домінантне суспільство має 

позитивне ставлення і готове прийняти членів акультураційних груп. Якщо 

відносини ворожі, стратегія пасивного подолання труднощів цілком може 

призвести до неприйнятних рівнів соціальної ізоляції або домінування. У 
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результаті спроб впоратися з цими змінами, деякі довгострокові типи адаптації 

можуть бути розвинені [165]. Адаптація несе відносно стабільні зміни, які 

виникають тоді, коли фізична особа або група реагує на зовнішні вимоги. До 

того ж, адаптація може або не може поліпшити контакт між окремими 

особами середовища. Таким чином, це не є терміном, який має на увазі зміни 

задля поліпшення взаємодії з умовами (тобто, регулювання шляхом 

асиміляції). Адаптація може включати в себе опір і спроби змінити 

середовище або відійти від нього взагалі (сегрегація). У цьому контексті, 

адаптація є результат, який може або не може бути позитивним (тобто має 

значення лише те, наскільки добре людина стає адаптованою). Це біполярне 

пояснення концепції адаптації, у якому довгострокова адаптація до 

акультурації сильно варіює [177]. 

 Акультурація є одним з найбільш значущих психологічних процесів 

психосоціальної адаптації для багатьох людей, що належать до етнічних 

меншин, особливо серед мігрантів. Як стверджує Дж. Лінч, при дослідженні 

психічного здоров’я стає ясно, що необхідні додаткові зусилля для пояснення 

акультурації у конкретних психологічних елементах, які пов’язані із 

психопатологією [цит. за 180]. Крім того, такий тип дослідження може 

систематично спиратися на попередні спроби вимірювання акультурації. 

Наприклад, є мало досліджень, які стосуються соціальної приналежності. Такі 

дослідження могли б визначати, як соціальні мережі підтримки змінюються в 

акультурації та як такі зміни можуть вплинути на суто психологічну 

адаптацію та ставлення до лікування або служб охорони психічного здоров’я. 

У галузі використання мови, деякі дослідження документально 

підтверджують, що мови різняться за рівнями, в яких вони використовують 

контекст за межами слова, щоб передати сенс [177]. Диференціальне 

використання контексту між різними культурами збільшує ймовірність того, 

що стиль спілкування людини може змінитися під час акультурації. Ця зміна 

стилю спілкування може, у свою чергу, впливати на важливі процеси. 



58 

 

Вивчення акультурації продовжує залишатися одним з найбільш важливих 

напрямків досліджень для етнічних меншин.  

Як вже стає зрозумілим, важко визначити суто психологічні чинники 

акультурації теоретично. Попередньо було проведено дослідження, метою 

якого було виявлення психологічних особливостей процесу акультурації у 

молоді. Отримані результати дозволили визначити деякі особливості вибору 

стратегій акультурації. Зокрема, юнакам більш властива сепарація, ніж 

дівчатам. Інших істотних відмінностей серед показників виявлено не було. Що 

ж стосується психологічних особливостей, то хлопці показали вищій рівень 

екстраверсії, ніж дівчата, а дівчата, у свою чергу, вищий рівень нейротизму. 

Звичайно, це протирічить загальновстановленому стереотипу. До того ж, варто 

врахувати те, що загальний рівень екстраверсії теж є досить високим. 

Загальний кореляційний аналіз дозволив отримати досить чіткі та суттєві 

результати, зокрема відносно взаємозв’язку окремих змінних, особливо 

відносно психологічних характеристик респондентів [39]. Отже, інтеграція має 

тенденцію до формування обернено-пропорційного кореляційного зв’язку із 

тривожністю та депресією, що може свідчити про уникнення психологічних 

проблем завдяки високому рівню екстраверсії особи. Сепарація має досить 

чіткий та ґрунтовний зв’язок із соціальною дезадаптацією, тому можна 

припускати, що чим більш дезадаптованою є людина, тим більша вірогідність 

того, що вона обере саме сепараційну акультураційну стратегію. Тобто для неї 

є характерним уникнення будь-якої можливості «проникнути» у домінуюче 

культурне середовище, не говорячи вже про засвоєння культурних традицій та 

певних культурних вподобань. Звичайно, дезадаптація формується на основі 

вибору сепарації як акультураційної стратегії. При дослідженні маргіналізації, 

як акультураційної стратегії, чітких зв’язків виявлено не було. Асиміляція має 

суттєві зв’язки із рівнем психотизму, маргіналізацією та соціальною 

дезадаптацією. Найбільш вираженим є зв’язок цієї акультураційної стратегії із 

рівнем психотизму.  
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Оскільки асиміляція розуміється в цілому як повне включення індивіда у 

домінуюче культурне середовище, при цьому відмовляючись від власних 

автентичних звичаїв та культурних традицій, а психотизм характеризується 

високою конфліктністю, схильністю до неадекватних емоційних реакцій та до 

асоціальної поведінки, то досить важко трактувати подібний взаємозв’язок. 

Рівень соціальної дезадаптації показав істотний зв’язок із рівнем психотизму. 

Оскільки психотизм характеризується високою конфліктністю, схильністю до 

неадекватних емоційних реакцій та до асоціальної поведінки, то цей 

отриманий статистичний зв’язок має сенс, адже психотизм впливає на рівень 

адаптації. Тому, чим вищий рівень психотизму має індивід, тим більша 

вірогідність того, що він матиме проблеми з адаптацією до домінантного 

культурного середовища. Тобто дезадаптація буде більшою. Цей досліджений 

зв’язок є абсолютно логічним та відповідає теоретичним засадам та 

попереднім дослідженням [157].  

Наявність психологічних проблем, зокрема присутність тривоги та 

депресії у респондентів, пов’язана із рівнем нейротизму, який 

характеризується емоційною нестабільністю. Кореляційний зв’язок є 

суттєвим, а тому можна стверджувати, що емоційно нестабільна особистість 

матиме високий рівень тривоги та депресії. Окрім того, присутній високий 

кореляційний зв’язок між тривогою та депресією, що вказує на підкріплення 

одного стану іншим. Тобто за наявності тривоги є велика вірогідність появи 

депресії та навпаки. Цей «емоційний коктейль», виходячи із результатів 

кореляційного аналізу, має амбівалентний вплив. Тобто за наявності цих 

станів, людина має тенденцію до вибору або асиміляції, або сепарації, як 

акультураційної стратегії. Варто зауважити, що всі вище сказані складові, 

мають зворотній зв’язок із екстраверсією, а тому можна припустити, що 

високий рівень екстраверсії дозволяє уникнути депресії та тривоги під час 

перебування людини в умовах іншокультурного середовища. Рівень 

нейротизму обернено-пропорційний рівню екстраверсії, що є абсолютно 

логічним, навіть в контексті вибору стратегій акультурації. Психотизм 
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характеризується високою конфліктністю, схильністю до неадекватних 

емоційних реакцій та до асоціальної поведінки. Кореляційний аналіз дозволив 

визначити тенденційні зв’язки між асиміляцією, рівнем дезадаптації, тривоги 

та депресії. Можна припустити, що за наявності достатнього рівня 

психотизму, буде намічатися тенденція до вибору асиміляційної стратегії 

акультурації, буде підвищуватись вірогідність появи тривоги та депресії. 

Звичайно, це припущення виходить із наявності певних особистісних 

характеристик, які є первинними по відношенню до способу соціальної 

взаємодії. Таким чином, рівень психотизму особистості може вплинути на 

вибір акультураційної стратегії [40]. Тим не менш, однозначного переліку 

чинників вибору стратегії акультурації у попередніх дослідженнях встанови 

не вдалось. Проте, психологічна структура акультурації є більш-менш 

конкретно представленою.  

Висновки до першого розділу 

1. Акультурація визначається як процес входження однієї етнокультурної 

спільноти (зазвичай недомінантної) до іншої (зазвичай домінантної). Зміни, 

які відбуваються у цьому процесі, можна спостерігати як на 

індивідуальному, так і на груповому рівнях. У свою чергу, головною 

особистісною характеристикою процесу акультурації є зміна (або зміни), 

яка відбувається у психологічному функціонуванні індивіда. До того ж, 

певні зміни можуть відображатися навіть на домінантній групі, проте це 

рідкість. На сьогоднішній день, методологічний конструкт акультурації та 

передумови його побудови є достатньо розробленими, але відсутні чіткі 

уявлення про те, яким чином психологічні (особистісні) характеристики 

впливають на протікання процесу акультурації. Також відсутні дослідження 

стосовно чинників вибору стратегії акультурації.  

2. Сучасними дослідниками виокремлюються такі стратегії акультурації: 

асиміляція, інтеграція, сепарація і маргіналізація. Асиміляція – відмова від 

своєї культурної ідентичності та традицій і перехід в більш велике 

співтовариство. Це може відбуватися шляхом абсорбції недомінантної 
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групи в усталену домінантну групу, або шляхом з’єднання багатьох груп з 

метою створення нового суспільства, що називається «варитися в одному 

казані». Інтеграція розуміється як збереження деякої культурної цілісності 

групи (тобто реакція на зміни або деякий опір змінам), так і прагнення 

стати невід’ємною частиною більшої спільноти (тобто деяке 

пристосування). Тому в разі інтеграції вибір падає на збереження 

культурної ідентичності і приєднання до домінантного суспільства. 

Сегрегація або сепарація характеризується відсутністю значимих відносин 

із великим суспільством, супроводжуваних збереженням етнічної 

ідентичності та традицій. В залежності від того, яка група (домінантна або 

недомінантна) контролює ситуацію, ця стратегія може прийняти форму або 

сегрегації, або сепарації. Коли зразок поведінки нав’язується домінантною 

групою, тоді виникає сегрегація. Маргіналізація характеризується 

протистоянням більшому суспільству, почуттям відчуження, втратою 

ідентичності і тим, що називається акультураційним стресом. 

Маргіналізація означає, що групи втрачають культурний і психологічний 

контакт, як зі своєю традиційною культурою, так і з культурою більшого 

суспільства. Така стратегія акультурації породжує класичну ситуацію 

маргінальності. 

3. Нині існує два основних підходи до визначення акультурації: одновимірний 

та двовимірний. Головним критерієм розподілення є напрямок впливу: 

однонаправлений або двонаправлений. Враховуючи те, що акультурація 

визначається як процес зміни, що є результатом безперервних контактів між 

людьми з різних культур, то більшість дослідників схиляються до 

використання двовимірної моделі, адже вона дозволяє врахувати впливи на 

особистість як зі сторони власної етнокультурної спільноти, так і зі сторони 

зовнішньої («іншої» або «не рідної»). Тим не менш, існують і уявлення про 

наявність багатовимірного підходу, який характеризує акультурацію лише в 

межах мультикультурних суспільств. Проте застосування такої моделі не 

завжди є доцільним, так як індивіди скоріше проходять процес 
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інкультурації в межах власної культури, аніж процес акультурації, що більш 

притаманний для культурної взаємодії гетерогенних етнокультурних 

спільнот. Для більш детального пояснення було розглянуто акультурацію як 

процес та результат, а тому умови протікання акультурації є більш 

груповими характеристиками ніж індивідуальними, або особистісними. 

Вони зазвичай не зазнають змін і є константними та впливають на 

протікання акультурації та вибір стратегії особистістю. Саме для 

визначення рівня дослідження було доцільним описати умови, оскільки 

вони мають безпосередній вплив на процес та результат акультурації.  
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЕМПІРИЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АКУЛЬТУРАЦІЇ 

 

2.1. Специфіка дослідження акультурації 

 

Дослідження акультурації розглядається у контексті взаємодії двох 

культур. Тому варто окреслити у загальних рисах особливості культур, які 

впливають на міжетнічний контакт у процесі акультурації. Зазвичай 

контактуючі культури позначаються як «Культура А» і «Культура В». 

Культура А. Зазвичай припускається, що це домінуюча культурна група, 

з особливими притаманними їй установками на міжкультурний контакт. У 

цьому випадку досліднику варто врахувати певні характеристики цієї 

культури: мета, тривалість, сталість контакту, населення, політика, культурні 

особливості. Відповідно, проводячи дослідження, треба відповісти на наступні 

питання: 

 Чому контакт має місце, які його цілі?  

 Як довго триває міжгруповий контакт, відбувається взаємодія 

щоденно, щомісячно або щорічно? 

 Наскільки постійно проживають представники домінуючої групи на 

одному місці або контакт – побічне явище? 

 Наскільки багато представників більшості проживає і наскільки вони 

управляють ситуацією в суспільстві? 

 Яка політика по відношенню до представників іншокультурних груп? 

 Як культурні особливості приймаючого населення впливають на 

групу, яка проходить адаптацію? 

Ці особливості не вичерпують весь перелік, а слугують прикладами 

змінних, які можуть впливати на взаємини «адаптерів» і домінуючого 

населення [44]. 
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Культура B. Необхідний облік особливостей цієї культури (не 

домінуюча група або мігранти), які впливають на перебіг контакту. Варто 

розглянути деякі змінні, які з боку мігрантів можуть впливати на протікання 

міжкультурного контакту. До них відносяться наступні: мета, 

місцезнаходження, сталість контакту, політика, культурні особливості. 

Відповідно, проводячи дослідження, треба відповісти на наступні питання 

відносно мігрантів: 

 Добровільний контакт (наприклад, при міграції) чи він відбувається 

під примусом? 

 Чи знаходиться група на її традиційному місцезнаходженні з її 

батьківщиною і іншими доступними ресурсами або члени групи є 

переміщеними у нове, можливо, менш бажане середовище 

(наприклад, табори біженців)? 

 Наскільки давно почався контакт, чи існує тиск в процесі 

акультурації, чи є конфлікт або криза у відносинах між двома 

групами? 

 Що робить група, щоб оптимізувати акультурацію? Протидіє вона 

акультурації, чи прагне до включення до суспільства-реципієнта? 

 Чи впливають певні особливості культури мігрантів на процес 

контакту? 

Всі зазначені змінні варто брати до уваги, оскільки вони впливають на 

результати, які можна отримати у процесі дослідження [96]. Вони також 

можуть призводити до формування артефактів. Відсутність обліку цих 

зовнішніх змінних при інтерпретації результатів може призвести до 

помилкових висновків. І звичайно ж, зовнішні змінні необхідно враховувати 

при плануванні дизайну і формуванні вибірки дослідження. Варто розглянути 

основні дослідницькі моделі, що використовуються у дослідженні 

акультурації. Акультурація – це процес, який має місце протягом довгого часу, 

і, який закінчується змінами в культурі. Що стосується самого процесу, то 

його можна спостерігати при використанні лонгітюдної моделі. Культурні 
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зміни, а також індивідуальні зміни, можуть бути максимально досліджені та 

оцінені, якщо протягом довгого часу використовуються дані одних і тих же 

респондентів. Звичайно, це ідеальна модель. Більш звична практика полягає у 

тому, що багато культурних рис беруться з інших джерел (наприклад, раніше 

зроблені етнографічні записи) або частково реконструюються з усних 

самозвітів. Основна альтернатива лонгітюдного дослідження – крос-секційне 

дослідження (що охоплює різні верстви мігрантів), в якому використовують 

самозвіти у якості незалежної змінної [44].  

Акультурація включає в себе змінні, які в ідеалі повинні оцінюватися з 

використанням лонгітюдного дослідження, що являють собою доексперимент. 

Однак акультурація може бути також досліджена із використанням 

квазіекспериментальних досліджень. Хоча більшість досліджень в літературі 

зосереджується тільки на вивченні акультурації однієї групи, наприклад, 

однієї групи мігрантів, – така модель далека від ідеалу. Із дослідницькою 

моделлю, що включає одну групу мігрантів, неможливо зрозуміти, 

відрізняються вони від місцевого населення, або, скажімо, від населення 

країни реципієнта. Таким чином, для отримання додаткової інформації, деякі 

дослідники беруть вибірку із титульного населення (для порівняння двох груп 

між собою), а деякі знаходять вибірку у країні нового поселення мігрантів (для 

порівняння трьох груп). 

Умови акультурації включають в себе характеристики суспільства-

реципієнта. На індивідуальному рівні мають значення особистісні 

характеристики мігранта. Акультураційні орієнтації структурують процес 

акультурації, пов’язуючи акультураційні умови з результатами. Фактично, 

акультураційні орієнтації являють собою спосіб рішення двох базових 

проблем, що лежать перед мігрантами: збереження ключових аспектів етнічної 

культури і прийняття ключових аспектів групи більшості. Результати 

акультурації полягають в ступені успіху процесу акультурації (у найширшому 

сенсі) [44]. Це такі показники, як психологічне благополуччя і соціокультурна 

компетентність. Хоча соціокультурна компетентність фокусується на 
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компетентності в домінантній культурі, важливо звернутися до рівня 

компетентності у власній культурі (наприклад, взаємодія з представниками 

своєї національності і підтримку «етнічних» навичок поведінки) і змінам у цій 

компетентності, яка розглядається як залежна змінна. 

Існують шість важливих вимог до розробки інструментарію оцінки 

акультурації [96]:  

 Цілі і вибір змінних, що описують акультурацію. 

 Вибір індикаторів акультурації, наприклад, знання, цінності, 

установки, поведінка. 

 Вибір дослідницької методології. 

 Вибір теоретичної моделі та методу вимірювання. 

 Вибір областей життя і ситуацій, які будуть відображені у пунктах 

опитувальника. 

 Правила формулювання пунктів опитувальника. 

Зазначені вимоги дозволяють максимально чітко визначити, яким 

повинен бути інструментарій дослідження, та на чому необхідно робити 

акцент при формулюванні цілей та завдань дослідження. У результаті 

акультурація повинна розглядатися як явище індивідуального та групового 

характеру. Водночас, вона повинна враховувати динамічну специфіку, так як 

до того як обрати конкретну стратегію акультурації, людина проходить 

адаптацію, яка має чіткий часовий характер вираження. Тому такий параметр, 

як час, повинен враховуватися поруч із психологічними характеристиками. 

Тим не менш, для того, щоб виокремити конкретні психологічні чинники, або 

потенційні психологічні чинники акультурації, треба розглянути специфіку 

крос-культурного та психолого-антропологічного підходів до вивчення 

акультурації. Для максимально чіткої організації та проведення дослідження, 

необхідно інтегрувати два підходи, оскільки вони окреслюють важливу 

специфіку явища в цілому та описують окремі сторони підходу до його 

вивчення: інтеграція цих підходів є ключовим етапом організації дослідження.  
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2.2. Методологічні підходи до дослідження акультурації 

 

Протягом останніх двох десятиліть акультурація стала визнаватися в 

якості основної пояснювальної змінної у вивченні психологічних проблем 

етнічних меншин. Таким чином, вважаємо за доцільне більш уважно вивчити 

зміст дії основних заходів, які були використані для практичної реалізації 

цього важливого конструкту. Цей аналіз повинен бути інформативним завдяки 

декільком способам. По-перше, при дослідженні варіацій різними 

інструментами, оцінка повинна проводитися із урахуванням спільних або 

тотожних елементів. По-друге, аналіз змісту цих заходів може прояснити 

картину результатів дослідження акультурації. І, нарешті, оцінка достовірності 

контенту може визначити заходи, які можуть бути більш придатними для 

оцінки певних стратегій акультурації. 

Схема на рис. Б.2 (див. додаток Б) дозволяє максимально чітко 

окреслити специфіку підходу до визначення акультурації у крос-культурній 

психології. Зі схеми є очевидним, що акультурація, або, навіть, психологічна 

акультурація, відбувається на індивідуальному рівні, а не на груповому. Вона 

відноситься до процесуальних змінних, які, у свою чергу, визначають 

динаміку крос-культурних змін та впливів. Вона також виступає 

процесуальною характеристикою адаптації, як соціальної, так і біологічної, що 

також виявляються на рівні популяцій або груп. Останні визначають фон або 

середовище, в якому протікають зміни, або, яке змушує до змін. Тобто, воно є 

трігером змін, незалежно від активності середовища, яке може бути 

представленим у поведінці. Із цього всього випливає, що акультурація є 

описовим конструктом задля пояснення змін внутрішніх характеристик у 

зв’язку із впливом середовища. Таким чином, наше дослідження буде 

визначати чинники, які спрямовують процес акультурації, та, які призводять 

до вибору конкретної стратегії акультурації як результату міжкультурної 

взаємодії, так як характеристику особистісних змін у зв’язку із входженням до 

іншокультурного середовища.   
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Хоча існує твердження, що акультурація є важливою частиною крос-

культурної психології, також існують й розбіжності в тому, як 

концептуалізувати і виміряти її. На думку Х. Барнет, більшість дослідників 

мають неявне уявлення про процес, і це стосується кожного аспекту 

акультурації. Особливо це стосується того, як визначити, як виміряти явище, 

які можуть бути його наслідки [115]. В основі цих неявних поглядів лежать 

два ключові питання: чи піддаються акультурації всі групи (домінантна і 

недомінантна) і, отже, чи являється цей процес взаємним і, (б) чи є 

акультурація по своїй суті одновимірним (і односпрямованим) процесом або 

це багатовимірний процес (зі складними варіаціями взаємодій). Ці питання є 

основними темами на сьогоднішній день. «Зміна організаційної культури 

ініціюється поєднанням двох або більше автономних культурних систем. 

Акультураційні зміни можуть бути наслідком прямої передачі культурних 

цінностей; вони можуть мати не культурні причини, а такі як еколого-

демографічна модифікація, що індукована падінням культури; вони також 

можуть затримуватись у проявах та розвитку, так як із внутрішніми 

коригуваннями прибувших після прийняття чужорідних ознак може призвести 

до реактивної адаптації традиційних форм життя» [115, с. 101]. 

Вкрай важливо, щоб дослідники вивчали акультурацію в її культурному 

контексті. У певному сенсі, вкорінення концепції психологічної акультурації у 

початкових антропологічних значеннях процесу (як описано вище) є одним із 

прикладів такої практики. У більш широкому сенсі, дисципліна вимагає 

практиків, щоб в етнографічних термінах зрозуміти обидві культури, які 

знаходяться в контакті: дослідники повинні розуміти й осіб-учасників 

контакту. Акультурація групи індивіда зазвичай співвідноситься із 

психологічною акультурацією цього індивіда. Як зазначає Т. Грейвз, 

психологічна акультурація відноситься до змін в людині, яка є учасником 

контакту із ситуацією, що у свою чергу знаходиться під впливом 

безпосередньо зовнішньої культури і змінює культуру, членом якої є фізична 

особа. Є дві причини для збереження цих двох рівнів: перша, що 
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індивідуальна поведінка людини взаємодіє із культурним контекстом; друга, 

що кожна людина, представник певної культури, відчуває зміни не однаково, 

або відмінно від інших представників своєї етнокультурної групи [147].  

Дослідники завжди повинні враховувати особливості культурного 

контексту, тобто, акультурація за межами культурного контексту відбуватися 

не може. Враховуючи специфіку підходу до акультурації у крос-культурній 

психології, варто окремо виокремити її динамічність, як процес, а культурний 

контекст у такому випадку є процесом фоновим (див. рис. Б.2, додаток Б). 

Таким чином, відбувається пошук зв’язків між етнокультурними групами. 

Акультурація групи індивіда пов’язана із психологічною акультурацією 

власне особи.  

Таким чином, крос-культурний підхід до вивчення акультурації 

характеризується багатовимірністю, легкістю оперування та максимальною 

універсалізацією. Акультурація стала визнаватися в якості основної 

пояснювальної змінної у вивченні психологічних проблем етнічних меншин. 

Кількість параметрів, які є обов’язковими для дослідження акультурації у 

крос-культурній психології, дозволяє підтримувати максимально високу 

достовірність отриманих результатів. Незважаючи на відсутність певних 

подробиць, які важливо було б враховувати при дослідженні акультурації, 

крос-культурний підхід дозволяє окреслити саме специфіку концептуалізації 

акультурації як конструкту дослідження. Отже, необхідно розглянути 

специфіку психолого-анропологічного підходу задля окреслення подальшої 

інтеграції підходів, як способу максимального підвищення ефективності 

емпіричного дослідження. 

У порівнянні із крос-культурним підходом, у якому превалюючим є 

принцип універсалізму та групової динаміки, психолого-антропологічний 

підхід розглядає скоріше психологічну акультурацію, де головним об’єктом 

розгляду та дослідження є власне людина та її характеристики. Зокрема, такий 

підхід дозволяє визначити, які саме психологічні особливості визначають, 

яким чином проходитиме акультурація, та, яка стратегія буде обрана у 
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результаті. До того ж, враховується таке поняття як «складність ситуації», що 

було описано Дж. Беррі при розгляді основних компонентів дослідження 

акультурації. Проте, при застосуванні такого підходу, багато в чому 

нівелюється можливість формування будь-яких узагальнень, і також суттєво 

обмежується прогностичний матеріал отриманих результатів, так як вони 

скоріше свідчитимуть про наявну специфіку, яка характерна конкретно для 

певного індивіда у конкретному етнокультурному середовищі. Якщо, 

наприклад, цього індивіда перенести в інше етнокультурне середовище, то 

вибір стратегії акультурації як результату, може бути абсолютно іншим. Тим 

не менш, такий підхід дуже часто використовується у багатьох дослідженнях, 

особливо, якщо мова йде про конкретну шкалу акультурації. Для модифікації 

зазначеного підходу необхідно розглянути основні теоретичні засади, які 

зазвичай використовуються дослідниками на сьогоднішній день.  

 У 2005 році M. Навас запропонувала нову модель акультурації: модель 

відносного акультураційного поширення (RAEM). Суть запропонованої 

моделі полягає в тому, що у процесі акультурації, мігрант по різному засвоює 

культуру суспільства-реципієнта або зберігає культуру суспільства- 

реципієнта у різних сферах свого життя [168]. Автором були виокремлені сім 

таких сфер: 

• релігійні вірування; 

• способи мислення; 

• соціальні відносини; 

• сімейні відносини; 

• економіка; 

• робота; 

• політика і держава. 

На думку автора, мігрант лише в незначній мірі засвоює культуру 

суспільства-реципієнта в сфері релігійних вірувань. У цій сфері мігрант 

практично повністю зберігає культуру свого етнокультурного суспільства. У 

сфері, яка отримала назву «політика і держава», мігрант навпаки, у найменшій 
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мірі зберігає культуру суспільства походження і найбільшою мірою засвоює 

культуру суспільства-реципієнта. Решта сфер займають проміжне положення 

так, як це показано на рис. Б.3 (див. додаток Б) [168]. Рис. Б.4 (див. додаток Б) 

відображає всю сукупність факторів, які могли б впливати на процес 

акультурації (запропоновано Кінунен та Гурієвою) [31]. 

Представлена модель найкраще описує специфіку підходу у 

психологічній антропології щодо вивчення акультурації. Зокрема, вона вказує 

на те, що є сфери життя, які зазнають або не зазнають суттєвих змін. У такий 

спосіб суттєво зменшується дослідницька варіативність, адже тоді 

дослідження певних сфер життя стає просто безглуздим. Тим не менш, таку 

модель можна застосовувати для вивчення осіб, які проходять акультурацію за 

межами групової взаємодії, чого, зазвичай, просто не відбувається. 

Незважаючи на те, що витоки поняття акультурації знаходяться у рамках 

психологічної антропології, суттєвої модифікації вона зазнала саме у межах 

крос-культурної психології, а тому більшість особливостей дослідження 

акультурації побудовані у рамках крос-культурного підходу. Оскільки у 

психологічній антропології превалює поняття індивідуалізму та 

індивідуальних особливостей, то варто розглянути розподіл між груповими та 

індивідуальними рівнями під час проведення дослідження акультурації [31]. 

Таким чином, психолого-антропологічний підхід дозволяє максимально 

чітко окреслити, що являє собою акультурація на індивідуальному рівні, адже 

специфіка групового рівня у цьому підході не є чітко і однозначно 

представленою. Тим не менш, для дослідження психологічних чинників 

акультурації особистості суттєвє значення мають як фактори індивідуального, 

так і фактори групового рівнів. Отже, існує нагальна необхідність інтеграції 

цих двох підходів задля підвищення ефективності дослідження в цілому. 

 Для того, щоб отримати максимально достовірні результати, крос-

культурний та психолого-антропологічні підходи мають бути інтегровані. 

Лише таким чином можна досягти максимально ефективного дослідження 

змінних, які дозволять виокремити найбільш суттєві чинники вибору стратегії 
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акультурації. Варто зазначити, що «заходи» акультурації розрізняються за 

типами «доменів», які оцінюються на предмет культурних змін. Найбільш 

часто оцінюється використання мови або етнічної мови людини. У цій області 

існують великі відмінності в тому, як оцінюється використання мови. Ця зміна 

проявляється навіть тоді, коли аналіз обмежується однією конкретною 

етнічною групою меншини, наприклад, латиноамериканців [171]. Говорячи 

про цю групу, у першу чергу має оцінюватися використання мови (наприклад, 

за шкалою іспаномовних за Мартінесом, Норманом та Ділані, 1984), надалі 

необхідно оцінити мовні переваги (наприклад, може застосовуватися 

бікультурна Анкета Включеності Сцапошніка, Куртінеса та Фернадеса, 1980), 

а також інші заходи для оцінки рівня володіння мовою (наприклад, двовимірна 

шкала акультурації Маріна і Гамба, 1996) [205]. Важливим також є контекст 

використання мови. Деякі з них використовують мову, як головний 

інструмент, у той час як інші застосовують мову лише у конкретних 

соціальних контекстах, таких як родинне, робоче або дружнє спілкування. 

На особистісному рівні існує два ключових феномени. По-перше, 

відбувається багато психологічних змін. Зміни у поведінці зафіксовані у 

науковій літературі: вони включають цінності, атитюди, здібності і мотиви. 

Подібні зміни визначаються як поведінкові зрушення. Наприклад, змінюються 

актуальна ідентифікація або атитюд і розвиваються нові: особистісна 

ідентифікація і етнічна ідентифікація часто зрушуються убік від початкових 

показників; з’являються думки про те, наскільки (якщо взагалі) слід брати 

участь у процесі акультурації; інші атитюди (такі як міжгрупові атитюди і 

життєві преференції) також змінюються і розвиваються у процесі 

акультурації. На особистісному рівні у процесі акультурації часто 

виявляються соціальні та психологічні проблеми, які відносяться до поняття 

акультураційний стрес (в інших роботах термін позначається як культурний 

шок). Якраз у цій сфері і виникає зацікавлення, особливо у плані 

психологічних, соціальних і фізичних чинників акультурації. Так як подібні 

негативні і небажані наслідки неминучі і існує безліч можливостей зіткнутися 
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з ними у процесі акультурації, то, очевидно, що виникають серйозні проблеми 

відносно акультурації. Поява і поширення поведінкових зрушень і 

акультураційного стресу викликана рядом характеристик, які люди 

привносять із собою в акультураційне поле [111]. 

 У результаті, біполярна модель адаптації стає ще більш 

проблематичною, якщо взяти до уваги екологічну і соціальну ситуації. Тому 

модель адаптації можна піддавати сумніву. Йдеться про те, що при зміні 

поколінь, наступні покоління також можуть проходити акультурацію. Тобто, 

якщо сім’я переїхала із Японії до Сполучених Штатів, то акультурації можуть 

піддаватися навіть їх онуки, за умови життя у достатньо локалізованому та 

культурно-обмеженому просторі. Головним аспектом цього процесу є 

розвиток адаптативних навичок. Психосоціальні особливості у популяції 

етнічних меншин визначають, які особливості психосоціального 

функціонування оцінюються, і, які моделі культурної адаптації обираються. 

Культурні зміни, пов’язані з акультурацією, можуть бути настільки 

складними, що стає неможливим всебічно їх оцінити, і спроби це зробити не 

можуть бути практичними і корисними. З іншого боку, дослідження 

акультурації є дуже ефективним засобом для визначення психосоціальних 

особливостей функціонування, які часто пов’язані з культурними змінами. 

Виходячи із цього, пропонується альтернативний підхід до вивчення 

акультураційних ефектів завдяки зосередженню зусиль на оцінці конкретних 

психологічних елементів [120]. Саме такий підхід був обраний для 

подальшого застосування та представлений, як інтегратор специфіки крос-

культурного та психолого-антропологічного підходів. По-перше, шляхом 

вивчення кінцевого числа психологічних елементів, що пов’язані з 

акультурацією, дослідники можуть визначити, в якій мірі окремі особи можуть 

«акультуруватися», тобто, такий підхід дозволяє виокремити певну 

прогностичність результатів. Таким чином, оцінка акультурації стає більш 

ідеографічною в тому, що дослідники можуть визначити місцезнаходження 

людини в «акультураційному просторі». По-друге, можлива оцінка 
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конкретного психологічного виміру, що забезпечує формування більш 

валідних пояснювальних моделей, дозволяючи дослідникам перевірити, що 

конкретно має вплив на акультурацію, і що саме можна вважати її 

психологічними чинниками. По-третє, деконструкція акультурації у її 

конкретних психологічних елементах дає можливість вивчати ефекти 

взаємодії різних аспектів акультурації. Останнім часом, ряд досліджень 

використовували цей конкретний елемент підходу до вивчення 

акультураційних ефектів [144].  

Такий підхід ще пов’язаний з тим, що при переїзді людини з однієї 

культури в іншу з’являються дві загальні форми акультураційних змін: 

поведінкові зрушення та акультураційний стрес. Перша форма передбачає 

зміни у вже існуючих моделях поведінки в бік моделей поведінки, прийнятих 

вже у новому суспільстві [120]. Такий підхід є виключно крос-культурним, 

оскільки цей процес включає в себе вивчення нових і відмову від старих норм 

поведінки. Друга форма передбачає ряд стресових психологічних феноменів, 

які включають у себе конфлікт і часто переходять у нові форми поведінки. 

Природа і масштаб поведінкових зрушень дуже мінливі. Під час першого 

контакту можуть з’явитися лише незначні зміни, але разом із продовженням 

контакту підвищується рівень участі у ньому індивіда і, відповідно, 

підвищується кількість проблем, пов’язаних із взаємодією. Участь у взаємодії 

і кількість проблем залежить від різноманітності чинників, що були присутні 

до початку акультурації (таких, як особиста мотивація міграції), і чинників, 

що діють під час акультурації. Саме їх і варто досліджувати як психологічні 

чинники, що у свою чергу ведуть до вибору конкретної стратегії акультурації. 

Самі по собі поведінкові зрушення складаються з двох феноменів: 

вивчення поведінкових моделей нової культури і забування поведінкових 

особливостей власної культури. Існує також ймовірність конфлікту між цими 

двома процесами; коли присутній конфлікт, тоді цей феномен переходить у 

феномен акультураційного стресу. Прийняття особою домінантного 

суспільства і прийняття особи домінантним суспільством входить у рамки 
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інтеграції та асиміляції і, як правило, супроводжується низьким рівнем 

конфлікту. Однак, багато що залежить від політики і атитюдів домінантного 

суспільства і від того, чи вважаються за кращі ті стратегії, які співвідносяться 

з поглядами цього суспільства. Наприклад, індивіди, які віддають перевагу 

власній асиміляції в асиміляційному суспільстві, будуть відчувати менше 

конфліктів, ніж індивіди, що використовують інтеграційну стратегію в 

асиміляційному суспільстві. Тим не менш, при інтеграції підходів, 

дослідження суспільства-реципієнта не є обов’язковим, так як пошук чинників 

відбувається у конкретних індивідах, а вибір стратегії залишається скоріше 

наслідковим явищем, аніж причинним. До того ж, кінцеві наслідки поведінки 

будуть відрізнятися в залежності від акультураційної стратегії індивіда. Якщо 

він/вона обирає асиміляційну стратегію, то відбуваються суттєві поведінкові 

зміни, що ведуть до появи індивідуальної моделі поведінки, яка підходить до 

норм більшого суспільства. Навпаки, якщо людина обирає стратегію сепарації, 

то відбувається перепідтвердження успадкованих зразків поведінки і 

повернення до первинних норм. При інтеграційній стратегії відбувається 

вибіркове прийняття моделей поведінки обох товариств, в особистому житті 

тут можливе домінування успадкованих норм (наприклад, у сім’ї і 

етнокультурному співтоваристві) з використанням нових зразків поведінки, 

взятих у більшого суспільства в умовах суспільного життя (наприклад, в 

школі, на роботі, в політичному житті). Люди розрізняються всередині групи 

за своїми акультураційними стратегіями і, отже, за поведінковими моделями. 

Таким чином, не існує єдиного акультураційного зразка, а є ряд стратегій і 

наслідків, які призводять до різних способів адаптації. 

 Виходячи із основних особливостей поєднання двох підходів, варто 

зазначити, що до розгляду була взята досить велика кількість індикаторів 

вибору стратегії акультурації. Також було взято соціально-демографічні 

характеристики: вік, стать, мова повсякденного вжитку, соціальний статус, 

мотивація переміщення, культурна дистанція. Чимало психологічних 

характеристик особистості було обрано: 
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 Здатність йти на контакт 

- Спонтанна агресивність 

- Загальний рівень товариськості 

- Довірливість-підозрілість 

- Рівень самодостатності 

 Загальний рівень комунікативності 

- Рівень екстравертованості/інтравертованості 

- Соціальна активність 

- Прямолінійність-дипломатичність (у висловлюваннях) 

 Когнітивний контроль 

- Локус контролю 

- Рівень самокритичності 

- Рівень інтелекту (інтелектуальних здібностей) 

 Здатність оцінювати проблеми 

- Емоційна стійкість 

- Емоційна лабільність 

- Стійкість до стресу 

- Схильність до стресового реагування 

- Рівень конформізму 

- Консерватизм/радикалізм 

 Наявність тривоги та депресії 

- Рівень невротизації 

- Загальний рівень депресивності 

- Рівень психопатизації 

 Наявність стресу/акультураційного стресу 

 Адаптивні можливості особистості 

- Ставлення до соціального оточення 

- Фемінінність-маскулінність 

- Рівень стриманості/експресивності 
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- Рівень нормативності (слідування нормам) 

- Спрямованість (інтернальна/екстернальна) 

- Життєва позиція (жорсткий/чутливий) 

- Дієва практичність-мрійливість 

 Наповненість життя  

- Наявність цілей в житті 

- Емоційна насиченість життя 

- Результативність життя 

Обрані характеристики дозволяють отримати досить широке уявлення 

про респондентів. Це, у свою чергу, дозволяє визначити, що саме є 

психологічними чинниками вибору стратегії акультурації як її результату.  

Таким чином, інтеграція крос-культурного та психолого-

антропологічного підходу до вивчення акультурації дозволяє використовувати 

принцип «обмеженої багатовимірності». Йдеться про те, що доцільним є лише 

дослідження недомінантної групи для того, щоб визначити психологічні 

особливості акультурації. Це, у свою чергу, дозволяє зменшити ресурси для 

збору необхідної інформації, і водночас підвищити можливості для 

статистичного аналізу результатів, не втрачаючи при цьому їх достовірності. 

У свою чергу, такий аспект зумовлений специфікою психолого-

антропологічного підходу, який компенсує нівелювання складності ситуації як 

характеристику взаємодії, що відсутня у крос-культурному підході. У 

результаті інтеграції підходів, специфіка організації дослідження дозволила 

обрати максимально широкий інструментарій дослідження для того, щоб мати 

можливість дослідити максимально велику кількість факторів, які потенційно 

мали б вплив на процес акультурації в цілому та на вибір конкретної стратегії 

акультурації зокрема.  
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2.3. Методичний інструментарій дослідження 

 

Дослідження проводилося дистанційно, щоб отримати надійні 

результати, та було проведено у два етапи: етап збору акультураційних 

орієнтацій та діагностика психологічних особливостей. Така організація 

дослідження дозволила отримати максимально надійні результати, які б також 

виражали особливливості їх динаміки. Для задоволення дослідницьких 

завдань було застосовано такі методики.  

Методика комплексного дослідження акультурації Дж. Беррі. У 

крос-культурній психології важливо проводити розмежування між груповим 

та індивідуальним рівнем акультурації. Н. Грейвз вивів новий термін 

«психологічна акультурація», тобто зміни, яких зазнає індивід у результаті 

перебування в контакті з іншими культурами і у результаті участі в процесі 

акультурації. Ця відмінність між груповою акультурацією та психологічною 

акультурацією важлива з двох причин. Одна з них полягає в тому, що явища 

різняться на двох рівнях: наприклад, на рівні популяції часто відбуваються 

зміни у соціальній структурі, економічній основі і політичній організації. Тоді 

як на індивідуальному рівні відбуваються зміни у таких явищах, як 

ідентичність, цінності та установки. Друга причина розрізнення двох рівнів 

полягає у тому, що не всі люди, які проходять акультурацію, однаковим чином 

беруть участь у колективних змінах, котрі відбуваються в їх групі [203]. Отже, 

якщо ми хочемо у кінцевому рахунку осмислити взаємозв’язки між 

культурним контактом і психологічними результатами для індивідів, нам слід 

оцінити (використовуючи окремі вимірювання) зміни на рівні популяції і 

участь індивідів у цих змінах, а потім зв’язати ці параметри з психологічними 

наслідками для особи.  

Для задоволення всіх необхідних критеріїв дослідження акультурації, 

була обрана методика Дж. Беррі. Вона зазнала незначної модифікації відносно 

тих психологічних конструктів, що задовольнятимуть потреби обраної теми 

дослідження. Отже, були обрані декілька суб-методик для дослідження 
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акультурації, які дозволили б у подальшому зробити описово-порівняльний 

аналіз зв’язків та закономірностей взаємовпливу психологічних особливостей 

та особливостей процесу акультурації. Сумарний аналіз шкал методики 

дозволить зробити різнобічний опис особливостей акультурації та зв’язок цих 

особливостей із психологічними особливостями досліджуваних. Більш 

детальний опис суб-методик наведено у додатку В.  

Фрайбурзьський особистісний опитувальник. Фрайбурзьський 

особистісний опитувальник (Das Freiburger Personlichkeitsinventar, Freiburg 

Personality Inventory, FPI) – особистісний опитувальник, створений головним 

чином для прикладних досліджень з урахуванням досвіду побудови та 

застосування опитувальників 16PF, MMPI, EPI [36]. Шкали опитувальника 

сформовані на основі результатів факторного аналізу і відображають 

сукупність взаємопов’язаних факторів. Детальний опис шкал представлений у 

додатку В. Таким чином, Фрайбурзьський особистісний опитувальник 

дозволяє покрити достатньо широкий спектр окреслених проблем, пов’язаних 

із акультурацією, зокрема із виявленням психологічних чинників які 

впливатимуть на вибір конкретної стратегії акультурації особистості. До того 

ж, опитувальник дозволяє виявити певні особливості які були б характерні для 

конкретних груп. За цією методикою були досліджені такі психологічні 

змінні: 

- рівень невротизації; 

- спонтанна агресивність; 

- загальний рівень депресивності; 

- емоційна стійкість; 

- соціальна активність; 

- стійкість до стресу; 

- рівень психопатизації; 

- схильність до стресового реагування; 

- рівень самокритичності; 

- рівень екстравертованості/інтравертованості; 
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- емоційна лабільність; 

- фемінінність-маскулінність. 

Методика багатофакторного дослідження особистості Р. Кетелла. 

Багатофакторний особистісний опитувальник 16PF (Sixteen Personality Factor 

Questionnaire, 16PF) є одним з найпоширеніших анкетних методів оцінки 

індивідуально-психологічних особливостей особистості як за кордоном, так і в 

Україні. Він розроблений під керівництвом Р. Б. Кетелла і призначений для 

описання широкої сфери індивідуально-особистісних відносин. Особливою 

рисою даного опитувальника є його орієнтація на виявлення незалежних 16 

факторів (шкал, первинних рис) особистості [80]. Цей опитувальник 

універсальний, практичний, дає багатогранну інформацію про психологічні 

особливості людини [30]. Для нашого дослідження істотне значення мають 

саме фактори методики. Їх детальний опис представлено у додатку В. 

Зазначений перелік факторів дозволяє максимально повно представити 

картину психологічних особливостей індивіда та використати їх у дослідженні 

акультурації. Саме тому ця методика була обрана для застосування у нашому 

дослідженні. За допомогою цієї методики досліджувались такі психологічні 

змінні: 

- загальний рівень товариськості; 

- рівень інтелекту (інтелектуальних здібностей); 

- рівень нормативності (слідування нормам); 

- рівень стриманості/експресивності; 

- прямолінійність-дипломатичність (у висловлюваннях); 

- рівень конформізму; 

- довірливість-підозрілість; 

- рівень самодостатності; 

- емоційна стійкість; 

- консерватизм/радикалізм; 

- спрямованість (інтернальна/екстернальна); 

- життєва позиція (жорсткий/чутливий); 
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- дієва практичність-мрійливість. 

Тест смисложиттєвих орієнтацій. Тест смисложиттєвих орієнтацій є 

адаптованою версією тесту «Мета в житті» (Purpose-in-Life Test, PIL) 

Джеймса Крамбо і Леонарда Махолика. Російськомовна версія тесту 

осмисленості життя (ОЖ) була розроблена і адаптована Д. Леонтьєвим 

(факультет психології МДУ) у 1986-88 рр. На основі факторного аналізу 

адаптованої Д. Леонтьєвим версії цієї методики був створений тест СЖО, що 

включає, поряд із загальним показником усвідомлення життя, також п’ять 

субшкал, що відображають три конкретні смисложиттєві орієнтації (цілі в 

житті, насиченість життя і задоволеність самореалізацією) і два аспекти 

локусу контролю (локус контролю-Я і локус контролю-життя). Детальний 

опис методики наведено у додатку В. Перебуваючи в іншокультурному 

середовищі, люди часто мають проблеми із екзистенційними аспектами життя. 

Саме тому необхідно включити зазначену методику до дослідження, адже 

вона дозволяє визначити, чи матимуть складові наповненості життя 

особистості вплив на вибір стратегії акультурації. Вона дозволяє дослідити 

таки параметри: 

- локус контролю; 

- наявність цілей в житті; 

- емоційна насиченість життя; 

- результативність життя. 

Методика соціальної дистанції Е. Богардуса. Поняття соціальної 

дистанції, яке ввів американський соціолог Е. Богардус на початку XX ст., 

характеризує близькість (відчуженість) соціальних або етнічних спільнот, 

груп, окремих людей. За допомогою шкали соціальної дистанції (або шкали 

Богардуса) оцінюється рівень соціально-психологічного прийняття людьми 

один одного, тому її часто називають шкалою соціальної прийнятності. Вона 

використовується для вимірювання дистанції, пов’язаної з расовою чи 

національною приналежністю, віком, статтю, професією, релігією, для 

вимірювання дистанції між дітьми і батьками. Мінімальна соціальна дистанція 
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сприяє конкретизації уявлень про інших людей, оскільки, коли люди добре 

знайомі, цікавляться один одним, національною культурою, вони залучаються 

до взаємодії і кожен бере до уваги оригінальність і індивідуальність один 

одного [93]. Заропонована шкала вимірює ставлення до тієї чи іншої 

національності. Таким чином, ця методика була обрана для визначення того, 

наскільки домінантне суспільство сприймається тими, хто є представниками 

недомінантних груп.  

 

2.4. Теоретична модель чинників вибору стратегії акультурації 

  

У результаті модифікації підходів до вивчення акультурації стало 

можливим виокремити особливості, які наведені на рис. 2.1. Варто зазначити, 

що обраний методологічний інструментарій дозволяє дослідити саме зазначені 

особливості. Більш детальний опис представлено у таблиці 2.1.  

Зазначений перелік дозволяє зрозуміти, що саме розуміється під 

психологічними чинниками, тобто тими параметрами особистості, які можуть 

впливати на вибір стратегії акультурації. Для полегшення пояснення чинників, 

вони були об’єднані у групи:  

- контактність (визначається як здатність йти на контакт, не знаходячи 

об’єктивних або суб’єктивних перешкод);  

- комунікативність (розуміється як особистісне прагнення йти на 

контакт попри наявності будь-яких перешкод); 

- когнітивний контроль (пояснює та описує деякі когнітивні особливості 

особистості, які можуть бути проявлені у спілкуванні); 

- оцінка проблем (більшою мірою пов’язана із стресово-емоційним 

реагуванням на ситуації, які мають зовнішньодетермінований характер 

виникнення); 

- тривога та депресія (включає в себе ще параметри невротизації та 

психопатизації); 
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- стрес (більшою мірою стосується наявності та прояву 

акультураційного стресу); 

- адаптація (розуміється як здатність до адаптації або адаптивні 

можливості, які можуть впливати на вибір стратегії акультурації); 

- життєва ситуація (розуміється скоріше як екзистенціальний параметр, 

який включає в себе проблеми життя та буття особистості, зокрема в 

контексті життя як отногенетичного параметру).  

 

Рис. 2.1. Теоретична модель чииників вибору стратегії акультурації 

Таким чином, підходи до вивчення акультурації дозволяють зробити 

перехід від теоретичної до емпіричної моделі дослідження. Якщо більш 
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детально розглянути психологічні чинники, які були досліджені за допомогою 

обраного методологічного інструментарію, варто зупинитися на описі окремої 

методики та обраних параметрів.  

Таблиця 2.1 

Співвідношення психологічних змінних та методологічног інструментарію 

 

  

У результаті можна отримати чітку емпіричну модель, яка визначає 

напрямки та специфіку вивчення психологічних чинників акультурації. У 

свою чергу, вона також дозволяє максимально чітко окреслити, що саме є 

психологічними та соціально-демографічними чинниками. Останні у 

Психологічна змінна Методика Опис 

 тривога та 

депресія 

 стрес 

 адаптивність 

Методика 

комплексного 

дослідження 

акультурації Беррі 

Методика дозволяє дослідити, 

яку саме стратегію обирає 

респондент та психологічний 

стан респондента 

 контактність 

 комунікативність 

 когнітивний 

контроль 

 оцінка проблем 

 тривога та 

депресія 

 адаптація 

Фрайбурзьський 

особистісний 

опитувальник 

Спрямована для діагностики 

станів і властивостей 

особистості, які мають 

першорядне значення для 

процесу соціальної адаптації і 

регуляції поведінки 

 контактність 

 комунікативність 

 когнітивний 

контроль 

 оцінка проблем 

 тривога та 

депресія 

 стрес 

 адаптація 

Методика 

багатофакторного 

дослідження 

особистості 

Р. Кетелла 

Призначена для описання 

широкої сфери індивідуально-

особистісних відносин 

 когнітивний 

контроль 

 життєва ситуація 

Тест 

смисложиттєвих 

орієнтацій 

Надає можливість дослідити 

смисложиттєві орієнтації 

респондента 

 контактність 

 адаптація 

Методика 

соціальної дистанції 

Е. Богардуса 

Спрямована на оцінку ступеня 

соціально-психологічного 

прийняття людьми один одного 
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дослідженні використовувалися лише для пояснення специфіки розподілу 

отриманих результатів. Таке чітке розмежування стало можливим завдяки 

інтеграції психолого-антропологічного та крос-культурного підходів до 

вивчення акультурації як психологічного феномену. Оскільки психолого-

антропологічний підхід більшою мірою розглядає акультурацію як явище 

індивідуальне, а крос-культурний підхід розглядає її як групово-процесуальне 

явище, то при інтеграції підходів можна отримати чітку емпіричну модель, де 

індивідуальні психологічні особливості включені саме у динамічний процес, 

яким якраз і являється акультурація.  

Висновки до другого розділу 

1. Крос-культурний підхід до вивчення акультурації характеризується 

багатовимірністю, легкістю оперування та максимальною універсалізацією. 

Акультурація розглядається як основна пояснювальна змінна у вивченні 

психологічних проблем етнічних меншин. Кількість параметрів, які є 

обов’язковими для дослідження акультурації у крос-культурній психології 

дозволяє підтримувати максимально високу достовірність отриманих 

результатів. Незважаючи на відсутність певних подробиць, які важливо 

було б враховувати при дослідженні акультурації, крос-культурний підхід 

дозволяє окреслити специфіку концептуалізації акультурації як конструкту 

дослідження. Психолого-антропологічний підхід дозволяє максимально 

чітко окреслити та представити, що собою являє акультурація на 

індивідуальному рівні, адже специфіка групового рівня у цьому підході не є 

однозначно представленою. Для дослідження психологічних чинників 

акультурації особистості, суттєвє значення мають як фактори 

індивідуального, так і фактори групового рівнів. Інтеграція крос-

культурного та психолого-антропологічного підходу до вивчення 

акультурації дозволяє створити емпіричну модель, яка заснована на 

«обмеженій багатовимірності».  

2. Для задоволення всіх необхідних критеріїв дослідження акультурації, була 

обрана методика Дж. Беррі. Вона зазнала незначної модифікації відносно 
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тих психологічних конструктів, що задовольнятимуть потреби обраного 

напряму дослідження. Фрайбурзьський особистісний опитувальник 

дозволяє покрити достатньо широкий спектр змінних, пов’язаних із 

акультурацією, зокрема із виявленням психологічних чинників, які 

впливатимуть на вибір конкретної стратегії акультурації особистості. 

Перелік факторів із методики багатофакторного дослідження особистості 

Кетелла дозволяє максимально повно представити картину психологічних 

особливостей індивіда та використати їх у дослідженні акультурації. Тест 

смисложиттєвих орієнтацій дозволяє дослідити наповненість життя 

особистості.  

3. У результаті інтеграції підходів можна отримати чітку теоретичну модель, 

яка визначає напрямки та специфіку вивчення психологічних чинників 

акультурації. Вона також дозволяє максимально чітко окреслити, що саме є 

психологічними та соціально-демографічними чинниками. Останні у 

дослідженні використовувалися лише для пояснення специфіки розподілу 

отриманих результатів.   
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РОЗДІЛ 3 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АКУЛЬТУРАЦІЇ 

 

3.1. Характеристика вибірки 

  

Дослідження акультурації має проводитися на особах, які або 

знаходяться за кордоном, або знаходилися там протягом тривалого часу і які 

нещодавно повернулися у рідне культурне середовище. У дослідженні взяли 

участь мігранти та люди, які тривалий час знаходилися в іншокультурному 

середовищі у зв’язку із навчанням або працевлаштуванням. При цьому час 

повернення не повинен перевищувати 1-2 місяці для уникнення явища 

оберненої адаптації [182]. Як зазначають більшість дослідників (Дж. Беррі, 

Ф. Рудмін, Г. Марін, К. Вард, Х. Барнет, Т. Грейвз), найбільш доцільним є 

дослідження акультурації у двовимірній моделі, де враховані психологічні та 

соціо-демографічні чинники. Зокрема Дж. Беррі стверджує, що такий підхід 

дозволяє максимально точно окреслити саме психологічну акультурацію, в 

якій проявляються виключно психологічні чинники [118]. Загальний обсяг 

вибірки становить 279 осіб, мігрантів з України та країн СНД (Росія, 

Білорусія, Казахстан, Молдова), з них 111 чоловіків та 168 жінок, віком від 16 

до 56 років. Вибірка була розподілена на такі вікові групи: юнацький вік (від 

16 до 20 років), молодий вік (від 21 до 40 років), зрілий вік (від 40 до 60 років) 

та літній вік (старші 60 років). Результати розподілу вибірки відносно вікових 

груп представлені у таблиці 3.1. 

Перевірку вибірки на нормальність розподілу здійснено за допомогою 

критерію Колмогорова-Смірнова. За результатами, всі виміряні змінні 

відповідають нормальному розподілу (p<0,05), що дає дозвіл на застосування 

параметричних тестів. У вибірці представлені лише три вікові групи: 

юнацький вік, молодість та зрілість. У дослідженні також враховувався вид 

міграції, тобто основна причина зміни етнокультурного середовища. Як 
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зазначає Дж. Арнет, мотивація до міграції відіграє ключову роль у тому, яким 

чином буде проявлятися поведінка індивіда у новій культурі, саме тому її 

варто враховувати [118]. 

Таблиця 3.1 

Розподіл респондентів щодо вікових груп та статі 
 

Стать 

Вікові групи Всього 

n = 132 

Юність 

n = 135 

Молодість 

n = 12 

Зрілість  

 чоловіча 47 57 7 111 

жіноча 85 78 5 168 

 

Базуючись на результатах опитування, визначено п’ять основних причин 

зміни етнокультурного середовища, тобто міграції: зміна місця 

проживання (власне міграція, без натяку на повернення), програма 

обміну (довготривале перебування в іншокультурному середовищі, мінімум 10 

місяців), освіта (навчання за кордоном тривалістю мінімум два роки), 

шлюб (власне міграція, без натяку на повернення, але зі специфічною 

установкою), робота (довготривале перебування в іншокультурному 

середовищі, мінімум 8 місяців). Головним критерієм розмежування власне 

міграції та інших типів було повернення, тобто, чи збирається людина 

повертатися у рідне етнокультурне середовище після закінчення перебування, 

чи збирається залишитись там назавжди. Це, у свою чергу, стосується такої 

кількості респондентів, адже окреслення зазначених типів відбувалося на 

основі відповідей респондентів та залежно від превалюючих діяльностей 

мігрантів. Як зазначає Дж. Фаусцет, кожна із категорій може бути названа 

власне міграцією, адже під останньою розуміється переміщення людини із 

однієї локації в іншу, що може бути пов’язане як із постійним 

переміщенням (без наміру повернутися), так і з тимчасовим [141]. Саме тому 

всі категорії можуть бути визначені як міграція. Проте є сенс розмежовувати 

на окремі категорії лише ті типи, в яких передбачається повернення на 

батьківщину, адже мотиви міграції різняться, а тому й наступні результати 
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повинні відрізнятися. Головною характеристикою процесу є тривалість 

перебування. Як зазначають Т. Кресвел та П. Мерімен, для того, щоб побачити 

ознаки пристосування, адаптації, або акультурації, тривалість перебування 

індивіда в іншокультурному середовищі повинна перевищувати 4 місяці [133]. 

Такий підхід підтверджується К. Вардом, С. Бочнером та А. Фурнхамом, які 

безпосередньо наводять приклад кривої адаптації як узагальнений результат їх 

дослідження. Вона вказує на те, що стратегії акультурації, у класичному 

представленні Дж. Беррі, проявляються лише після 3-4 місяців перебування у 

суспільстві-реципієнті [204]. Саме тому до розгляду були взяті лише 

результати тих респондентів, тривалість перебування котрих за кордоном 

становила мінімум 4 місяці із моменту прибуття у країну проживання. Таким 

чином результати 86 осіб не були взяті до розгляду.  

Таблиця 3.2 

Розподіл респондентів щодо вікових груп та статі 
 

Стать 

Тип міграції 

Всього 

n = 73 

Власне 

міграція 

n = 48 

Програма 

обміну 

n = 76 

Освіта 

n = 34 

Шлюб 

n = 48 

Робота 

чоловіча 35 15 32 9 20 111 

жіноча 38 33 44 25 28 168 

 

З таблиці видно, що найбільша кількість респондентів за статтю та 

типом міграції – це жінки, які виїхали на навчання; наступна за кількістю 

група – це жінки, які просто мігрували з країни; найменшою є категорія жінок, 

які виїхали за кордон з метою вступу до шлюбу. Візуально зазначені 

результати представлені на рис. 3.1. 

Для подальшого опису специфіки вибірки варто розглянути описові 

статистики відносно типу міграції та вікових груп. Результати наведені у 

таблиці 3.3. Отримані результати підтверджують загальну тенденцію. Тобто, 

найчисленнішу групу мігрантів складають особи віком до 20 років, які виїхали 

за кордон з метою навчання та побудови кар’єри, не маючи наміру 

повернутися на батьківщину. Програми обміну як спосіб зміни 
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етнокультурного середовища обирають для себе більшою мірою також особи 

юнацького віку. 

 

Рис. 3.1. Розподіл результатів відносно статі та типу міграції 

 

Отриманиі результати свідчать про наявність однакової кількості осіб 

юнацького та молодого віку, які обирають для себе освіту, як спосіб 

мігрувати, враховуючи намір повернутися на батьківщину. Шлюб теж більш 

характерний для осіб юнацького віку, щодо роботи, то тут більше осіб саме 

молодого віку, тобто осіб від 20 до 40 років.  

Таблиця 3.3 

Розподіл респондентів щодо вікових груп та типу міграції 
 

Вікові групи 

Тип міграції 

Всього 

n = 73 

Власне 

міграція 

n = 48 

Програма 

обміну 

n = 76 

Освіта 

n = 34 

Шлюб 

n = 48 

Робота 

Юність  36 29 37 16 14 132 

Молодість 34 18 37 14 32 135 

Зрілість 3 1 2 4 2 12 

  

стать 
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Варто зазначити, що ключовою характеристикою мігрантів є мова, якою 

вони спілкуються у повсякденному житті, перебуваючи у суспільстві-

реципієнті. Як зазначає М. Крейт, мова повсякденного вжитку пов’язана із 

тим, чи будуть мігранти включені у суспільство, або чи стануть вони так 

званими виключеними із суспільства, або інакше кажучи, маргіналами. 

Зокрема він стверджує, що ті люди, які більшою мірою використовують мову 

суспільства, в якому проживають, більш схильні до включення [132]. 

Переводячи такий підхід у стратегії акультурації, можна сказати, що до 

інтеграції або асиміляції більш схильними будуть ті особи, які спілкуються 

мовою суспільства-реципієнта, а до сепарації та маргіналізації – ті особи, які 

продовжують використовувати рідну мову у повсякденному вжитку. 

Результати цього опису щодо нашої вибірки представлені у таблиці 3.4. Під 

час аналізу результатів було виокремлено чотири основні мови, які регулярно 

вживаються респондентами: російська, українська, англійська та німецька.  

Таблиця 3.4 

Розподіл респондентів щодо статі та мови повсякденного вжитку 
 

Стать 
Мова 

Всього Російська Українська Англійська Німецька 

Чоловіча 22 9 53 27 111 

Жіноча 29 18 88 33 168 

Всього 51 27 141 60 279 

 

 Такий розподіл показує нам те, що більшість респондентів (72%) у 

повсякденному вжитку використовують мову суспільства-реципієнта. Тим не 

менш, є й такі, що використовують рідну мову (серед них російська та 

українська мови). Відносно статі це стосується як жінок, так і чоловіків. Для 

подальшого опису варто розглянути й інші параметри, які пов’язані із мовою 

та які є соціо-демографічними характеристиками згідно запропонованої 

моделі дослідження. Зокрема це вікові групи та тип міграції. Розподіл за 

віковими групами представлено у таблиці 3.5.  
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Таблиця 3.5 

Розподіл респондентів щодо вікових груп та мови повсякденного вжитку 
 

Вікові групи 
Мова 

Всього Російська Українська Англійська Німецька 

Юність  26 19 59 28 132 

Молодість 22 7 77 29 135 

Зрілість 3 1 5 3 12 

Всього 51 27 141 60 279 

 

Переважна більшість говорить мовою домінантного суспільства, або 

принаймні тією мовою, яка буде зрозумілою для суспільства-реципієнта. 

Варто відзначити юнацький період, адже у цій віковій групі досить велика 

кількість людей використовує рідну мову, як мову повсякденного вжитку. Для 

подальшого пояснення явища варто також розглянути розподіл мовних 

преференцій щодо типу міграції, адже такий розподіл буде важливим та може 

вказати на низку характеристик, які стануть у нагоді для подальшого 

дослідження. Детальні результати наведені у таблиці 3.6.  

Таблиця 3.6 

Розподіл респондентів щодо типу міграції та мови повсякденного вжитку 
 

Тип міграції 
Мова 

Всього Російська Українська Англійська Німецька 

Власне міграція 17 4 31 21 73 

Програма обміну 8 4 25 11 48 

Освіта 12 14 36 14 76 

Шлюб 8 2 19 5 34 

Робота 6 3 30 9 48 

Всього 51 27 141 60 279 

 

З таблиці видно, що, по-перше, тенденція до вживання рідної мови 

властива мігрантам та освітянам; по-друге, відносно велика кількість 

респондентів вживає рідну мову будучи у шлюбі в іншокультурному 

середовищі; по-третє, переважна більшість тих, хто виїхав за програмою 

обміну, для освіти та роботи, більшою мірою вживають мову суспільства-

реципієнта. У такому випадку можна говорити про низку індивідуальних 
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особливостей, які пояснювали б саме такий розподіл. Зокрема до таких 

особливостей можуть відноситися наступні:  

- проживання мігрантів у так званих «рідних кварталах», де більшою 

мірою вживається їх рідна мова; 

- шлюб із представником спільної етнокультурної групи, який або яка 

має громадянство іншої держави; 

- наявність інших студентів або студентів за обміном, які спілкуються 

тією ж мовою, що і респондент. 

Незважаючи на зазначені особливості, існує тенденція щодо вживання 

мови суспільства-реципієнта більшістю респондентів. Така тенденція може 

свідчити про високий рівень включеності людей до діяльності суспільства-

реципієнта, зокрема робота, освіта та програма обміну є суттєвими 

чинниками, які визначають те, якою буде мова повсякденного вжитку.  

Комплексна методика дослідження акультурації Беррі включає в себе 

соціологічну «паспортичку», де збираються дані щодо походження та 

подробиць міграції респондентів. Виходячи із аналізу отриманих анкет, і 

незважаючи на те, що деякі із окреслених соціально-демографічних 

характеристик включено до методики, деякі із них довелося виключити у 

зв’язку із відсутністю доцільності їх використання. До таких змінних увійшли: 

освіта, релігійна ідентичність, професійний статус, матеріальний стан, 

національність, сімейний стан, місце народження, етнічно-громадянська 

ідентичність, загальна задоволеність життям.  

Освіта: достатньо велика кількість респондентів на момент дослідження 

або отримувала освіту за кордоном, або перебувала у суспільстві-реципієнті за 

програмою обміну. Багато респондентів старшого віку мали лише загальну 

професійну освіту. Виходячи із того, що ключовими для дослідження були 

саме психологічні особливості, то чинник освіти був виключений із переліку 

змінних, які треба було б враховувати. До того ж, метою дослідження є 

виявлення психологічних чинників вибору стратегії акультурації, тому освіта, 

виходячи із досліджень Т. Лума та Дж. Вандерра, більшою мірою важлива для 
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дослідження здоров’я та благополуччя мігрантів, а тому детально 

розглядатися повинна лише у таких дослідженнях [цит. за 192]. 

Релігійна ідентичність: вибірка була гомогенною відносно цього 

параметру (більшою мірою або атеїсти, або ідентифікують себе як 

православні). Оскільки значних відмінностей за цим параметром виявлено не 

було, він був виключений із розгляду.  

Професійний статус: цей параметр також не відігравав суттєвої ролі, 

оскільки не мав відмінностей. До того ж, вибірка переважно гомогенна за цим 

параметром, а тому він також був виключений за відсутності доцільності його 

окремого опису.  

Матеріальний стан: говорячи в цілому, матеріальний стан всіх 

респондентів є задовільним для їх роду діяльності та віку. Саме тому суттєвої 

ролі матеріальний стан для специфіки нашого дослідження не відіграє, а тому 

він був виключений із дослідження.  

Національність: майже всі респонденти є вихідцями із країн СНД, а тому 

цей параметр не мав би значення, на відміну від, скажімо, дослідження всіх 

мігрантів у Сполучених Штатах, де національність відігравала б суттєву роль.  

Місце народження: те саме стосується й місця народження, адже різниця 

у походженні із різних регіонів України при перебуванні за кордоном суттєвих 

відмінностей не мала би, а тому цей параметр був виключений із 

опитувальника за відсутності доцільності його використання.  

Сімейний стан: цей параметр у більшості випадків не був суттєвим. 

Більшість респондентів (83%) були неодружені, а тому цей параметр був 

виключений із дослідження.  

Етнічна-громадянська ідентичність: цей параметр є гомогенним для всієї 

вибірки, оскільки більшість респондентів походять з України, тому й 

ідентичність переважно є однаковою, оскільки дуже невелика кількість 

респондентів повністю асоціює себе із суспільством-реципієнтом. За 

недостатнім впливом на отримані результати цей параметр також був 

виключений.   
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Загальна задоволеність життям: цей параметр більш детально був 

висвітлений за допомогою застосування інших методик, а тому із соціально-

демографічних показників він був виключений.   

Таким чином, загальна характеристика вибірки є такою: у вибірці 

представлені особи, які на момент проведення дослідження або знаходилися в 

іншокультурному середовищі, або повернулися на батьківщину не пізніше 30 

днів. Співвідношення чоловіків і жінок – 38% та 62% відповідно. Головними 

типами міграції були виокремлені власне міграція, програма за обміном, 

освіта, шлюб та робота. Головним критерієм розмежування слугувала 

необхідність повернення на батьківщину, яка не стосується власне мігрантів. 

Суттєвим чинником вибору респондентів була тривалість перебування в 

іншокультурному середовищі, яка не повинна бути меншою за 4 місяці, в 

іншому випадку стратегії акультурації не мали б явного прояву. Серед 

основних мов повсякденного вжитку респондентів були визначені російська, 

українська, англійська та німецька мови. До основних вікових груп входять 

юнацький вік, період молодості та зрілості (за Абрамовою). Після перегляду 

основних характеристик вибірки, які за нашою моделлю відносяться до 

соціально-демографічних, варто розглянути власне психологічні змінні. 

 

3.2. Взаємозв’язок стратегій акультурації із психологічними 

характеристиками респондентів 

 

 Важливим параметром для вибірки є культурна дистанція, яка 

вимірювалася за допомогою методики культурної дистанції Е. Богардуса. 

Незважаючи на те, що вона відноситься до соціально-демографічних 

характеристик вибірки, доцільно розглянути її у зв’язку із іншими 

психологічними змінними. Варто зазначити, що для більшості респондентів, 

методика Е. Богардуса здалася занадто складною у контексті ранжування 

наведених тверджень, а тому було вирішено представити її, як визначення 
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міри згоди із представленими твердженнями за 7-ми бальною шкалою. 

Результати наведені у таблиці 3.7.  

Таблиця 3.7 

Середні значення за методикою визначення культурної дистанції Е. Богардуса 
 

 n = 279 

Прийняття як родичів 4,40 

Прийняття як друзів 6,18 

Прийняття як сусідів по вулиці 5,72 

Прийняття як колег 5,76 

Прийняття як громадян країни 4,41 

Прийняття як туристів у моїй 

країні 
4,87 

Неприйняття взагалі 1,71 

 

Отримані результати вказують на те, що майже всі респонденти з 

повагою ставляться до суспільства-реципієнта та не вбачають у ньому ворогів 

та загрози для себе у контексті психологічної та соціальної безпеки. Тобто, 

найвищою є середня оцінка для прийняття представників суспільства-

реципієнта, як друзів (6,18), найменшою – неприйняття взагалі (1,71). Це 

свідчить про достатньо малу соціальну дистанцію між мігрантами та 

суспільством-реципієнтом. Говорячи більш деталізовано, респонденти готові 

спілкуватися, співпрацювати, взаємодіяти та навіть одружуватися із 

представниками суспільства-реципієнта.  

У свою чергу, спираючись на двовимірну модель акультурації, можна 

сказати, що і приймаюче суспільство, також не ставиться до мігрантів вороже 

та створює для них більш-менш комфортні умови для проживання у їхній 

країні та їхній етнокультурній спільноті. Відповідно, постає питання, яка ж 

саме акультураційна стратегія була обрана більшістю респондентів і який саме 

зв’язок вона матиме із оцінкою тверджень із методики Е. Богардуса. 

Результати зазначених особливостей представлені у таблицях 3.8 та 3.9.  
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Таблиця 3.8 

Середні значення вибору стратегій акультурації (n = 279) 

 

 

Середнє 

значення 

Сепарація 3,44 

Маргіналізація 3,09 

Інтеграція 9,29 

Асиміляція 3,96 

 

У представленій вибірці найбільш вираженими є вибір стратегії 

інтеграції та асиміляції. Маргіналізація та сепарація є найменш вираженими. 

Тим не менш, подальший аналіз результатів дозволяє отримати цікаві факти 

щодо особливостей вибірки і особливостей обраних стратегій акультурації та 

їх взаємозв’язку саме із психологічними особливостями.   

Задля розкриття взаємозв’язку культурної дистанції та стратегій 

акультурації, найліпше застосувати кореляційний аналіз, найсуттєвіші 

результати якого представлені у таблиці 3.9, повний перелік кореляційних 

зв’язків представлений у додатку Е. Таким чином, при обранні сепарації, була 

виявлена негативна кореляція із твердженням методики культурної дистанції 

Е. Богардуса «Прийняття як колег» (r=-0,233, Sig=0,000). Йдеться про те, що 

при обранні сепарації, респонденти не сприймають представників суспільства-

реципієнта, як потенційних колег, а тому не виявляють бажання із ними 

взаємодіяти або співпрацювати будь-яким чином.  

Таблиця 3.9 

Значення коефіцієнтів кореляції між обраною стратегією акультурації та 

твердженнями із методики Е. Богардуса (за Пірсоном) 
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Сепарація -,036 -,233** ,152* 

Маргіналізація -,205** -,332** ,398** 

Інтеграція ,109 ,366** -,219** 

Асиміляція  -,026 ,012 ,331** 
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Наступним важливим фактом є наявність оберненого кореляційного 

зв’язку маргіналізації із твердженнями «Прийняття як друзів» (r=-0,205, 

Sig=0,001) та «Прийняття як колег» (r=-0,332, Sig=0,000); маргіналізація має 

позитивну кореляцію із твердженням «Не приймаю» (r=0,398, Sig=0,000). Такі 

результати свідчать про те, що респонденти, які обирають маргіналізацію як 

акультураційну стратегію, не мають бажання спілкуватися та взаємодіяти із 

представниками суспільства-реципієнта, до того ж це стосується як близьких 

стосунків (дружба, шлюб), так і досить віддалених (колеги, співвітчизники). 

До того ж, сильний зв’язок із твердженням «Не приймаю» підтверджує те, що 

контакт із суспільством-реципієнтом не формується при виборі маргіналізації 

як стратегії акультурації.  

Інтеграція має суттєвий зв’язок із твердженням «Прийняття як 

колег» (r=0,366, Sig=0,005), що свідчить про готовність респондентів, які 

обрали інтеграцію як стратегію акультурації, співпрацювати із 

представниками суспільства-реципієнта. У свою чергу, інтеграція має 

тенденційні позитивні зв’язки із іншими твердженнями, які вказують на 

зменшення культурної дистанції. Проте особливої уваги заслуговує зв’язок 

інтеграції із твердженням стосовно збільшення культурної дистанції, тобто із 

твердженням «Не прийняття», де зв’язок виявився негативним (r=-0,219, 

Sig=0,000). Це говорить про те, що респонденти, які обрали інтеграцію як 

акультураційну стратегію, позитивно ставляться до суспільства-реципієнта та 

є відкритими до будь-якої взаємодії, також показують тенденцію на 

зменшення культурної дистанції, при цьому не відрікаючись від власної 

етнокультурної ідентичності.  

Показовим є також результати кореляційного аналізу відносно 

асиміляції: виявлено позитивний зв’язок із твердженням 

«Неприйняття» (r=0,331, Sig=0,000), що говорить про збільшення культурної 

дистанції, хоча логічно було б припустити, що дистанція повинна 

зменшуватися, якщо респонденти обирають асиміляцію як стратегію 

акультурації. Для пояснення цього факту потрібно провести додаткові 
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дослідження, які стосувалися б соціо-демографічних змінних, які були 

визначені у емпіричній моделі дослідження.  

Таким чином, респонденти в цілому проявляють тенденцію до 

зменшення культурної дистанції із представниками суспільства-реципієнта, 

оскільки неприйняття їх має найнижчий результат за методикою Е. Богардуса. 

Сепарація та маргіналізація яскраво вказують на збільшення культурної 

дистанції у випадку їх вибору. Дистанціювання стосується всіх сфер 

життєдіяльності: від близького спілкування до прийняття представників 

суспільства-реципієнта, як туристів у країні походження. Інтеграція має 

обернену тенденцію, тобто тенденцію на зближення, і, відповідно, негативну 

тенденцію на неприйняття суспільства-реципієнта. Особливо зближення 

стосується сфер спілкування та робочої сфери: неприйняття виявлено не було. 

Асиміляція має суперечливі результати, адже була виявлена тенденція до 

збільшення культурної дистанції при виборі асиміляції, хоча виходячи із 

головних характеристик асиміляції, неприйняття суспільства-реципієнта 

повинно бути мінімальним. Саме тому потрібно проводити подальші 

дослідження для пояснення отриманих результатів.  

 Соціально-демографічні, або за західними стандартами, соціо-

демографічні характеристики, можуть дати відповіді на багато дослідницьких 

питань, а тому їх треба враховувати у нашому дослідженні. Як зазначають 

Н. Руперто та колеги, соціо-демографічні характеристики розкривають низку 

закономірностей які можуть у подальшому бути корисними для 

дослідників [146]. До того ж, як зазначають Н. Дагофус, Дж. Петров та 

Ф. Понс, соціо-демографічні характеристики можуть вказувати на 

гомогенність або гетерогенність вибірки, і завдяки цьому можна формувати 

подальші припущення та висновки, базуючись на виявлених 

закономірностях [197].  

До головних соціо-демографічних характеристик у нашому дослідженні 

відносяться вік, стать, мова повсякденного вжитку, мотивація переміщення та 

актуальна культурна дистанція. Враховуючи те, що методика культурної 



100 

 

дистанції була модифікована, можна розрахувати загальний індекс культурної 

дистанції: КД = (ПР + ПД + ПК + ПГ + ПТ + НП)/6, де КД – культурна 

дистанція, П – прийняття, Р – родичів, Д – друзів, К – колег, Г – громадян, Т – 

туристів, НП – неприйняття. Суто математично вага такого коефіцієнту буде 

значущою, так як ті респонденти, які давали максимальну оцінку 

неприйняттю, відповідно давали низьку оцінку всім компонентам прийняття. 

Таке твердження сформовано на підставі результатів кореляційного аналізу, 

наведеного у додатку Е.  

 Перша характеристика – це вік респондентів. У розділі 3.1, респонденти 

були розподілені на вікові групи: юність, молодість та зрілість за Абрамовою. 

Результати розподілу даних за зазначеними характеристиками представлені у 

таблиці 3.10. Особливої уваги заслуговує тест Левіна відносно гомогенності 

груп за віком. Варто зазначити, що результати є відносно гомогенними 

стосовно інтеграції, сепарації та маргіналізації (44,707; 12,509; 10,468 

відповідно при Sig=0,000), та негомогенними відносно асиміляції (1,873 при 

Sig=0,156). Це означає, що вік в цілому не настільки важливий, коли мова йде 

про три зазначені стратегії, тобто тенденція до їх вибору буде однаковою 

серед усіх представлених вікових груп. Детальні результаті наведені у додатку 

Е. У асиміляції навпаки: вікові групи мають значення при виборі стратегії 

акультурації. 

Таблиця 3.10 

Середні значення вибору стратегії акультурації залежно від віку 
 

 

Юність 

n = 132 

Молодість 

n = 135 

Зрілість 

n = 12 

Сепарація 3,5568 3,3000 3,7500 

Маргіналізація 3,0000 3,0000 5,1250 

Інтеграція 9,5568 9,1333 8,2500 

Асиміляція 3,7614 4,0889 4,7500 

 

 У таблиці 3.10 наведені середні показники по зазначених групах, проте 

це не дає підстав однозначно стверджувати або спростовувати наявність 

відмінностей: описова статистика у цьому випадку є підтвердженням тесту 
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Левіна стосовно гомогенності груп. Якщо ж розглянути результати 

детальніше, то можна стверджувати, що особи зрілого віку схильні із віком 

маргіналізуватися та відмовлятися від інтеграції. Показовими є результати за 

асиміляцією: особи юнацького віку найменш схильні до асиміляції і саме тут 

чітко простежується гетерогенність груп де відмінності за середніми 

показниками суттєво різняться у осіб юнацького та зрілого віку. Тобто, чим 

старші мігранти, тим більш вони схильні або маргіналізуватися, або 

асимілюватися; чим молодші мігранти, тим більша вірогідність їх інтеграції до 

суспільства-реципієнта. Такі результати підтверджуються багатьма 

дослідниками, зокрема Ю. Кім, Дж. Беррі та Г. Марін.  

 Для окреслення особливостей вибору стратегії акультурації за статтю 

необхідно застосувати Т-тест для незалежних вибірок. Після проведення тесту 

можна стверджувати, що схожість результатів між чоловіками та жінками 

характерна для інтеграції та сепарації (6,776 та 2,960 відповідно за тестом 

Левіна при Sig 0,10 та 0,86 відповідно). Йдеться про те, що і чоловіки і жінки 

більш схильні однаково обирати інтеграцію або сепарацію в контексті 

міжгрупового порівняння. Суттєва різниця була виявлена при виборі 

маргіналізації та асиміляції, тобто між чоловіками та жінками при виборі цих 

двох стратегій існує суттєва різниця. Детальні результати наведені у 

додатку Е. 

 Важливою характеристикою є мова повсякденного вжитку. За 

результатами проведення багатовимірного дисперсійного аналізу та 

застосування тесту Левіна можна стверджувати, що існують відмінності при 

виборі стратегії акультурації залежно від мови повсякденного вжитку. 

Особливої уваги заслуговує асиміляція, де мова повсякденного вжитку не має 

суттєвого значення при виборі стратегії акультурації (4,458, Sig = 0,04). Що ж 

стосується інших стратегій, то гомогенність за тестом Левіна відносно низька, 

а це означає, що існують відмінності і мова має значення. Найбільше значення 

мова вжитку має для вибору маргіналізації (різниця між групами 3,676), 

сепарації (2,208) та інтеграції (1,524). Що ж стосується безпосередньо мови 
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вжитку (українська, російська, німецька, англійська), то тут варто зупинитися 

більш детально. Згідно з результатами дисперсійного аналізу, ті мігранти, які 

переважно спілкуються українською мовою, мають більші показники у виборі 

сепарації. Ті, хто переважно спілкуються російською мовою, мають тенденцію 

до вибору маргіналізації. Також ті, хто спілкуються українською мовою, 

мають вищі показники за інтеграцією та асиміляцією і також є найменш 

схильними до маргіналізації. Що ж стосується англійської та німецької мов, 

яскраво-виражених закономірностей виявлено не було, проте існують декілька 

особливостей, зокрема, англомовні найменш схильні до маргіналізації, а 

німецькомовні – до інтеграції. Детальні результати наведені у додатку Е. 

 Ще однією важливою соціо-демографічною характеристикою є 

мотивація переміщення або тип міграції. У нашому дослідженні було 

визначено п’ять основних типів міграції залежно від відповідей респондентів. 

До них входять: зміна місця проживання (власне міграція, без наміру 

повернутися), програма обміну (довготривале перебування в іншокультурному 

середовищі, мінімум 10 місяців), освіта (навчання за кордоном тривалістю 

мінімум два роки), шлюб (власне міграція, без наміру повернутися, але зі 

специфічною установкою), робота (довготривале перебування в 

іншокультурному середовищі, мінімум 8 місяців). Як зазначає Г. Марін, мета 

переміщення та зміни етнокультурного середовища мають неабияке значення 

у виборі стратегії акультурації. Саме тому було також взято до уваги тип 

міграції у співвідношенні із вибором стратегії акультурації. Виходячи із 

отриманих результатів, варто зазначити наступне: тип міграції має значення, 

оскільки показники за тестом Левіна на гомогенність груп є відносно 

низькими, що свідчить про наявність відмінностей між окресленими групами. 

Особливої уваги заслуговують маргіналізація та асиміляція, оскільки вони 

мають найбільші відмінності з-поміж усіх груп. Таким чином, найменш 

схильні до маргіналізації є ті, хто виїжджає за програмою обміну; найбільш 

схильними до маргіналізації є ті, хто виїжджає на роботу. Асимілюватися 

більш схильні ті, хто мігрує без бажання повернутися назад і прагне повністю 
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влаштувати власне життя в іншокультурних умовах. До інтеграції більш 

схильні ті, хто виїжджає задля отримання освіти та за програмою обміну. 

Детальні результати наведені у додатку Є. Для візуалізації отриманих 

результатів варто звернутися до рис. 3.2.  

 

 

Рис. 3.2. Вибір стратегії залежно від типу міграції 
 

Останньою соціо-демографічною характеристикою є актуальна 

культурна дистанція. Вона може розглядатися як установка і як результат. 

Тому питання в тому, чи визначає вона вибір стратегії акультурації, 

залишається відкритим. Тому для аналізу результатів у цьому випадку 

доцільно скористатися кореляційним аналізом, який дозволить визначити міру 

зв’язку між обраними змінними. 

У результаті його використання виявлено, що культурна дистанція має 

тенденцію до збільшення при виборі маргіналізації (r=0,184 при Sig=0,02). 

Проте окремі пункти із методики Е. Богардуса мають зв’язки із вибором 

стратегії, що, у свою чергу, є дуже логічним поясненням. Тим не менш, 

цікавим є дослідження взаємопроникнення соціо-демографічних 

характеристик між собою. Для цього можна використати актуальну культурну 

дистанцію як індикатор для того, щоб дослідити зв’язок між статево-віковими 
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характеристиками, типом міграції та мовою повсякденного вжитку. Згідно 

результатів можна стверджувати, що актуальна культурна дистанція з-поміж 

усіх окреслених соціо-демографічних характеристик має один із найменших 

впливів на вибір стратегії акультурації.  

Таким чином, вік, стать, мова повсякденного вжитку, тип міграції та 

актуальна культурна дистанція пов’язані із вибором стратегії акультурації. 

Зокрема виявлено, що чим старші люди, тим більш схильні вони або 

маргіналізуватися, або асимілюватися; чим молодші мігранти, тим більша 

вірогідність їх інтеграції у приймаюче суспільство. Суттєвих відмінностей між 

чоловіками та жінками у виборі стратегії акультурації виявлено не було, проте 

чоловіки певною мірою більш схильні до вибору асиміляції або маргіналізації, 

ніж жінки. Для вибору асиміляції, мова повсякденного вжитку не має 

суттєвого значення. Проте ті респонденти, які переважно спілкуються 

російською, мають тенденцію маргіналізуватися; ті, хто спілкується 

переважно англійською, мають тенденцію до інтеграції; ті, хто спілкуються 

українською, більш схильні до сепарації, а також найменш схильні до 

маргіналізації. Тип міграції вказує на те, що мігранти, які виїжджають без 

наміру повернення додому схильні до асиміляції; ті, хто виїжджає на роботу, 

мають тенденцію маргіналізуватися; ті, хто їдуть за програмою обміну або на 

навчання мають тенденцію до вибору інтеграції.  

Дж. Беррі розглядає інтегральну безпеку як важливий компонент 

акультурації [129]. Оскільки представники певної, зазвичай, недомінантної 

культури знаходяться в іншокультурному середовищі, ставлення до безпеки 

власної культури впливає на процес акультурації. Ця шкала має суб-шкали, до 

яких входять: культурна безпека, економічна безпека, фізична безпека. Ця 

диференціація суб-шкал дозволяє простежити динаміку ставлення до безпеки 

власної культури, оскільки ставлення може змінюватися залежно від часу 

перебування у звичному культурному середовищі. Питання про те, чи 

вимірюється загроза для власної культури у суспільства-реципієнта та чи 

розглядається як загроза власній етнокультурній спільноті в цілому є 
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розкритим: контекст суспільства-реципієнта, оскільки акультурація 

відбувається саме там. На думку О. Хандліна, безпека є невід’ємною 

характеристикою акультурації [139]. Саме тому її треба враховувати не тільки 

при зборі даних за методикою Дж. Беррі, а й при аналізі результатів, так як 

актуальний психологічний стан респондентів також пов’язаний із актуальним 

станом безпеки як себе, так і власної етнокультурної спільноти у межах 

суспільства-реципієнта.  

Дж. Беррі у своїй методиці виокремлює три основні компоненти 

безпеки: культурна, економічна та фізична. Йдеться про те, що оцінка безпеки 

відбувається із врахуванням ідентичності із власною етнокультурною 

спільнотою та із врахуванням стану, в якому вона знаходиться у суспільстві-

реципієнті. Перед розглядом зв’язків зі стратегіями акультурації, варто 

переглянути особливості розподілу отриманих результатів за інтегральною 

безпекою відносно соціо-демографічних змінних, оскільки таким чином 

можна простежити та окреслити наявність певних закономірностей відносно 

ставлення до безпеки в цілому.  

У першу чергу нас цікавив розподіл показників залежно від статево-

вікових характеристик. Таким чином, було визначено, що економічна безпека є 

важливою для людей старше 40 років, водночас як для молодших 

респондентів, економічна безпека не мала такого суттєвого значення. Стосовно 

статевих відмінностей варто зазначити, що чоловіки більш схильні до надання 

важливості економічній безпеці, на відміну від жінок. Детальні результати 

статистичних аналізів наведено у додатку Е.  

Варто взяти до уваги тип міграції. У цьому контексті важливою також 

виявилася економічна безпека, проте переважно для респондентів, які виїхали 

за кордон працювати та навчатися. Серед інших видів безпеки та типу міграції 

суттєвих відмінностей виявлено не було. Що ж стосується мови повсякденного 

вжитку, то як не дивно, економічна безпека важлива переважно для тих 

респондентів, які спілкуються українською та російською мовами. Для 
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англомовних та німецькомовних вона не є настільки суттєвою. Детальні 

результати статистичних розрахунків наведено у додатку Е.  

Повертаючись до стратегій акультурації, варто зазначити, що найбільш 

доцільним інструментом аналізу в цьому випадку є кореляційний аналіз, адже 

він дозволяє простежити наявність зв’язків між змінними. Результати 

кореляційного аналізу наведені у таблиці 3.11. Відповідно них було виявлено 

зв’язки між стратегіями акультурації та інтегральною безпекою. Дж. Беррі 

розглядав інтегральну безпеку, як невід’ємний компонент акультурації, а саме 

тому необхідність пошуку окреслених зв’язків є доцільним.  

Таблиця 3.11 

Значення коефіцієнту кореляції між стратегіями акультурації та показниками 

інтегральної безпеки (за Спірменом) 
 

 Культурна 

безпека 

Економічна 

безпека 

Фізична 

безпека 

Сепарація -,147* ,066 -,183** 

Маргіналізація ,008 ,033 -,114 

Інтеграція ,172** -,120* ,167** 

Асиміляція ,196** -,054 ,163** 
*p < 0,05; **p < 0,01 

У результаті проведення кореляційного аналізу, нам вдалося визначити, 

що сепарація має тенденцію бути обраною коли почуття культурної та 

фізичної безпеки зменшене. Тобто, якщо респондент не відчуває достатнього 

рівня фізичної та культурної безпеки, то він або вона може обрати сепарацію 

як акультураційну стратегію. Маргіналізація не має суттєвих та істотних 

зв’язків із безпекою в цілому. Інтеграція має тенденцію бути обраною за 

наявності культурної та фізичної безпеки. Варто також відзначити, що така 

сама тенденція стосується й асиміляції, проте вірогідність асимілюватися при 

високому рівні культурної безпеки є вищим, ніж інтегруватися. Тим не менш, 

спираючись на отримані результати, можна сказати, що індивід при достатньо 

високому рівні культурної та фізичної безпеки матиме тенденцію обрати або 

інтеграцію або асиміляцію у більш-менш рівних пропорціях. Економічна 

безпека не має суттєвих зв’язків зі стратегіями акультурації.  
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Інтегральна безпека складається з трьох компонентів: фізичної, 

економічної та культурної. Економічна безпека більш важлива для чоловіків, 

ніж для жінок; більш властива для респондентів, старших за 40 років та для 

тих, хто виїжджає працювати або навчатися; економічна безпека також більш 

важлива для тих, хто використовує українську та російську мови, як мови 

повсякденного вжитку. Відносно стратегій акультурації, суттєве значення 

мають фізична та культурна безпеки. При низькому рівні культурної та 

фізичної безпеки індивід має тенденцію до вибору сепарації; за високого рівня 

культурної та фізичної безпеки індивід може або інтегруватися, або 

асимілюватися.  

 Як зазначає Дж. Беррі, у комплексному дослідженні акультурації 

повинен фігурувати психологічний стан респондентів. У своїй методиці він 

розглядає депресію, тривогу та соціокультурну дезадаптацію, як індикатори 

психологічних проблем, незважаючи на те, що їх можна віднести до 

психологічних змінних, Дж. Беррі вводить їх у свою методику як похідні 

змінні від акультурації. У такому випадку є необхідність розглянути їх 

взаємозв’язок зі специфікою вибору стратегії акультурації. Результати 

кореляційного аналізу представлені у таблиці 3.12. Виходячи із отриманих 

результатів, варто відзначити інтеграцію як акультураційну стратегію. 

Зокрема вона має обернений зв’язок із депресією та соціокультурною 

дезадаптацією. Це означає, що індивід, у якого низькі рівні тривоги та 

соціокультурної дезадаптації, скоріше за все оберуть інтеграцію. Тривога 

також пов’язана із інтеграцією, проте зв’язок не є яскраво вираженим, але 

його теж можна брати до уваги. Що ж стосується інших стратегій, то 

соціокультурна дезадаптація пов’язана із сепарацією. Це означає, що індивід, 

у якого достатньо високий рівень соціокультурної дезадаптації ймовірніше 

матиме тенденцію до вибору сепарації як акультураційної стратегії.  
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Таблиця 3.12 

Значення коефіцієнту кореляції між стратегіями акультурації та 

психологічним станом 
 

 Депресія Тривога Соціокультурна 

дезадаптація 

Сепарація ,038 ,051 ,176** 

Маргіналізація -,022 -,061 -,002 

Інтеграція -,199** -,138* -,178** 

Асиміляція ,055 -,072 ,017 
*p < 0,05; **p < 0,01 

 Окрім того, варто зупинитися на розгляді специфіки соціо-

демографічних змінних у зв’язку із психологічним станом. Якщо говорити про 

вікові групи, то варто відзначити наступне: тривога, депресія та 

соціокультурна дезадаптація збільшується із віком (чим старша людина, тим 

гірший її психологічний стан в цілому). Виходячи із окреслених вікових груп, 

у юнацькому та молодому віці, яскравих тенденцій до наявності 

психологічних проблем виявлено не було. Детальні результати статистичних 

аналізів наведено у додатку К.  

Також варто розглянути статеві особливості відносно психологічного 

стану в цілому. Виходячи із отриманих результатів, можна стверджувати, що 

жінки в цілому більш схильні до тривоги та депресії. Проте, тест Левіна для 

двох груп респондентів суттєвих відмінностей не показав. Відносно 

соціокультурної дезадаптації суттєвих відмінностей також виявлено не було. 

Детальні показники за віком та статтю наведено у додатку К.  

Схожим чином був проведений аналіз відносно психологічного стану та 

типу міграції. Найменш схильними до депресії виявилися ті, хто виїхав для 

того, щоб працювати, найбільш схильними є ті, хто поїхав за програмою 

обміну (різниця у 0,923). Найбільш тривожними є ті, метою від’їзду котрих 

був шлюб, найменш тривожними виявилися ті, хто поїхав навчатися, тобто, 

здобувати освіту (різниця у 0,76). Найбільш гомогенні результати виявлені у 

показниках соціокультурної дезадаптації, а тому говорити про вплив типу 
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міграції у цьому випадку не є доцільним. Детальні результати представлені у 

додатку Е.  

Таким чином, психологічний стан респондентів можна оцінити як в 

цілому задовільний, оскільки виражених психологічних проблем знайдено не 

було. Із особливостей розподілу результатів варто відзначити, що інтеграція 

обирається за відсутності тривоги та депресії, сепарація обирається за 

наявності соціокультурної дезадаптації. До високого рівня тривоги та депресії 

більш схильні респонденти віком старші 40 років. Жінки в цілому більш 

схильні до тривоги та депресії, ніж чоловіки. Найменш схильними до депресії 

виявилися ті, хто виїхав для того, щоб працювати, найбільш схильними є ті, 

хто поїхав за програмою обміну. Найбільш тривожними є ті, метою від’їзду 

котрих був шлюб, найменш тривожними виявилися ті, хто поїхав навчатися, 

тобто, здобувати освіту. Пошук специфічних психологічних чинників, які 

призвели до таких особливостей буде зроблений у наступних розділах, 

оскільки питання про психологічну причинність залишається остаточно не 

розкритим.  

 

3.3. Дослідження соціо-демографічних та психологічних чинників на 

вибору стратегії акультурації 

 

Для того, щоб визначити, що саме є психологічними чинниками вибору 

стратегії акультурації, в першу чергу треба окреслити потенційні суто 

психологічні особливості, які можуть слугувати чинниками. У ході 

теоретичного аналізу та при формуванні емпіричної моделі дослідження, було 

обрано достатньо велику кількість потенційних чинників, до яких ввійшли 

декілька груп об’єднаних психологічних особливостей. До цих груп входять:  

- контактність (визначається як здатність йти на контакт, не знаходячи 

об’єктивних або суб’єктивних перешкод);  

- комунікативність (розуміється як особистісне прагнення йти на контакт 

попри наявності будь-яких перешкод); 
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- когнітивний контроль (пояснює та описує деякі когнітивні особливості 

особистості, які можуть бути проявлені у спілкуванні); 

- оцінка проблем (переважно пов’язана із стресово-емоційним 

реагуванням на ситуації, які мають зовнішньодетермінований характер 

виникнення); 

- тривога та депресія (включає в себе ще параметри невротизації та 

психопатизації); 

- стрес (переважно стосується наявності та прояву акультураційного 

стресу); 

- адаптація (розуміється як здатність до адаптації або адаптивні 

можливості, які можуть впливати на вибір стратегії акультурації); 

- життєва ситуація (розуміється скоріше, як екзистенціальний параметр, 

що включає в себе проблеми життя та буття особистості, зокрема в 

контексті життя як отногенетичного параметру).  

Узагальнений перелік всіх окреслених змінних представлено у списку 

нижче: 

 Контактність 

- Спонтанна агресивність  

- Товариськість – відлюдність 

- Довіра – недовіра 

- Самодостатність 

 Комунікативність 

- Екстраверсія – Інтроверсія 

- Соціальна активність 

- Прямолінійність – контекстуальність 

 Когнітивний контроль 

- Локус контролю 

- Самокритичність 

- Загальний рівень інтелекту 

 Оцінка проблем 
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- Емоційна стійкість 

- Емоційна лабільність 

- Стійкість до стресу 

- Стресове реагування 

- Конформізм – нон-конформізм 

- Консерватизм 

 Тривога та депресія 

- Невротизація 

- Депресивність 

- Психопатизація 

 Акультураційний стрес 

 Адаптація 

- Соціальне оточення 

- Фемінінність – маскулінність 

- Стриманість 

- Нормативність 

- Спрямованість 

- Життєва позиція 

- Дієва практичність 

 Життєва ситуація  

- Наявність цілей 

- Емоційна насиченість 

- Результативність 

У першу чергу є необхідність розглянути розподіл зазначених 

психологічних характеристик по відношенню до соціо-демографічних 

характеристик. Як зазначають Г. Вастаг та Ф. Монтабон, демографічні 

характеристики відіграють дуже важливу роль у дослідженні саме 

психологічної акультурації. Незважаючи на те, що автори фокусувалися на 

дослідженнях менеджменту, психологічна акультурація мала важливу роль 

при визначенні ефективності діяльності [143]. Варто зазначити, що групування 
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потенційних психологічних чинників є суто теоретичним для спрощення 

пояснень та представлень. Оскільки у процесі статистичного аналізу багато 

змінних не будуть використовуватися через відсутність статистично-значимих 

показників, до розгляду будуть братися лише окремі змінні. Саме тому у 

процесі статистичного аналізу ми будемо рухатись від узагальнення та 

спрощення до деталізації та ускладнення, так як в цілому було теоретично 

обґрунтовано наявність тридцяти окремих суто психологічних чинників, а 

тому статистичний аналіз дозволяє виокремити лише ті, які мають 

максимальний вплив саме на вибір стратегії акультурації. Таким чином, до 

прогностичної моделі будуть включені лише найбільш значимі психологічні 

змінні, які, в результаті, можуть розглядатися саме як психологічні чинники 

вибору стратегії акультурації.  

Відповідно до попередньо описаних результатів постає питання, чи 

пов’язані якимось чином між собою обрані психологічні змінні, адже 

специфіка їх взаємозв’язку могла би дати відповіді на питання, які стосуються 

вибору стратегії акультурації. Інакше кажучи, можливо було б описати 

типовий психологічний профіль особистості з її рисами та особливостями, яка 

б мала тенденцію до вибору певної стратегії акультурації залежно від 

індивідуальних психологічних особливостей. У першу чергу, варто 

розглянути, яким чином розподіляються психологічні змінні відносно всієї 

вибірки для того, щоб мати можливість зробити більш ґрунтовні висновки 

щодо того, що саме може бути чинником вибору стратегії акультурації 

базуючись вже на конкретних статистичних даних. Враховуючи те, що для 

зручності аналізу та підвищення валідності результатів, всі дані були 

стандартизовані, а тому отримані значення за кожною шкалою та по кожному 

параметру варіюють в межах від 1 до 10. Тобто, всі результати були 

переведені у стени, що, у свою чергу, дозволяє проводити крос-методичний 

аналіз, де результати за окремими методиками можуть бути взяті до 

порівняння із будь-якою іншою.  
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У першу чергу варто розглянути специфіку результатів, які були 

отримані при використанні методики Кетелла. Якщо говорити про всю 

вибірку в цілому, то вона матиме свої узагальнені характеристики, які можуть 

стати визначальними в інтерпретації більш складних зв’язків, які можуть бути 

знайдені між суто психологічними змінними та іншими змінними, які були 

досліджені. Детальні результати представлено у додатку К. Таким чином, 

якщо говорити про типового представника всієї вибірки, то матимемо 

наступні показники, які включають найбільш яскраво виражені значення:  

- високий рівень комунікативності 

- схильність до практичного мислення або практичності мислення 

- схильність до емоційної нестабільності 

- висока домінантність 

- характерна сміливість 

- присутня певна тривожність 

- схильність до радикалізму або радикальних дій 

- висока здатність до самоконтролю  

Така ж процедура була пророблена також і з іншими психологічними 

змінними. Результати більш детального аналізу наведені у додатку К, а 

стосовно найбільш виражених змінних отримані наступні результати:  

- високий рівень цілеорієнтування 

- орієнтованість на результат 

- низький рівень неврастенії 

- низький рівень депресивності 

- низький рівень спонтанної агресивності 

- низький рівень дратівливості 

- низький рівень скромності 

- високий рівень відкритості 

Відповідно отриманих результатів зрозуміло, що «типовий» респондент 

характеризується низкою психологічних змінних, які є яскраво вираженими. Із 

попереднього аналізу було встановлено, що ключовою соціо-демографічною 
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змінною є вік, або у нашому випадку, вікові групи. Результати розподілу 

показників за віковими групами представлено у додатку К. Саме тому, можна 

стверджувати, що окреслений типовий профіль не буде характерний для 

людей зрілого віку, оскільки результати за шкалами орієнтації на результат, 

депресивністю, роздратованістю та скромністю будуть відрізнятися. Тобто, 

респонденти зрілого віку більш депресивні та більш схильні до 

роздратованості, ніж інші дві вікові групи. До того ж, вони менш скромні та 

менше орієнтовані на результат. Зазначені особливості також повинні бути 

враховані при інтерпретації результатів. Візуалізація типового профілю 

респондента дослідження за найбільш показовими результатами представлена 

на рис. 3.3. 

 
 Рис. 3.3. Типовий профіль респондента 

Для пошуку наступних особливостей варто переглянути також 

кореляційні зв’язки між змінними та окреслити максимально значущі, 

оскільки це дозволить у подальшому полегшити інтерпретацію результатів 

відносно власне стратегій акультурації та пошуку саме їх психологічних 

чинників. При проведенні аналізу було отримано достатньо велику кількість 

значущих результатів, проте уваги заслуговують лише декілька із них. 
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У першу чергу це стосується комунікативності як показника в цілому. 

Вона має значущий зв’язок із наступними змінними: експресивність (r=0,298, 

p=0,00), тривожність (r=0,275, p=0,00), конформізм (r=-0,221, p=0,00), 

екстраверсієя (r=0,205, p=0,01). Отримані результати є досить логічними та 

взаємодоповнюючими, проте цікавим є той факт, що більш тривожні 

респонденти мають тенденцію в цілому бути більш комунікативними. Варто 

взяти до уваги наступну особливість: рівень комунікативності пропорційний 

рівню конформізму. Абстрактність мислення має значущі зв’язки із нон-

конформізмом (r=0,215, p=0,00). Емоційна нестабільність має більш значущі 

зв’язки із наступними змінними: сміливістю (r=0,301, p=0,00), скептичністю 

(r=-0,408, p=0,00), наївністю (r=-0,286, p=0,00), спокоєм (стриманістю) (r=-

0,318, p=0,00), орієнтацією на процес (r=0,437, p=0,00), локусом контролю «Я» 

(r =0,386, p=0,00), депресивністю (r=-0,560, p=0,00) та емоційною лабільністю 

(r=-575, p=0,00). Отримані результати є доволі цікавими та обов’язково 

повинні бути взяті до уваги, оскільки те, що було отримано, дозволить 

розробити максимально точну прогностичну модель, де результати будуть 

вказувати на те, яким саме чином за своєю значущістю можна розташовувати 

психологічні змінні.  

Високий рівень експресивності має значущі зв’язки із наступними 

змінними: сміливість (r=0,237, p=0,00), наївністю (r=-0,207, p=0,01), 

радикалізмом (r=0,254, p=0,00), орієнтацією на процес (r=0,325, p=0,00), локус 

контролю «Я» (r=0,308, p=0,00), скромністю (r=-0,538, p=0,00) та 

маскулінністю (r=0,434, p=0,00). Отримані результати дозволяють вказати на 

те, що респонденти із високим рівнем експресивності також схильні бути 

достатньо радикальними, брати на себе відповідальність за власні дії, 

орієнтовані більше на процес діяльності, а ніж на її результат та найголовніше, 

є більш наївними та більш маскулінними. Такий опис також дозволить 

максимально чітко групувати та локалізувати психологічні чинники за їх 

значущістю при виборі стратегії акультурації. Сміливість має значущі 

результати із наступними змінними: радикалізм (r=0,254, p=0,00), орієнтація 
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на процес (r=0,325, p=0,00), локус контролю «Я» (r=0,308, p=0,00), 

депресивність (r=-0,278, p=0,00), комунікативність (r=0,584, p=0,00), 

скромність (r=-0,538, p=0,00), екстраверсія (r=0,427, p=0,00) та 

маскулінність (r=0,434, p=0,00). Чуттєвість також має значущі зв’язки із 

деякими психологічними змінними: висока нормативність поведінки (r=0,219, 

p=0,00) та комунікативність (r=0,202, p=0,01). Скептичність, у свою чергу, 

також виявила значущі зв’язки із іншими психологічними змінними: емоційна 

нестабільність (r=-0,408, p=0,00), тривожність (r=0,339, p=0,00), дратівливість 

(r=0,347, p=0,00), реактивна агресивність (r=0,388, p=0,00). Варто зауважити, 

що більш скептичними є респонденти, тим вища їх емоційна стабільність. 

Мрійливість має наступні зв’язки: тривожність (r=0,226, p=0,00), емоційний 

стрес (r=0,233, p=0,00), локус контролю «Я» (r=-0,251, p=0,00), депресивність 

(r=0,306, p=0,00) та розсудливість (r=-0,329, p=0,00). Отримані результати 

показують, що більш стримані респонденти схильні до мрійливості, а також є 

найменш розсудливими і не прагнуть брати на себе забагато відповідальності 

за власні вчинки. Штучність самопредставлення пов’язана із наступними 

психологічними змінними: неврастенією (r=0,215, p=0,00), комунікативністю 

(r=-0,237, p=0,00) та реактивною агресивністю (r=0,262, p=0,00). Тривожність 

має значущі зв’язки із: депресивністю (r=0,486, p=0,00), роздратованістю 

(r=0,307, p=0,00), розсудливістю (r=-0,285, p=0,00), скромністю (r=0,242, 

p=0,00), емоційною лабільністю (r=0,401, p=0,00) та фемінністю (r=0,244, 

p=0,00). Такі результати свідчать про те, що більш тривожні респонденти є 

більш депресивними, скромними, роздратованими та емоційно лабільними. 

Проте вони є менш розсудливими та менш маскулінними. Така специфіка 

також відіграватиме важливу роль у виокремленні найбільш ключових 

психологічних змінних. Радикалізм особливо має значущі зв’язки із локусом 

контролю «Я» (r=0,383, p=0,00).  

Проведення такого аналізу дозволяє чітко окреслити положення 

психологічних змінних у контексті їх розподілу як відносно всієї вибірки, так і 

відносно одна одної. Такий розподіл дозволить вказати на важливість зв’язків 
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змінних відносно одна одної при виборі ключових чинників вибору стратегії 

акультурації. Наприклад, чинник А матиме більший ефект, ніж чинник Б, 

проте їх кореляційний зв’язок та положення відносно один одного будуть 

близькими, а тому необхідно буде врахувати й чинник Б як такий, що матиме 

вплив на вибір стратегії акультурації.  

 
 

Рис. 3.4. Кореляційні плеяди психологічних змінних (за Спірменом) 

 

У першу чергу варто зазначити, що представлені не всі психологічні 

змінні, а лише ті, які показали значущі зв’язки між собою та ті, які, виходячи із 

отриманих результатів, могли б слугувати чинниками вибору стратегії 

акультурації. Найбільші круги представляють психологічні змінні, які 
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показали найвищий коефіцієнт кореляції із максимально великою кількістю 

інших змінних. До них відносяться: локус контролю «Я», комунікативність, 

депресивність, емоційна нестабільність та сміливість. Всі інші змінні також 

показали багато зв’язків, проте числові показники виявилися недостатньо 

високими. Континуальну змінну фемінінність-маскулінність необхідно 

розмежувати на дві окремі змінні, оскільки був виявлений чіткий зв’язок 

різних полюсів цієї бінарної змінної із іншими психологічними змінними. У 

такий спосіб була проведена перевірка колінеарності перед застосуванням 

множинного регресійного аналізу. У результаті цього, деякі змінні були 

виключені, так як вони загрожували валідності результатів в цілому. 

Кореляційні плеяди на рис. 3.7 дозволяють візуалізувати те, яким чином 

розташовані змінні та яку потенційну кількість факторів впливу на вибір 

стратегії акультурації варто розглядати. Також є необхідність розглянути, що 

саме може призводити до порушення інтегральної безпеки та психологічного 

стану респондентів.   

 Соціо-демографічні характеристики, на відміну від соціально-

психологічних або психологічних характеристик, відіграють ключову роль, 

оскільки вони дозволяють окреслити тенденції розподілу для більш-залежних 

змінних. У нашому випадку, всі окреслені психологічні змінні є залежними, 

оскільки вони прив’язані до основних незалежних змінних: соціо-

демографічних та власне вибору стратегії акультурації. Це дозволяє 

визначити, чи мають вплив соціо-демографічні змінні на психологічні, адже 

дослідження виключно їх впливу на вибір стратегії акультурації буде не 

повним, оскільки можна втратити основні причинно-наслідкові зв’язки, що в 

результаті може призвести до нерелевантних висновків. Таким чином, перш 

ніж розпочати визначення психологічних чинників вибору стратегії 

акультурації, треба розглянути її зв’язок із соціо-демографічними 

характеристиками, а саме із віком, статтю, мовою повсякденного вжитку, 

мотивацією переміщення та актуальною культурною дистанцією. Такий підхід 
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також підтверджується Р. Боурхісом та колегами, у моделі яких специфіка 

дослідження розроблена саме таким чином [124].  

 Розпочати варто із дослідження статево-вікових особливостей відносно 

результатів, отриманих за допомогою методики Кетелла, оскільки вони 

переважно вказують на те, якими саме є особистісні профілі респондентів у 

межах дихотомічної шкали. Для загального аналізу був застосований 

дисперсійний аналіз, щоб виявити, чи існують суттєві відмінності 

психологічних змінних у зв’язку із соціо-демографічними.  

 У першу чергу до розгляду взято вікові групи. Результати дослідження 

показали, що існують відмінності серед вікових груп за результатами 16 

факторів методики Кетелла. Вони наведені у таблиці 3.13.  

Таблиця 3.13 

Середні значення за методикою Кетелла відносно вікових груп  
 

 n = 132 

Юність 

n = 135 

Молодість 

n = 12 

Зрілість 

Практичність - Абстрактність 

мислення 

4,18 4,36 3,00 

Емоційна стабільність 7,66 8,44 6,50 

Експресивність 5,55 6,20 6,75 

Страх - Сміливість 7,84 8,20 8,50 

Скептицизм - довірливість 6,05 5,44 5,50 

Наївність - Штучність 4,32 4,00 6,75 

Консерватизм - Радикалізм 8,55 8,69 6,25 

Конформізм 4,93 5,78 8,00 

Розслабленість - Стресованість 5,68 5,67 3,25 

 

Особливої уваги заслуговують наступні фактори: практичність-

абстрактність мислення (Sig=0,01), емоційна стабільність – не стабільність 

(Sig=0,01), стриманість-експресія (Sig=0,22), скептичність-довірлиість 

(Sig=0,13), наївність-штучність (Sig=0,00), стриманість-тривога (Sig=0,00), 

консервативність-радикалізм (Sig=0,00), конформізм-нон-конформізм 

(Sig=0,00) та розслабленість-емоційний стрес (Sig=0,00). Детальні результати 

дисперсійного аналізу наведені у додатку К.  
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 Для всіх вікових груп властива відносно висока комунікативність, тобто 

вони відкриті для спілкування та не намагаються його уникнути. Із віком у 

респондентів зменшується чутливість, тобто, вони стають менш 

романтичними та сентиментальними. У порівнянні із юністю, у осіб зрілого 

віку суттєво збільшується самоконтроль. Варто зазначити, що із віком 

збільшується практичність мислення і респонденти не прагнуть 

використовувати абстрактні конструкції у своєму мисленні. Найменш 

емоційно стабільними виявилися респонденти у зрілому віці, найбільш 

стабільними – у молодому віці. Особи юнацького віку є емоційно-

нестабільними. Респонденти із віком стають все більш експресивними. Особи 

юнацького віку є найбільш наївними; особи зрілого віку – найбільш 

скептичними. Респонденти із віком також стають все більш консервативними, 

більш конформними та схильними до емоційного стресу. Зазначені 

особливості є важливими, так як при аналізі результатів стосовно вибору 

стратегій акультурації, будуть враховані також вікові особливості.  

До уваги також взято показники Фрайбурзьського особистісного 

опитувальника та тесту смисложиттєвих орієнтацій. Результати порівняльного 

аналізу представлені у таблиці 3.14. 

Таблиця 3.14 

Середні значення за методикою Фрайбурзський опитувальник відносно 

вікових груп  

 

 n = 132 

Юність 

n = 135 

Молодість 

n = 12 

Зрілість 

Цілеорієнтування 7,29 7,51 7,63 

Орієнтація на результат 8,23 8,84 9,01 

Спонтанна агресивність 3,96 3,57 2,80 

Депресивність 3,57 2,88 2,16 

Роздратованість 3,86 4,22 2,00 

Скромність 3,95 3,20 3,00 

Емоційна лабільність 4,16 3,78 1,98 
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Із отриманих результатів можна виокремити ті психологічні змінні, які 

мають відмінності серед представлених вікових груп. До них відносяться: 

наявність конкретних цілей у житті – чим старші респонденти, тим більш 

цілеорієнтованими вони є (Sig=0,01). У свою ж чергу, більш старші 

респонденти є більш орієнтованими на результат (Sig=0,154). До уваги також 

варто взяти спонтанну агресивність: молодші респонденти мають тенденцію 

до спонтанно-агресивного реагування на певні ситуації (Sig=0,91). Молоді 

особи є більш депресивними (Sig=0,05) та більш схильними до 

роздратування (Sig=0,22), ніж старші. Старші є більш скромним (Sig=0,03). 

Емоційна лабільність більш властива молодому віку (Sig=0,03). Детальні 

результати дисперсійного аналізу із позначенням коефіцієнту значущості 

наведені у додатку Е. Отримані результати дозволяють скласти чітку картину 

щодо вікових відмінностей у психологічних змінних, що є важливим для 

подальшої інтерпретації результатів. Специфіка такого підходу визначається 

деталізованістю пояснень та пошуку закономірностей, оскільки будь-яку 

загальну картину, побудовану на подальшому статистичному аналізі, варто 

буде перевіряти відносно вікових груп. 

Важливим компонентом є також стать. Показники відносно цієї змінної 

також були враховані та перевірені на наявність явно-виражених відмінностей. 

Жінки виявилися більш комунікативні, експресивні, тривожні, неврастенічні, 

дратівливі, емоційно лабільні та схильні до реактивної агресивності. Чоловіки, 

у свою чергу, виявилися більш емоційно-стабільними, сміливими, схильними 

до ризику, стриманими, схильними до самоконтролю, орієнтованими на 

результат, та схильними до спонтанної агресивності. Між іншими 

психологічними змінними суттєвих відмінностей за статтю виявлено не було. 

Детальні результати t-тесту із позначенням коефіцієнту значущості наведені у 

додатку Е. 

Варто також відзначити деякі особливості, які пов’язані із мовою 

повсякденного вжитку респондентів. Зокрема особливої уваги заслуговує те, 

що російськомовні респонденти виявилися найбільш чуттєвими, а найменш 
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чуттєвими – німецькомовні респонденти (Sig=0,15). Англомовні респонденти 

виявилися найбільш радикально-налаштованими (Sig=0,03); україномовні 

виявилися найменш конформними (Sig=0,72); найменш стресованими та 

найбільш самоконтрольованими (Sig=0,22); німецькомовні респонденти 

виявилися найбільш неврастенічними та схильними до роздратування; 

російськомовні виявилися найбільш скромними. Найбільш фемінними 

виявилися російськомовні респонденти, найменш – німецькомовні. Результати 

за зазначеними шкалами представлені на рис. 3.5.  

 

Рис. 3.5. Найбільш виражені зв’язки мови повсякденного вжитку та 

психологічних змінних 

 
Незважаючи на те, що ми вважаємо мову повсякденного вжитку не 

настільки суттєвою характеристикою для прив’язки до психологічних 

змінних, тим не менш, вказані результати варті уваги, навіть якщо прив’язка 

до мови спілкування виходить за межі предмету дослідження. Для більш 

детального ознайомлення із отриманими результатами варто звернутися до 

додатку Е. 
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Набагато більшого значення у контексті психологічних змінних має тип 

міграції. Питання стосовно того, чи є вони також чинниками вибору типу 

міграції знаходиться поза межами нашого дослідження, проте ці зв’язки варто 

взяти до уваги, адже мотивація відносно міграції, або причина міграції є 

важливим аспектом для формування загального уявлення про те, яким чином 

та завдяки чому особа робить вибір стратегії акультурації. Задля пошуку 

зв’язків та особливостей був застосовувався дисперсійний аналіз, який 

дозволив отримати наступні результати, детальний опис котрих 

представлений у додатку Е.  

Результати за типом міграції мають суттєві відмінності по шкалах 

практичного–абстрактного мислення (Sig=0,00): ті респонденти, які власне 

мігрували без наміру повернутися, мають схильність до більш практичного 

мислення; ті, хто виїхав працювати, мають схильність до більш абстрактного 

мислення. Такий самий розподіл характерний і для емоційної стабільності: ті, 

хто виїхав без наміру повернутися є емоційно більш стабільні; а ті хто виїхав 

працювати, є емоційно менш-стабільними (Sig=0,34). Цікавими є результати 

відносно нормативності поведінки: мігранти, які виїхали без наміру 

повернутися мають тенденцію до менш нормативної поведінки, а ті, хто виїхав 

працювати мають найбільш нормативну поведінку (Sig=0,88). Найбільш 

скептично ставляться до оточення та до себе мігранти, які виїхали без наміру 

повернутися; найменш скептичними та найбільш довірливими до 

іншокультурного оточення є ті, хто виїхав за програмою обміну (Sig=0,11). 

Найменш конформними є ті, хто виїхав працювати, найбільш конформними є 

ті, хто мігрував без наміру повертатися на батьківщину (Sig=0,04). Важливим 

є також аспект самоконтролю, адже найменше себе контролюють ті, хто 

виїхав без наміру повертатися, найбільш схильними до самоконтролю 

виявилися ті, хто виїхав працювати (Sig=0,00). Варто також взяти до уваги 

результати стосовно неврастенії: найбільш неврастенічними є ті, хто виїхав за 

програмою обміну, найменше ті, хто виїхав працювати (Sig=0,34).  
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Рис. 3.6. Порівняльний аналіз вираженості психологічних змінних серед 

груп за мотивацією переміщення 

Згідно Дж. Беррі, природна схильність до депресії відіграє важливу роль, 

тому ті, хто мігрував без наміру повернення, проявляють схильність до 

депресії, найменш схильними до депресії є ті, хто виїхав 

працювати (Sig=0,38). Зазначений опис переважно має описово-порівняльний 

характер, оскільки рівень вираженості зазначених змінних не дозволяє 

стверджувати, що ті, хто виїхав працювати, є абсолютно менш конформними, 

ніж інші: вони є менш конформними порівняно з іншими групами. Для 

візуалізації різниці варто розглянути рис. 3.6 та взяти до уваги, що 

максимальне стандартизоване значення для всіх результатів, які стосуються 

психологічних змінних, є 10.  

Із рис. 3.6 стає зрозумілим, що вираженість всіх змінних не є однаковою. 

Зокрема варто зауважити, що незважаючи на наявність статистично значущих 

відмінностей між зазначеними групами за рівнем неврастенії і депресивності, 

в цілому по всій вибірці, рівні вираженості цих двох змінних є суттєво 
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низькими та за специфікою інтерпретації шкал є майже відсутніми. Зовсім 

інше стосується емоційної стабільності: переважна більшість респондентів є 

емоційно нестабільними, що проявляється у високих показниках за цією 

шкалою серед осіб усіх зазначених груп за мотивацією переміщення. Те саме 

стосується і самоконтролю: незважаючи на наявність суттєвих відмінностей за 

цим показником, для всієї вибірки він є досить високим, що свідчить про 

тенденцію контролювати себе, знаходячись в іншокультурному середовищі. 

Це властиво для всіх респондентів, незалежно від мотивації переміщення. 

Схоже стосується і нормативності поведінки.  

Також варто відзначити наявність зв’язків психологічних змінних із 

актуальною культурною дистанцією. Для пошуку базових зв’язків був 

використаний кореляційний аналіз. Загальний індекс культурної дистанції 

отримав слабкий кореляційний зв’язок із наступними психологічними 

змінними: орієнтацією на мету (r=-0,140, p=0,19) рівнем 

дратівливості (r=0,156, p=0,09) та рівнем скромності (r=0,130, p=0,30). Тим не 

менш, такого розподілу недостатньо для того, щоб представити конкретні 

висновки, тому необхідно розглядати зв’язки психологічних змінних із 

окремими твердженнями методики Богардуса, що буде більш інформативно. 

Результати проведення аналізу представлені у таблицях 3.15 та 3.16. 

Для того, щоб рівномірно розподілити результати, варто було розділити 

їх на дві частини залежно від змінних, які досліджувалися за допомогою 

конкретної методики. Результати аналізу виявилися доволі цікавими, адже 

вони розкривають майже всю специфіку зв’язків культурної дистанції та 

психологічних змінних. Психологічні змінні в цьому випадку переважно 

розглядаються як точки відліку, тобто респонденти, які мають вираженість 

певних характеристик, мають тенденції до формування конкретної культурної 

дистанції, а не навпаки: психологічні зміни формуються залежно від дистанції, 

адже дистанція в цьому випадку не є визначальним параметром, а скоріше є 

другорядним, тобто наслідком. Тим не менш, досліджувати процесуальні або 

каузальні зв’язки в цьому випадку не є доцільним, тому варто зупинитися 
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лише на тому, які зв’язки було виявлено, так як це може бути важливим при 

подальшому, більш деталізованому аналізі психологічних змінних.  

Таблиця 3.15 

Значення коефіцієнту кореляції між показниками методики Кетелла та 

актуальною культурною дистанцією (за Спірменом) 
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Прийняття як 

родичів 

,346* -,085 -,010 ,119* -,245** ,235** ,136* 

Прийняття як 

друзів 

,086 -,022 ,124* -,251** -,020 -,153* -,029 

Прийняття як 

колег 

,018 ,106 ,100 ,055 -,133* -,032 -,020 

Прийняття як 

громадян 

своєї країни 

,025 -,189** ,075 -,094 -,021 -,195** -,108 

Прийняття як 

туристів 

,113 ,056 ,013 -,027 ,068 ,105 ,169** 

Неприйняття -,214** -,095 -,273** -,031 -,054 ,027 -,224** 
*p < 0,05; **p < 0,01 

Вдалося з’ясувати, що при низькому рівні комунікативності, 

респонденти більш схильні до неприйняття суспільства-реципієнта майже 

взагалі (r=-0,210, p=0,00), а при високому його ріні здатні до максимально 

близького прийняття суспільства-реципієнта (r=0,346, p=0,14). Абстрактність 

мислення має тенденцію не дозволяти респондентам прийняти представників 

суспільства-реципієнта навіть як громадян своєї країни (r=-0,189, p=0,02). 

Проте чим більш емоційно нестабільними є респонденти, тим більша 

вірогідність не прийняття, а відповідно, достатньо високої культурної 

дистанції (r=-0,273, p=0,00). Низька схильність до домінування також має 

тенденцію до формування оберненого зв’язку із неприйняттям суспільства-

реципієнта (r=-0,188, p=0,02). Чим більш експресивним є респондент, тим 
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менша вірогідність прийняття представників суспільства-реципієнта як друзів 

(r=-0,251, p=0,00). Якщо ж респондент є високочуттєвим, тобто віддаленим від 

реальності, то і культурна дистанція буде також збільшеною (r=-0,245, p=0,00). 

Чим більш мрійливими є респонденти, тим більша вірогідність зменшення 

культурної дистанції та прийняття представників суспільства-реципієнта як 

родичів (r=-0,235, p=0,00). Як не дивно, чим менш радикально налаштованими 

є респонденти, тим менша вірогідність скорочення культурної дистанції, що 

призводить до неприйняття (r=-0,224, p=0,00). 

Таблиця 3.16 

Значення коефіцієнту кореляції між показниками Фрайбурзського 

опитувальника та актуальною культурною дистанцією (за Спірменом) 
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-,033 ,015 ,009 -,019 ,080 ,060 -,201** 

Прийняття як 

друзів 

,168** -,025 ,087 -,017 ,009 ,073 ,045 

Прийняття як 

колег 

,018 ,118* ,069 ,036 -,029 ,057 ,028 

Прийняття як 

громадян своєї 

країни 

-,080 -,089 ,101 -,203** -,150* -,064 -,124* 

Прийняття як 

туристів 

-,102 -,165** ,209** -,017 ,158** -,025 -,049 

Неприйняття ,267** ,407** -,153* ,125* ,166** ,273** ,158** 
*p < 0,05; **p < 0,01 

Варто відзначити результати, які були отримані за шкалами 

агресивності: чим вищий рівень спонтанної агресивності (r=0,267, p=0,00) та 

реактивної агресивності (r=0,407, p=0,00), тим менша вірогідність прийняття, а 

тому культурна дистанція буде збільшеною. Особливої уваги заслуговує саме 

реактивна агресивність, оскільки вона має найбільш сильний зв’язок серед 

усіх досліджених змінних, що дозволяє стверджувати наступне: такий 
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результат є доволі логічним, адже при високому рівні реактивної агресивності, 

прийняття будь-якого соціального оточення є ворожим, особливо, якщо це 

суспільство є докорінно іншим та пропагує відмінні цінності та погляди. 

Скромність не зменшує дистанції (r=0,209, p=0,00). Відкритість не дозволяє 

респондентам приймати представників суспільства-реципієнта як громадян 

своєї країни (r=-0,203, p=0,01). Чим більш респонденти є маскулінними, тим 

менша вірогідність зменшення культурної дистанції (r=0,273, p=0,00). Чим 

менш конформними є респонденти, тим меншою є культурна дистанція (r=-

0,201, p=0,01). У результаті такого аналізу можна отримати достатньо складну 

вірогіднісну модель, яка показувала б встановлення культурної дистанції 

залежно від наявних психологічних особливостей. Тим не менш, спрощена 

модель формування культурної дистанції представлена на рис. 3.7. 

 
Рис. 3.7. Основні психологічні чинники формування культурної 

дистанції 

Отримані результати дозволили встановити, що за наявності спонтанної 

або реактивної агресивності, культурна дистанція буде збільшуватися. За 

наявності високих рівнів комунікативності та мрійливості – навпаки. Власне 

культурна дистанція на рис. 3.7 представлена в умовних одиницях, де 25 є 

найбільшою дистанцією і 0 – найменшою, або навіть повністю відсутньою. 
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Таким чином, варто припустити, що зазначені психологічні характеристики 

будуть також пов’язані із стратегіями акультурації, де збільшення дистанції 

представлене найкраще у сепарації, а зменшення – в асиміляції.  

Для перевірки того, що саме може впливати на формування культурної 

дистанції, був проведений лінійний регресійний аналіз. Його результати 

описує таке твердження: культурна дистанція збільшується при високому рівні 

певних психологічних показників. Обрана модель регресійного аналізу 

наведена у додатку Е. Встановлено, що на збільшення культурної дистанції 

впливає чимала кількість психологічних змінних. До них відносяться: 

закритість (небажання спілкуватися) або низький рівень комунікативності; 

схильність до абстрактного, а не практичного мислення; низький рівень 

експресивності; високий рівень мрійливості; наявність емоційного стресу; 

відсутність цілей в житті; орієнтація на процес; спонтанна агресивність; 

реактивна агресивність; скромність; низький рівень відкритості та високий 

рівень маскулінності. Тобто, із отриманих результатів випливає, що людина, 

яка має зазначений перелік характеристик максимально вірогідно буде 

прагнути збільшити культурну дистанцію із суспільством-реципієнтом.  

Доцільно з’ясувати, що саме може спонукати респондентів до певного 

типу міграції та визначати специфіку мови повсякденного вжитку. Йдеться про 

те, що виміряні психологічні характеристики гіпотетично могли б мати вплив і 

на соціо-демографічні характеристики, до яких відносяться стать, вік, проте 

мова повсякденного вжитку та тип міграції. Проведений аналіз дозволив 

визначити, що абстрактність або практичність мислення не є ключовою 

характеристикою для типу міграції. Проте за лямбдою Вілкса, суттєві значення 

для розподілу за типом міграції мають сміливість та скептичність (точніше, 

рівень довіри до оточення). Ще однією характеристикою є високий рівень 

самоконтролю для представників всіх груп за типом міграції, тобто, результати 

за цим показником виявилися найбільш гомогенними серед усіх, і водночас, 

високий самоконтроль не мав суттєвого значення для формування мотиву 

міграції. Що ж стосується мови повсякденного вжитку, то дискримінантний 
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аналіз, на жаль, не зміг показати однозначних результатів стосовно їх зв’язку із 

суто психологічними характеристиками. Психологічні характеристики 

нерозривно пов’язані із соціо-демографічними характеристиками. Окреслені 

особливості специфічного зв’язку варто враховувати при остаточній 

інтерпретації результатів, оскільки соціо-демографічні характеристики є 

переважно сталими. Визначено сильні зв’язки, які можуть стати суттєвим 

підґрунтям у формуванні прогнозів відносно вибору стратегії акультурації.  

Дж. Беррі стверджує, що рівень інтегральної безпеки та психологічний 

стан в цілому є дуже важливими компонентами процесу акультурації. Що саме 

вони означають вже було представлено, а тому у цьому розділі є сенс 

звернутися до розгляду того, як саме психологічні характеристики впливають 

на рівень інтегральної безпеки та що саме може впливати на психологічний 

стан, який представлений у рівнях тривоги, депресії та соціокультурної 

дезадаптації. Для початку варто застосувати кореляційний аналіз.  

Економічна безпека корелює із фізичною безпекою (r=0,301, p=0,00), що 

означає наявність впевненості у власній економічній безпеці у ситуації, коли 

респонденти не відчувають загрози власній фізичній безпеці. Отримані 

результати відносно інтегральної безпеки та психологічних змінних дозволили 

виявити низку особливостей: рівень культурної безпеки знижується коли у 

респондентів підвищений рівень чутливості до оточуючого середовища (r=-

0,227, p=0,00). Культурна безпека знижується при високому рівні неврастенії 

(r=0,201, p=0,01), а також більш фемінні особистості схильні відчувати 

культурну загрозу (r=0,187, p=0,02).  

Рівень економічної безпеки підвищується за схильності респондентів 

мислити більш практично, а не абстрактно (r=0,242, p=0,00). Також він 

збільшується, якщо респонденти є достатньо сміливими та не показують ознак 

страху (r=0,202, p=0,01). При збільшені рівня тривоги, рівень економічної 

безпеки, відповідно, знижується (r=-0,292, p=0,00). Рівень загального нон-

конформізму підвищує економічну безпеку (r=0,226, p=0,00). При орієнтації 

на локус контролю «Я», тобто при взятті відповідальності за вчинки на себе, 
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рівень економічної безпеки збільшується (r=0,220, p=0,00). Неврастенія 

(r=0,235, p=0,00) та підвищена депресивність (r=-0,267, p=0,00) зменшують 

рівень економічної безпеки. Скромність (r=-0,252, p=0,00) та емоційна 

лабільність (r=-0,271, p=0,00) також зменшують рівень економічної безпеки. 

Проте високий рівень маскулінності (r=0,347, p=0,00) та екстраверсії (r=0,209, 

p=0,00) її підвищують.  

Фізична безпека має значущі зв’язки із орієнтацією на результат 

(r=0,276, p=0,00) та локусом контролю «життя» (r=0,227, p=0,00). Результати 

кореляційного аналізу представлені у таблиці 3.17.  

Таблиця 3.17 

Значення коефіцієнту кореляції між психологічними характеристиками та  

інтегральною безпекою (за Спірменом) 

 Культурна 

безпека 

Економічна 

безпека 

Фізична 

безпека 

Чуттєвість -,227** -,106 -,060 

Сміливість -,179** ,202** ,141* 

Фемінінність - 

Маскулінність 

-,187** ,347** -,060 

Неврастенія -,201** -,235** -,130* 

Абстрактність мислення ,018 ,242** ,102 

Депресивність -,072 -,267** -,091 

Тривожність ,026 -,292** -,092 

Скромність -,001 -,252** ,132* 

Емоційна лабільність -,025 -,271** -,029 

Локус контролю «Я» -,091 ,220** ,097 

Локус контролю «життя -,056 ,002 ,227** 
*p < 0,05; **p < 0,01 

 

Психологічний стан, на думку Дж. Беррі, представлений у трьох 

основних складових, які були включені до його методики: депресія, тривога та 

соціокультурна дезадаптація. Результати кореляційного аналізу дозволили 

визначити перелік змінних, які мають значущі зв’язки із окресленими 

параметрами. Високі показники кореляції із депресією мають: низька 

комунікативність, емоційна нестабільність, страх, довірливість, низький 

самоконтроль, емоційний стрес, локус контролю «Я» (чим більший цей 
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показник, тим менша депресія), реактивна агресивність, скромність, емоційна 

лабільність, фемінінність. Із тривогою високі значущі зв’язки показали: 

емоційна нестабільність, страх, довірливість, низький самоконтроль, 

емоційний стрес, низький рівень комунікативності, реактивна агресивність, 

скромність, відкритість, емоційна лабільність, фемінінність. Варто зауважити, 

що результати для тривоги та депресії є майже ідентичними, а тому можна 

стверджувати, що ці два показники мають право відповідати за такий 

компонент дослідження як психологічний стан.  

Що ж стосується соціокультурної дезадаптації, то її варто розглядати 

більш детально у зв’язку із тим, що цей показник виражає рівень 

адаптованості людини до суспільства-реципієнта. Саме тому варто 

враховувати ті психологічні характеристики, які показали значущий та 

суттєвий зв’язок із соціокультурною дезадаптацією. До таких змінних 

ввійшли: емоційна нестабільність (r=-0,278, p=0,00), що означає схильність 

бути не адаптованим за наявності емоційної нестабільності. Сміливість        

(r=-0,249, p=0,00) має значущий зв’язок, і це свідчить про те, що за наявності 

остраху та невпевненості у собі, респонденти мають тенденцію до формування 

соціокультурної дезадаптації. Тривожність (r=0,392, p=0,00) має значущі 

результати, що означає наявність дезадаптації при високому рівні 

тривожності. Емоційний стрес (r=0,229, p=0,00) також має зв’язок, що, в 

цілому, є досить логічним та очевидним. Неврастенія (r=0,254, p=0,00) та 

репресивність (r=0,206, p=0,00) також пов’язані із соціокультурною 

дезадаптацією. Врешті решт, скромність (r=0,319, p=0,00): чим більш 

скромним є респондент, тим більша вірогідність бути соціокультурно 

дезадаптованим.  

З’ясовано, що ключовими психологічними змінними для культурної 

безпеки є неврастенія та високий рівень маскулінності. Ключовими 

психологічними характеристиками для економічної безпеки є локус контролю 

«Я», високий рівень маскулінності, неврастенія та схильність до абстрактного 

мислення.  
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Фізичною безпека має значущий зв’язок лише із характеристикою локус 

контролю «життя». У такому випадку довелося включити всі психологічні 

характеристики задля виявлення найбільш суттєвих. В результаті проведення 

регресійного аналізу суттєвий вплив показали наступні характеристики: 

сміливість, орієнтація на результат, спонтанна агресивність та скромність. 

Таким чином, вдалось визначити найбільш суттєві психологічні 

характеристики, які мають вплив на рівень інтегральної безпеки в цілому. 

Візуалізація цих характеристик представлена на рис. 3.8. 

 
Рис. 3.8. Психологічні характеристики, які мають вплив на рівень 

інтегральної безпеки 

 

Таким же чином необхідно розглянути вплив психологічних 

характеристик на психологічний стан респондентів. Для розгляду взято лише 

ті з них, які показали наявність значущого зв’язку із компонентами 

психологічного стану. Результати аналізу показали, що суттєвий вплив на 

депресію мають наступні психологічні характеристики: високий рівень 

фемінності та емоційна лабільність. Суттєвий вплив на стан тривоги показали 
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реактивна агресивність, високий рівень фемінінності та емоційна лабільність. 

На соціокультурну дезадаптацію суттєвий вплив мають наступні психологічні 

характеристики: тривожність, депресивність, скромність, емоційна 

нестабільність. Відповідно, були визначені основні психологічні 

характеристики. Вони представлені на рис. 3.9.  

 
Рис. 3.9. Психологічні характеристики, що впливають на психологічний стан 

 

Із отриманих результатів стає зрозумілим, що інтегральна безпека та 

психологічний стан є важливими компонентами вибору стратегії акультурації 

у взаємозв’язку із психологічними чинниками. Таким чином були отримані 

найбільш суттєві психологічні характеристики, які мають вплив на 

інтегральну безпеку та психологічний стан, а тому можуть розглядатися як їх 

психологічні чинники. До них відносяться: неврастенія, маскулінність, локус 

контролю «Я», сміливість, орієнтація на результат, скромність – для 

інтегральної безпеки; фемінінність, емоційна лабільність, реактивна 

агресивність, скромність та емоційна нестабільність – для психологічного 

стану.  
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Слід також зупинитися на вирішенні проблеми зв’язку та взаємовпливу 

обраних психологічних характеристик на стратегії акультурації. Перед тим, як 

розпочати, проведено чимало попередніх статистичних аналізів, які дозволили 

визначити специфіку розподілу характеристик. Виокремлено специфічні 

змінні, які мають найбільш суттєвий вплив на вибір стратегії акультурації. 

Варто також зазначити, що превалюючою стратегією для всієї вибірки є 

інтеграція. Згідно результатів попередньо проведених статистичних аналізів, 

кожна стратегія має свою достатньо яскраво-виражену специфіку прояву, що 

дозволяє використовувати отримані результати під час проведення 

дослідження та враховувати особливості розподілу змінних при проведенні 

дослідження специфіки взаємозв’язку та взаємовпливу психологічних 

характеристик та стратегій акультурації.  

У першу чергу необхідно визначити, чи мають психологічні змінні 

сильні кореляційний зв’язки зі стратегіями акультурації. Такий підхід 

дозволить визначити саме ті змінні, які варто враховувати при подальшому 

аналізі для дослідження власне впливу конкретних психологічних змінних на 

вибір стратегії акультурації. Звичайно ж, можна поставити уточнююче питання 

стосовно опосередкованості зв’язку стратегії акультурації та психологічних 

чинників через процес вибору. Власне чи може якимось чином проявлятися 

специфіка вибору. Ця проблема була вирішена Дж. Беррі при розробці 

методики комплексного дослідження акультурації. Головний компонент у 

даному випадку є саме комплексність дослідження, так як акультурація 

розглядається не як фіксований стан, а скоріше як явище динамічне, або таке, 

яке проявляється у динаміці. Саме тому вкрай необхідно використовувати цілу 

низку додаткових показників, зокрема психологічний стан, інтегральну 

безпеку та соціо-демографічні характеристики, адже акультурація не може 

розглядатися поза межами цієї комплексності. Особливу увагу комплексності 

треба приділяти при розробці емпіричної моделі.  

Для зручності проведення аналізу, стратегії акультурації розглядалися із 

психологічними характеристиками за окремими методиками. Першими до 
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розгляду були взяті характеристики, які вимірювалися за допомогою методики 

Кетелла. Кореляційний аналіз показав наступні результати відносно зв’язків 

стратегій акультурації та психологічний характеристик. Сепарація має 

значущий кореляційний зв’язок із: комунікативністю (r=-0,379, p=0,03); 

абстрактністю мислення (r=0,376, p=0,03); експресивністю (r=-0,391, p=0,01). 

Маргіналізація має наступні значущі результати: комунікативність (r=-0,373, 

p=0,04); штучність власного представлення (r=0,380, p=0,03). Інтеграція має 

наступні значущі зв’язки: комунікативність (r=0,488, p=0,02); штучність 

власного представлення (чим більш наївною є респондент, тим більше він/вона 

схильний обрати інтеграцію) (r=-0,385, p=0,02). Асиміляція має наступні 

результати: штучність власного представлення (r=0,298, p=0,01). Результати 

наведені у таблицях 3.18 і 3.19.  

Таблиця 3.18 

Значення коефіцієнту кореляції між показниками методики Кетелла та 

стратегіями акультурації (за Спірменом) 
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Комунікативність -,379** -,373** ,488** -,123* 

Абстрактність 

мислення 

,376** -,009 -,089 -,160** 

Експресивність -,391** ,018 -,106 ,121* 

Штучність -,042 ,380** -,385** ,298** 
*p < 0,05; **p < 0,01 

Наступним до розгляду взято показники Фрайбурзьського опитувальника 

та СЖО. Сепарація має значущий кореляційний зв’язок із наступними 

психологічними характеристиками: орієнтація на результат (r=-0,374, p=0,04); 

розсудливістю (r=0,391, p=0,01). Інтеграція має значущі зв’язки із: 

неврастенією (r=-0,472, p=0,04); реактивною агресивністю (r=-0,295, p=0,01); 

відкритістю (r=-0,263, p=0,00); екстраверсією (r=-0,274, p=0,03).  
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Таблиця 3.19 

Значення коефіцієнту кореляції між показниками Фрайбурзьського 

опитувальника та стратегіями акультурації (за Спірменом) 
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Орієнтація на 

результат 

-,374** -,033 ,106 -,073 

Неврастенія ,137* -,028 -,472** -,033 

Розсудливість ,391** -,086 ,067 -,174** 

Реактивна 

агресивність 

-,080 ,140* -,295** ,066 

Відкритість -,043 -,011 -,263** ,067 

Екстраверсія ,052 ,018 -,274** -,081 
*p < 0,05; **p < 0,01 

Із отриманих результатів варто відзначити, що невелика кількість 

характеристик мають суттєвий зв’язок саме зі стратегіями акультурації. Для 

виокремлення груп чинників, які впливають на вибір стратегії акультурації, 

варто скористатися факторним аналізом, як інструментом статистичного 

аналізу. В цілому було виміряно тридцять психологічних характеристик, які в 

тому або іншому сенсі мають вплив та можуть слугувати чинниками вибору 

стратегії акультурації. Кожна стратегія повинна розглядатися окремо, так як 

вибір відбувається лише у межах чотирьох стратегій (сепарація, 

маргіналізація, інтеграція, асиміляція), а тому поєднувати їх не є доцільним. 

Факторний аналіз у нашому випадку дозволить виконати декілька 

завдань одночасно. По-перше, це перевірка того, чи співпадають теоретично 

виділені групи чинників із емпірично виокремленими групами психологічних 

чинників. По-друге, це дозволить визначити найбільш загальні чинники, які 

матимуть вплив на вибір стратегії акультурації, що, у результаті, полегшить 

формування та збільшить релевантність прогностичної моделі вибору стратегії 

акультурації. 



138 

 

Таким чином, можна буде означити специфічні групи, які, повинні 

окреслювати саме психологічні чинники вибору стратегії акультурації 

особистості. Всі статистичні аналізи, які проводяться по відношенню до 

стратегій акультурації, повинні враховувати соціально-демографічні 

характеристики. Враховуючи специфіку розподілу змінних, незважаючи на 

застосування стандартизації, треба застосовувати результати за кожною 

методикою окремо. Факторний аналіз також дасть зрозуміти, що саме є більш 

важливим у дихотомічних шкалах. Наприклад, скептичність-довірливість: за 

додатного значення більш важливою буде довірливість, за від’ємним 

значенням – скептичність.  

Психологічна характеристика «скептичність-довірливість» була 

виключена із аналізу через відсутність повного спектру даних, які могли б дати 

достовірні результати. За результатами проведення факторного аналізу було 

виокремлено 5 основних факторів, у які можна групувати всі обрані змінні із 

методики Кетелла. Зазначені фактори включають в себе наступні змінні: 

фактор 1  (комунікативність (0,834) та чуттєвість (0,837)), фактор 2 (закритість 

(-0,549), абстрактність мислення (0,699), нон-конформізм (0,763) та високий 

самоконтроль (0,787)), фактор 3 (експресивність (0,765), штучність 

представлення себе (0,855), емоційний стрес (0,447)), фактор 4 (висока 

нормативність поведінки (0,466), сміливість (0,415), стриманість (-0,922)), 

фактор 5 (емоційна нестабільність (0,345), домінантність (0,974), 

радикалізм (0,686)). Результати за пошуком особливих факторів за методикою 

СЖО не дав конкретних результатів, а тому можна тільки стверджувати, що до 

проведення ротації значень факторів, найбільше значення має орієнтація на 

результат. Логічно також припустити, що після ротації цей фактор також мав 

би суттєвє значення, а тому залишається стверджувати, що головним та 

єдиним фактором є саме орієнтація на результат.  

Що ж стосується результатів за Фрайбурзьський особистісним 

опитувальником, то всі змінні можна поєднати у три основні фактори. До них 

відносяться: фактор 1 (депресивність (0,531), роздратованість (0,624), 
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скромність (0,431)), фактор 2 (неврастенія (0,514), спонтанна 

агресивність (0,429), реактивна агресивність (0,384), маскулінність (0,622)), 

фактор 3 (комунікативність (0,234), експресивність (0,612), 

екстраверсія (0,711)). Детальні результати представлені у додатку Н. Таким 

чином, можна групувати психологічні характеристики відносно їх впливу на 

вибір сепарації. Візуалізація представлена на рис. 3.10.  

 
Рис. 3.10. Фактори вибору сепарації  
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Групування змінних на рис. 3.10 буде в подальшому використовуватися 

для порівняння із групуванням факторів за іншими стратегіями. Наступною до 

розгляду була взята маргіналізація. Поетапність групування факторів була 

такою ж, як описано раніше. Із отриманих результатів було виокремлено 5 

основних факторів: фактор 1 (мрійливість (0,321) та тривожність (0,231)), 

фактор 2 (комунікативність (0,586), сміливість (0,721), радикалізм (0,337)), 

фактор 3 (абстрактність мислення (0,434), чуттєвість (0,248), нон-конформізм 

(0,561)), фактор 4 (чуттєвість (0,431), низький самоконтроль (0,501)), фактор 5 

(емоційна нестабільність (0,419), експресивність (0,386), емоційний 

стрес (0,297)). Із методики СЖО насиченість життя виявилася єдиним 

фактором. Що ж стосується результатів за Фрайбурзьський особистісним 

опитувальником, то всі змінні можна поєднати у чотири основні фактори. До 

них відносяться: фактор 1 (депресивність (0,312), дратівливість (0,371)), 

фактор 2 (комунікативність (0,431), відкритість (0,382), екстраверсія (0,473)), 

фактор 3 (спонтанна агресивність (0,511), маскулінність (0,634)), фактор 4 

(відкритість (0,232) та екстраверсія (0,368)). У порівнянні із групуванням по 

відношенню до сепарації, відмінності присутні за методикою Кетелла та СЖО. 

Із першою методики була трохи змінена наповненість факторів, за СЖО був 

визначений інший більш суттєвий фактор.  

Надалі до розгляду була взята інтеграція. На жаль, виконати факторний 

аналіз із цією змінною не є можливим, так як результати цієї змінної 

розподілені не за нормальним розподілом, і у зв’язку із цим не можна 

отримати валідних даних щодо цієї стратегії. Наступною до розгляду була 

взята асиміляція. Результати проведення аналізу стосовно цієї стратегії 

особливо відмінного результату не показали, а тому основне групування 

факторів залишається незмінним, тобто таким, як представлено на рис. 3.11. 

Варто також зауважити, що відмінностей за групуванням факторів відносно 

осіб з різних вікових груп та відмінностей за типом міграції також виявлено не 

було, а тому вони не будуть представлені детально.  
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Екстраверсія Локус 

контролю «Я» 

Реактивна 

агресивність 

Емоційна 

стійкість 

Невротизація Соціальне 

оточення 

Комунікативність Орієнтація на 

результат 

Спонтанна 

агресивність 

Емоційна 

лабільність 

Депресивність Фемінінність 

Експресивність Високий 

самоконтроль 

Маскулінність Стійкість 

до стресу 

Психопатизація Стриманість 

Само 

достатність 

  Сміливість Стресове 

реагування 

Чуйність 

   Радикалізм  Життєва 

позиція 

     Скромність 

Рис. 3.11. Поєднання теоретичного та емпіричного групування 

психологічних змінних 

 

Виходячи із отриманих результатів, можна сказати що теоретичне 

групування психологічних змінних не співпадає із емпіричним. Теоретичне 

групування змінних представлено на рис. 2.1, емпіричне узагальнене 

групування представлене на рис. 3.11. Таким чином, було виключено деякі 

групи змінних, які включали в себе ті показники, які не мали суттєвого зв’язку 

із вибором стратегії акультурації. На рис. 3.11 представлено переважно ті 

змінні, які мають значущі статистичні значення. Це дозволяє нам видозмінити 

підхід щодо групування змінних. Так, наприклад, акультураційний стрес, як 

сукупність тривоги, депресії та соціокультурної дезадаптації, варто розглядати 

як актуальний психологічний стан, адже за результатами дослідження, 

соціокультурна дезадаптація має менш суттєві та значущі результати у 

порівнянні із тривогою та депресією окремо. Також рівні психопатизації та 

невротизації мають значення при виборі стратегії акультурації. Контактність 
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включила в себе екстраверсію та експресивність, група показників «життєва 

позиція» була виключена, так як важливими компонентами цієї групи є локус 

контролю «Я» та орієнтація на результат, які, у поєднанні із високим 

самоконтролем, формують показник стійкість особистості. Важливою групою 

змінних виявилася оцінка проблем, яка була деталізована у «реагування на 

наявність проблем», оскільки переважно включає в себе емоційний компонент, 

разом із оцінкою ситуації або проблеми. Було визначено таку групу, як 

агресивність реагування, адже як показали результати дослідження, спонтанна 

та реактивна агресивність завжди йдуть у поєднанні із маскулінністю та мають 

вплив на вибір стратегії акультурації. Дихотомічна шкала фемінінність-

маскулінність була розділена на дві окремі характеристики, фемінності та 

маскулінності, адже вона має значущі зв’язки окремо за кожною 

характеристикою. Врешті решт, група змінних «адаптація» залишила свою 

назву, адже вона включає в себе досить розрізнений спектр психологічних 

змінних, які мають значення по відношенню до вибору стратегії акультурації. 

Тим не менш, міру впливу варто розглядати тепер у декілька етапів. у першу 

чергу це вплив всіх змінних, далі за кожною представленою специфікою 

групування (теоретичною та емпіричною) окремо.  

При визначенні міри впливу психологічних характеристик треба 

враховувати вікові групи та розподіл за типом міграції респондентів. Тому 

зазначені групи будуть визначені окремо при обробці результатів. Оскільки 

головним напрямом обробки результатів є рух від узагальнення до деталізації, 

то першими до розгляду були взятті групи показників із комплексної моделі 

дослідження, представленої на рис. 3.11. Групування показників дозволяє 

зменшити кількість небажаних, або тих показників, які не мають суттєвого 

впливу або зв’язку. Незважаючи на це, кожна психологічна характеристика 

розглядалася окремо для перевірки наявності зв’язків. Для визначення 

значущих результатів застосовувався множинний регресійний аналіз, де 

об’єднані групи взято до розгляду як сталі психологічні характеристики. 
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Кожна група (сукупність чинників за попередньо виокремленими факторами) 

отримала робочу назву, яка використовуєься у представленні результатів. 

Першою була взята група під назвою «контактність», що в цілому 

розуміється як здатність або схильність респондентів встановлювати контакт із 

суспільством-реципієнтом. Ця група не має значущих результатів щодо 

сепарації, маргіналізації та інтеграції. Проте ця вона виявилася важливою для 

асиміляції: експресивність та самодостатність в сукупності можуть мати вплив 

на вибір асиміляції як акультураційної стратегії.  

Другою до розгляду була взята група характеристик під назвою 

«стійкість», до якої ввійшли: локус контролю «Я», орієнтація на результат та 

високий самоконтроль. Для сепарації мало значення орієнтація на результат. 

Для маргіналізації та інтеграції суттєвих результатів виявлено не було. Для 

асиміляції мав значення орієнтація на результат. З цього випливає, що 

орієнтація на результат має найбільш суттєвий вплив на вибір стратегії 

акультурації серед усіх зазначених характеристик із цієї групи.  

Третьою до розгляду була взята група змінних під назвою «агресивне 

реагування» до якої входять: спонтанна агресивність, реактивна агресивність 

та високий рівень маскулінності. Для сепарації та асиміляції ця група змінних 

не має суттєвих результатів, для маргіналізації важливою стала наявність 

реактивної агресивності, відсутність реактивної агресивності впливає на вибір 

інтеграції. Тобто, за наявності реактивної агресивності людина може обрати 

маргіналізацію, за її відсутності – інтеграцію.  

Четвертою до розгляду була взята група змінних під назвою «реагування 

на наявність проблем», до якої входять: емоційна стійкість, емоційна 

лабільність, стійкість до стресу, сміливість, радикалізм. Згідно результатів, для 

вибору сепарації значення мають наявність емоційної нестабільності та 

високий рівень радикалізму. Маргіналізація суттєво відчуває вплив емоційної 

нестабільності, емоційної лабільності та радикалізму, тобто, чим менш 

емоційно стабільною, чим менш радикальною (більш консервативною) та чим 

менш емоційно лабільною є людина, тим скоріше вона обере маргіналізацію. У 
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нашому випадку р=0,00, тому ми маємо повне право говорити про пряму 

лінійну залежність. Чим більш емоційно стабільним буде респондент, тим 

скоріше він або вона обере інтеграцію. Емоційна нестабільність разом із 

відсутністю сміливості дають вибір асиміляції.  

П’ятою до розгляду була взята група під назвою «актуальний 

психологічний стан», до якої входять: невротизація, депресивність, 

психопатизація та стресове реагування. Депресивність та психопатизація 

мають значення для вибору сепарації. Низький рівень психопатизації та 

відсутність стресового реагування сприяють вибору інтеграції.  

Шостою до розгляду була взята група змінних під назвою «адаптація», 

до якої входять наступні змінні: соціальне оточення, фемінінність, 

стриманість, чуйність, життєва позиція, скромність. Для сепарації мають 

значення стриманість та нон-конформізм. Для маргіналізації суттєвими є такі 

змінні: штучність представлення себе (відсутність щирості), нон-конформізм, 

чуттєвість та відкритість. Для інтеграції важливі такі змінні: нон-конформізм, 

відкритість, фемінінність та розсудливість. Для асиміляції важливими є: 

низька розсудливість, практичність або реалізм, відсутність скромності та 

високий конформізм.  

На наступному етапі з’ясовували, чи є відмінності у прогностичності та 

впливі психологічних змінних для різних вікових груп та для представників 

різного типу міграції. Для зручності проведення аналізу, групи змінних 

розглядалися у зворотньому порядку і першою до розгляду була взята група 

змінних під назвою «Адаптація». Варто відзначити, що були виявлені деякі 

відмінності між юнацьким та молодим віком. У першу чергу, варто зазначити, 

що для різних вікових груп представлені не всі психологічні характеристики. 

Це означає, що окрім того, що відмінності між віковими групами дійсно мають 

значення, це також вказує на те, що вік також є суттєвим для вибору стратегії 

акультурації. Більш детальні результати порівняльного аналізу наведено у 

таблиці 3.20.  
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Таблиця 3.20 

Відмінності у чинниках вибору стратегії акультурації для різних вікових груп 

 

Стратегія 

акультурації 

Група 

чинників 

Психологічні змінні Юнацький 

вік 

Молодість 

Асиміляція Адаптація Нон-конформізм 

Розсудливість 

Фемінінність 

Скромність 

Чуттєвість 

0,96 

-0,135 
-0,218 

- 

- 

- 

-0,86 
0,215 

-0,90 

-0,123 

 Реагування на 

проблеми 

Сміливість 

Емоційна стабільність 

-0,77 

-0,123 

-0,155 

-0,72 

 Агресивне 

реагування 

Реактивна агресивність -0,52 -0,157 

 Стійкість Орієнтація на результат 

Локус контролю «Я» 

-0,281 
-0,341 

0,386 
0,472 

Інтеграція Адаптація Скромність 

Чуттєвість 

-0,306 

-0,342 

0,109 

-0,09 

 Реагування на 

проблеми 

Сміливість 

Емоційна стабільність 

-0,77 

-0,123 

-0,155 

-0,72 

 Агресивне 

реагування 

Реактивна агресивність -0,1 -0,286 

 Стійкість Локус контролю «Я» -0,144 0,572 

Маргіналізація Адаптація Нон-конформізм 0,365 -0,254 

 Стійкість Локус контролю «Я» 0,108 -0,65 

Сепарація Адаптація Фемінінність 0,291 -0,79 

 Реагування на 

проблеми 

Сміливість 

Емоційна лабільність 

Емоційна стабільність 

- 
-0,44 

-0,84 

0,20 
0,44 

- 

 Агресивне 

реагування 

Реактивна агресивність -0,51 -0,85 

 Стійкість Локус контролю «Я» 0,76 0,52 

 

Наведені результати показують наявність чітких відмінностей за 

певними змінними та групами змінних, які треба враховувати при формуванні 

прогностичної моделі. Таким чином, можна однозначно стверджувати, що вік 

респондента має значення при виборі стратегії акультурації за наявності 

певних психологічних характеристик. Варто зупинитися на більш детальному 

поясненні результатів із таблиці 3.20. Для вибору асиміляції для осіб 

юнацького віку важливі наступні характеристики: нон-конформізм, низька 

розсудливість, високий рівень фемінності, наявність емоційної нестабільності, 

відсутність орієнтації на результат та відсутність локусу контролю «Я». Для 
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осіб молодого віку характерні наступні особливості: до вибору асиміляції їх 

спонукає низький рівень фемінності, низький рівень чуттєвості, відсутність 

сміливості, висока орієнтація на результат та високий рівень локусу 

контролю «Я». Можна побачити зовсім протилежні результати, що ще раз 

доводить необхідність врахування віку респондентів при визначенні 

психологічних чинників стратегії акультурації. Для вибору інтеграції для осіб 

юнацького періоду важливі наступні особливості: низький рівень скромності, 

високий рівень скептичності, висока емоційна стабільність та низький рівень 

локусу контролю «Я». Для осіб молодого віку характерні: високий рівень 

скромності, низький рівень сміливості, відсутність реактивної агресивності та 

високий рівень локусу контролю «Я». Для вибору маргіналізації для 

юнацького та молодого віку важливим є наявність конформізму: для юнаків 

низького конформізму, для дорослих – високого. Для вибору сепарації для осіб 

юнацького віку характерні: високий рівень маскулінності, відсутність 

реактивної агресивності та високий рівень локусу контролю «Я». Для осіб 

молодого віку характерні: відсутність реактивної агресивності та наявність 

емоційної лабільності. Що ж стосується типу міграції, то там таких суттєвих 

та однозначних відмінностей виявлено не було. 

Такі результати були отримані при використанні комплексної моделі, яка 

була сформована із теоретичних та емпіричних напрацювань. Для зменшення 

кількості змінних, варто також розглянути їх без умов групування відповідно 

до окремих вікових груп та до типів міграції. Для зменшення кількості змінних 

буде використаний множинний регресійний аналіз, який дозволить відкинути 

найменш впливові змінні. Першими до розгляду були взяті особи юнацького 

віку, для розгляду окремо по кожній зі стратегій акультурації.  

Відносно сепарації, результати підтверджують те, що було отримано 

при «груповому» вимірюванні, тобто при дослідженні психологічних змінних 

за групами. Рівняння регресії є наступним:  

Y=0,477 (Фемінінність – маскулінність) + (-0,294) (Реактивна 

агресивність) + 0,483 (Локус контролю «Я») + (-0,301) (Емоційна 
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нестабільність) + (-0,240) (Закритість – комунікативність) + 0,453 

(Практичність – абстрактність мислення) + 0,231 (Спокій-емоційний стрес) + 

0,544 (Наявність цілей в житті)  + 0,708 (Орієнтація на процес) + (-1,905) 

(Наповненість життя) + (-0,375) (Скромність) + 6,239. Результати наведені у 

таблиці 3.21.  

Таблиця 3.21 

Психологічні характеристики, які впливають на вибір сепарації для 

юнацького віку 

Психологічні чинники 
Нестандартизований 

коефіцієнт 

Стандартизований 
коефіцієнт Значущість 

Фемінінність - маскулінність ,477 ,620 ,000 

Реактивна агресивність -,294 -,646 ,000 

Локус контролю «Я» ,483 ,648 ,000 

Емоційна нестабільність -,301 -,743 ,000 

Закритість - комунікативність -,240 -,639 ,000 

Практичність - абстрактність 

мислення 
,453 ,599 ,000 

Спокій - емоційний стрес ,231 ,760 ,000 

Наявність цілей в житті ,544 ,940 ,000 

Орієнтація на процес ,708 1,194 ,000 

Наповненість життя -1,905 -2,340 ,000 

Скромність -,375 -,977 ,000 

 

Отримані результати є набагато більш показовими, ніж ті, які були 

представлені окремо за комплексною моделлю. По-перше, вони містять більшу 

кількість змінних. По-друге, вони дають чітку та зрозумілу вказівку на те, що 

саме є психологічним чинником сепарації для осіб юнацького віку: додатній 

показник вказує на високий рівень зазначеної психологічної характеристики 

або на її правосторонній полюс; від’ємний – на низький або лівосторонній 

полюс. Наприклад, якщо показник для «консерватизму – радикалізму» є -0,372, 

то він означає, що значення має саме консерватизм. Така сама процедура 

проводилася для осіб молодого віку, результати проведення аналізу наведені у 

таблиці 3.22.  
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Таблиця 3.22 

Психологічні характеристики, які впливають на вибір сепарації для осіб 

молодого віку 

Психологічні чинники 
Нестандартизований 

коефіцієнт 

Стандартизований 
коефіцієнт Значущість 

Реактивна агресивність -,211 -,522 ,000 

Недомінантність - домінантність ,240 ,491 ,000 

Низько - високонормативна 

поведінка 
,248 ,484 ,000 

Орієнтація на процес -,414 -,722 ,000 

Локус контролю «Життя» -,360 -,460 ,000 

Наповненість життя ,721 ,884 ,001 

Неврастенія ,318 ,655 ,000 

Депресивність -,146 -,383 ,002 

Дратівливість ,118 ,414 ,000 

Розсудливість ,365 ,954 ,000 

 

Знову ж таки, отримані результати доводять те, що відмінність за 

віковими групами має значення, а тому навіть різні психологічні чинники у 

різній мірі впливають на вибір сепарації як стратегії акультурації. Рівняння 

регресії є наступним:  

Y = -0,211 (Реактивна агресинвість) + 0,240 (Недомінантність – 

домінантність) + 0,248 (Низько-високонормативна поведінка) + (-0,414) 

(Орієнтація на процес) + (-0,360) (Локус контролю «Життя») + 0,721 

(Наповненість життя) + 0,318 (Неврастенія) + (-0,146) (Депресивність)  + 0,118 

(Дратівливість) + 0,365 (Розсудливість) + 5,241.  

Наступною до розгляду була взята маргіналізація. Результати для осіб 

юнацького та молодого віку представлені у таблицях 3.23 та 3.24 відповідно. 

Рівняння регресії є наступним:  

Y = -0,341 (Конформізм – нон-конформізм) + (-0,224) (Страх – 

сміливість) + 0,989 (Локус контролю «Я») + (-1,099) (Емоційна лабільність) + 

(-0,357) (Емоційна нестабільність) + 0,650 (Практичність – абстрактність 

мислення) + 0,205 (Недомінантність – домінантність) + (-0,211) (Низько-

високонормативна поведінка)  + (-0,502) (Скептичність – довіра) + 0,453 

(Спокій – емоційний стрес) + 0,312 (Наявність цілей в житті) + 0,599 
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(Орієнтація на процес) + 0,616 (Орієнтація на результат)  + (-0,475) (Локус 

контролю «Життя») + (-1,799) (Наповненість життя) + 1,168 (Депресивність) + 

0,227 (Розсудливість) + (-0,628) (Скромність) + (-0,256) (Інтраверсія – 

екстраверсія) + 10,416.  

Таблиця 3.23 

Психологічні характеристики, які впливають на вибір маргіналізації для 

юнацького віку 

Психологічні змінні 
Нестандартизований 

коефіцієнт 

Стандартизований 

коефіцієнт Значущість 

Конформізм - нон-конформізм -,341 -,879 ,000 

Страх - сміливість -,224 -,608 ,000 

Локус контролю «Я» ,989 1,214 ,000 

Емоційна лабільність -1,099 -2,720 ,000 

Емоційна нестабільність -,357 -,807 ,000 

Практичність - абстрактність 

мислення 
,650 ,786 ,000 

Недомінантність - домінантність ,205 ,377 ,000 

Низько - високонормативна 

поведінка 
-,221 -,459 ,000 

Скептичність - довіра -,502 -1,031 ,000 

Спокій - емоційний стрес ,453 1,363 ,000 

Наявність цілей в житті ,312 ,494 ,001 

Орієнтація на процес ,599 ,924 ,000 

Орієнтація на результат ,616 ,961 ,000 

Локус контролю «Життя» -,475 -,662 ,000 

Наповненість життя -1,799 -2,021 ,000 

Депресивність  1,168 2,613 ,000 

Розсудливість ,227 ,520 ,000 

Скромність -,628 -1,496 ,000 

Інтраверсія - екстраверсія -,256 -,493 ,000 

 

Рівняння регресії є наступним:  

Y = 0,323 (Фемінінність – маскулінність) + (-0,598) (Локус контролю 

«Я») + (-0,203) (Емоційна лабільність) + 0,319 (Недомінантність – 

домінантність) + (-0,189) (Практичність – мрійливість) + 0,218 (Наївність – 

штучність) + 0,298 (Орієнтація на процес) + 0,137 (Розсудливість) + (-0,269) 

(Відкритість) +         (-0,268) (Інтраверсія – екстраверсія) + 1,924.  
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Таблиця 3.24 

Психологічні характеристики, які впливають на вибір маргіналізації для осіб 

молодого віку 

Психологічні чинники 
Нестандартизований 

коефіцієнт 

Стандартизований 

коефіцієнт 
Значущість 

Фемінінність - маскулінність ,323 ,651 ,000 

Локус контролю «Я» -,598 -,945 ,000 

Емоційна лабільність -,203 -,632 ,000 

Недомінантність - домінантність ,319 ,753 ,000 

Практичність - мрійливість -,189 -,552 ,000 

Наївність - штучність ,218 ,528 ,000 

Орієнтація на процес ,298 ,601 ,000 

Розсудливість ,137 ,413 ,000 

Відкритість -,269 -,771 ,000 

Інтраверсія - екстраверсія -,268 -,570 ,000 

 

Рівняння регресії для «юнацької інтеграції» є наступним:  

Y = (-0,187) (Реактивна агресивність) + 0,236 (Емоційна лабільність) +   

(-0,100) (Консерватизм – радикалізм) + 0,218 (Наявність цілей) + (-0,108) 

(Орієнтація на процес) + (-0,100) (Орієнтація на результат) + (-0,100) 

(Неврастенія) + (-0,175) (Депресивність) + 0,128 (Комунікативність) + (-0,169) 

(Відкритість) + 10,633.  

Таблиця 3.25 

Психологічні характеристики, які впливають на вибір інтеграції для юнацького 

віку 

Психологічні змінні 
Нестандартизований 

коефіцієнт 

Стандартизований 

коефіцієнт Значущість 

Реактивна агресивність -,187 -,724 ,000 

Емоційна лабільність ,236 1,129 ,000 

Консерватизм - радикалізм -,100 -,421 ,000 

Наявність цілей ,218 ,667 ,000 

Орієнтація на процес -,108 -,323 ,005 

Орієнтація на результат -,100 -,304 ,003 

Неврастенія -,100 -,425 ,000 

Депресивність -,175 -,759 ,000 

Комунікативність ,128 ,551 ,000 

Відкритість -,169 -,623 ,000 
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Таблиця 3.26 

Психологічні характеристики, які впливають на вибір інтеграції для осіб 

молодого віку 

Психологічні змінні 
Нестандартизований 

коефіцієнт 

Стандартизований 
коефіцієнт Значущість 

Фемінінність - маскулінність -,517 -,909 ,000 

Локус контролю «Я» ,477 ,657 ,000 

Емоційна лабільність ,278 ,757 ,000 

Недомінантність - домінантність -,510 -1,052 ,000 

Замкненість - експресивність -,254 -,662 ,000 

Низько - високонормативна 

поведінка 
-,283 -,557 ,000 

Практичність - мрійливість ,251 ,638 ,000 

Орієнтація на процес ,492 ,867 ,000 

Локус контролю «Життя» ,766 ,988 ,000 

Комунікативність ,258 ,570 ,000 

Розсудливість -,154 -,406 ,000 

Відкритість -,181 -,453 ,000 

Інтраверсія - екстраверсія ,153 ,284 ,002 

 

Рівняння регресії є наступним:  

Y = (-0,517) (Фемінінність – маскулінність) + 0,477 ( Локус контролю 

«Я») + 0,278 (Емоційна лабільність) + (-0,254) (Замкненість – експресивність) 

+      (-0,283) (Низько-високонормативна поведінка) + 0,251 (Практичність – 

мрійливість) + 0,492 (Орієнтація на процес) + 0,766 (Локус контролю 

«Життя»)  + 0,258 (Комунікативність) + (-0,154) (Розсудливість) + (-0,154) 

(Відкритість) + 0,153 (Інтраверсія – екстраверсія) + 11,349.  

Для вибору асиміляції осіб юнацького віку рівняння регресії є 

наступним:  

Y = (-0,187) (Фемінінність – маскулінність) + (-0,298) (Конформізм – 

нон-конформізм) + 0,939 (Локус контролю «Я») + (-0,465) (Емоційна 

лабільність) + (-0,371) (Емоційна нестабільність) + 0,366 (Недомінантність – 

домінантність) + (-0,374) (Скептичність – довіра) + 0,234 (Низький – високий 

самоконтроль) + 0,282 (Спокій – емоційний стрес) + (-1,247) (Наповненість 

життя) + 0,491 (Депресивність) + 0,218 (Дратівливість) + (-0,668) (Скромність)  

+ (-0,372) (Інтраверсія – екстраверсія) + 12,740.  
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Таблиця 3.27 

Психологічні характеристики, які впливають на вибір асиміляції для 

юнацького віку 

Психологічні змінні 
Нестандартизований 

коефіцієнт 

Стандартизований 
коефіцієнт Значущість 

Фемінінність - маскулінність -,624 -,634 ,000 

Конформізм - нон-конформізм -,298 -,656 ,000 

Локус контролю «Я» ,939 ,986 ,000 

Емоційна лабільність -,465 -,985 ,000 

Емоційна нестабільність -,371 -,717 ,000 

Недомінантність - домінантність ,366 ,575 ,000 

Скептичність - довіра -,374 -,657 ,000 

Низький - високий самоконтроль ,234 ,404 ,000 

Спокій - емоційний стрес ,282 ,726 ,000 

Наповненість життя -1,247 -1,198 ,000 

Депресивність ,491 ,939 ,000 

Дратівливість ,218 ,548 ,000 

Скромність -,668 -1,360 ,000 

Інтраверсія - екстраверсія -,372 -,614 ,000 

 

Для вибору асиміляції осіб молодого віку рівняння Рівняння регресії є 

наступним:  

Y = 0,206 (Конформізм – нон-конформізм) + (-0,362) (Реактивна 

агресивність) + 0,434 (Спонтанна агресивність) + 0,816 (Локус контролю «Я») 

+ (-0,205) (Практичність – абстрактність мислення) + (-0,245) 

(Недомінантність – домінантність) + 0,245 (Скептичність – довіра) + 0,289 

(Наївність – штучність) + (-0,368) (Наявність цілей) + (-0,341) (Орієнтація на 

результат) + (-0,600) (Неврастенія) + 0,323 (Комунікативність) + (-0,208) 

(Розсудливість) + 3,116.  

 Отримані результати в цілому є достатньо показовими та розкривають 

багато особливостей відносно формування прогностичної моделі, яка 

стосувалася б чинників вибору стратегії акультурації особистості. Тим не 

менш, важливо взяти до розгляду ті чинники, які є переважно характерними 

для респондентів із різними типами міграції, тобто із різною мотивацією 

переміщення.  
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Таблиця 3.28 

Психологічні характеристики, які впливають на вибір асиміляції для осіб 

молодого віку 

Психологічні змінні 
Нестандартизований 

коефіцієнт 

Стандартизований 
коефіцієнт Значущість 

Конформізм - нон-конформізм ,206 ,313 ,000 

Реактивна агресивність -,362 -,592 ,000 

Спонтанна агресивність ,434 ,638 ,000 

Локус контролю «Я» ,816 ,737 ,000 

Практичність - абстрактність 

мислення 
-,205 -,212 ,001 

Недомінантність - домінантність -,245 -,330 ,000 

Скептичність - довіра ,245 ,306 ,000 

Наївність - штучність ,289 ,401 ,000 

Наявність цілей -,368 -,438 ,000 

Орієнтація на результат -,341 -,373 ,000 

Неврастенія -,600 -,819 ,000 

Комунікативність ,323 ,467 ,000 

Розсудливість -,208 -,360 ,000 

 

Результати, які представлені у таблиці 3.29 є також достатньо 

показовими. Вони дозволяють стверджувати, що тип міграції (або мотивація 

переміщення) є також важливою соціо-демографічною змінною, представники 

якої мають відмінні ключові психологічні чинники вибору стратегії 

акультурації. Ці результати також підтверджують попередньо отримані 

результати стосовно визначення вікових груп та типу міграції як двох 

основних соціо-демографічних характеристик, які варто брати до уваги при 

визначенні чинників вибору стратегії акультурації.  

Таким чином визначено найбільш суттєві психологічні чинники вибору 

стратегії акультурації особистості. Ці чинники не є універсальними, а тому 

потрібно враховувати вікову та «мотиваційну» специфіку респондентів. На 

жаль, визначити особливості розподілу результатів відносно типу міграції та 

вікових груп одночасно не є можливим у зв’язку із відсутністю достатньої 

кількості респондентів для задоволення вимог статистичної обробки данних. 

Кількість досліджуваних при поєднанні двох соціо-демографічних 

характеристик не буде репрезентативною. 
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Таблиця 3.29 

Порівняльний аналіз ключових змінних для різних типів міграції 

 
Власне міграція Освіта Робота 

Програма 

обміну 
Шлюб 

С
е
п

а
р

а
ц

ія
 

Емоційна 

нестабільність 

Закритість 

 

Емоційна 

стабільність 

Закритість 

 
Скромність 

Локус контролю 

«Я» 

Локус контролю 

«Життя» 
 

Локус контролю 

«Життя» 

Локус контролю 

«Життя» 

Розсудливість Розсудливість 
Висока 

нормативність 

поведінки 

 
Практичність 

мислення 

Спонтанна 

агресивність 
Чуттєвість  Тривожність 

Дратівливість 

 

Депресивність Страх  
Страх 

 

Скептичність 

 

М
а
р

г
ін

а
л

із
а

ц
ія

 

Емоційна 

нестабільність 

Реактивна 

агресивність 

Спонтанна 

агресивність 

Експресивність 

 

Домінантність 

 

Довірливість Закритість Дратівливість Дратівливість 
Практичність 

мислення 

Конформізм  Консервативність Конформізм 
Локус контролю 

«Життя» 

Мрійливість  Наявність цілей   

Емоційний стрес     

Ін
т
е
г
р

а
ц

ія
 

Емоційна 

нестабільність 

Відсутність 

реактивної 

агресивності 

Маскулінність Комунікативність 
Абстрактність 

мислення 

Чуттєвість Фемінінність Закритість Наявність цілей Фемінінність 

Довірливість Сміливість Наївність Нон-конформізм  

Консерватизм 
Практичність 

мислення 
   

Орієнтація на 
результат 

Спокій    

А
с
и

м
іл

я
ц

ія
 

Емоційна 

нестабільність 

Закритість 

 

Емоційна 

лабільність 

Тривожність 

 

Домінантність 

 

Експресивність 

 

Тривожність 

 

Спокій 

 

Відкритість 

 

Низька 

нормативність 

поведінки 

Локус контролю 

«Я» 

Локус контролю 

«Життя» 

Скептичність 

 
Комунікативність  

 Фемінінність Фемінінність   

 

Результати дозволили визначити міру впливу кожного найсуттєвішого 

чинника окремо, що дозволяє власне переходити до розробки прогностичної 

моделі чинників вибору стратегії акультурації особистості. Одержані дані 

вказують на неспроможність обраних на початку моделей дослідження 

задовольнити обрані задачі дослідження. При проведенні емпіричного 
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дослідження, зведення окремих змінних у групи не показало доцільності та 

будь-якої цінності, оскільки групи змінних були неоднорідними. Саме тому 

побудова прогностичної моделі буде базуватися на інших принципах, 

головними критеріями яких є: введення та розгляд віку та мотивації 

переміщення як ключових розподільчих ознак; розгляд психологічних 

чинників вибору стратегії акультурації особистості окремо для кожної 

стратегії; врахування всіх досліджених соціо-демографічних характеристик 

для представлення максимально-універсалізованих результатів; врахування 

стандартних профілів особистості як сукупності чинників вибору стратегії 

акультурації (без врахування попереднього групування). Результати такого 

підходу представлені у наступному розділі.  

 

3.4. Моделювання психологічних чинників акультурації 

 

Процес моделювання у нашому випадку характеризується трьома 

основними напрямами: окреслення психологічних чинників, які спонукають 

до вибору конкретної стратегії акультурації, окреслення профілю особистості, 

який/яка скоріше за все за наявності таких характеристик обере певну 

стратегію акультурації та з’ясування залежності вибору стратегії акультурації 

у поєднанні психологічних та соціально-демографічних змінних.  

Перший напрям базується на виключенні найменш суттєвих змінних, які 

мали б вплив на вибір конкретної стратегії акультурації. У результаті такий 

спосіб виокремлення чинників є каузальним, тобто причинно-наслідковим і 

дозволяє говорити про змінні у форматі «якщо … то …». Головною 

особливістю є чіткість визначення чинників без необхідності їх додаткового 

перегрупування. До того ж, дихотомічні шкали були взяті лише в «одному 

напрямку», що дозволяє виокремити один окремий специфічний чинник. 

Попередньо-проведений факторний аналіз дозволив провести групування 

окремих чинників у контексті вибору стратегії акультурації, оскільки вони 

мають властивість накладатися один на одного. У результаті такого підходу 

можна отримати деталізовану емпіричну модель, яка визначатиме вибір 
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стратегії акультурації залежно від наявності певних психологічних 

особливостей.  

Другий напрям пов’язаний із психологічним профілем особистості. У 

результаті можна отримати типові профілі, які пов’язані з тим або іншим 

явищем. Таким чином, ми спробуємо сформували типові профілі особистості, 

який/яка матиме ймовірність обрати певну стратегію акультурації. На відміну 

від психолого-прогностичного підходу, де були виключенні характеристики, 

які мають найменший вплив та були конкретно означені, як психологічні 

чинники вибору стратегії акультурації особистості, тут беруться до уваги всі 

чинники та ранжуються за рівнем вираженості. У результаті, можна отримати 

профіль особистості із числовими значеннями за кожним із показників. Такий 

підхід дозволятиме стверджувати, що при співпадінні профіля респондента із 

типовим профілем, при входженні в іншокультурне середовище, особа матиме 

імовірність обрати саме таку стратегію акультурації. Чіткість та однозначність 

порушується двома важливими індикаторами: велика кількість числових даних 

та надмірне узагальнення, в результаті чого можуть бути втрачені 

індивідуально-психологічні особливості. Тим не менш, це є необхідним для 

побудови типових профілей, адже інакше їх неможливо розробити.  

Третій напрям представляє спробу поєднати соціально-демографічні 

характеристики та психологічні чинники вибору стратегії акультурації 

особистості. Тобто, такий спосіб є ще більш складним та багаторівневим, 

проте він дозволяє включити диференціацію характеристик. Саме для цього і 

було доцільним використання факторного аналізу, адже групування окремих 

змінних, саме у цьому випадку, буде доцільним. У результаті, замість окремої 

характеристики будуть представлені їх групи, назви котрих будуть взяті із 

теоретичної моделі, адже таким чином можна буде найповніше розкрити 

результати та якнайкраще представити максимально універсальну схему 

взаємодії психологічних чинників вибору стратегії акультурації та соціально-

демографічних характеристик.  
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У формуванні прогностичної моделі також були взяті до уваги соціо-

демографічні характеристики, які є визначальними та ключовими для 

визначення відмінностей у психологічних чинниках вибору стратегії 

акультурації. Таким чином, до них ввійшли вік та мотивація переміщення (або 

тип міграції). Ці характеристики є особливо важливими для першого напряму, 

який стосується окремих чинників для певної групи респондентів. Всі соціо-

демографічні характеристики будуть враховані при побудові універсальної 

схеми. Незважаючи на те, що досліджувана особа проходить процес 

міжкультурної взаємодії, ми маємо право розглядати універсальний профіль 

особистості поза межами її соціо-демографічних характеристик. Головний 

фокус дослідження був зроблений на психологічні характеристики, які, у свою 

чергу, показали значущі зв’язки із вибором стратегії акультурації. Розуміючи 

те, що на результати дослідження могли також вплинути побічні змінні, варто 

було розглядати взаємовпливи змінних максимально детально. У результаті 

цього неможливо отримати єдину, деталізовану та універсальну прогностичну 

модель, яка могла б покрити максимально велику кількість випадків. Процес 

виокремлення психологічних чинників вибору стратегії акультурації 

проведений у декілька етапів:  

1. Побудова регресійної моделі для осіб різних вікових груп для 

кожної стратегії окремо. 

2. Побудова регресійної моделі для респондентів із різною 

мотивацією переміщення для кожної стратегії окремо. 

3. Створення узагальнених профілів особистості для всіх стратегій 

одночасно. 

4. Створення узагальнених профілів особистості для всіх 

психологічних характеристик. 

5. Побудова універсальної схеми із урахуванням соціально-

демографічних чинників для кожної стратегії окремо. 

Результати представлені відповідно до зазначених етапів.  
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У результаті проведення регресійного аналізу було виокремлено низку 

особливостей для певних категорій та окремих груп, а тому формування 

регресійних прогностичних моделей є достатньо складним завданням. 

Регресійні моделі необхідно будувати окремо для кожної вікової групи та для 

кожного типу міграції (мотивації переміщення). Числові значення вже були 

отримані, а тому можна розробити прогностичну модель. Головним 

інтерпретаційним критерієм виокремлення чинників є низка показників. 

Відібрано лише ті психологічні характеристики, які мають високу значущість. 

До уваги взято нестандартизований коефіцієнт, адже він визначає міру нахилу 

виділеної прямої регресії, а не суму квадратів дисперсії значень. Також 

важливу роль відіграє кут, під яким пряма регресії перетинає вісь абсциси, так 

як чим гостріший кут, тим менший вплив, чим тупіший кут – тим більший. 

Цей математичний механізм дозволив виконати дві основні задачі: 

розмежувати дихотомічні змінні (за напрямком нахилу та за додатнім або 

від’ємним значенням), визначити силу зв’язку двох змінних. Перевірка 

колінеарності незалежних змінних також дозволила відкинути ті змінні, які в 

першу чергу заважали б проведенню аналізу та ті, які призвели б до невірних 

результатів при включенні всієї сукупності характеристик. Такий підхід 

дозволив нівелювати низку проблемних моментів, які могли б виникнути при 

проведенні аналізу та виокремленні психологічних чинників. Робота також 

була ускладнена відсутністю можливості сформувати одну єдину універсальну 

модель, яка могла б застосовуватися для будь-якого віку. Першими до 

розгляду були взяті особи юнацького віку. Результати виокремлення 

психологічних чинників вибору стратегії акультурації особистості для кожної 

стратегії окремо представлені на рисунках 3.12-3.15.  
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Рис. 3.12. Психологічні чинники вибору стратегії сепарації в юнацькому 

віці 

Результати виокремлення психологічних чинників виявилися логічними. 

Йдеться про лінійність представлення чинників та кількісні показники 

коефіцієнтів. Сепарація характеризується відсутністю значущих відносин з 

великим товариством, що супроводжуються збереженням етнічної 

ідентичності та традицій. Тобто, ті, хто обирають сепарацію, зберігають власні 

культурні настанови та не приймають культурні настанови суспільства-

реципієнта. Із рисунку 3.12 стає зрозумілим, що виокремлені чинники цілком 

відповідають такому результату. Наприклад, тривожність та замкненість, разом 

зі скромністю та великою культурною дистанцією звичайно не даватимуть 

змоги ознайомитися, а тим більше прийняти культурні традиції суспільства-

реципієнта.  

Не менш показовими є результати виокремлення психологічних 

чинників для маргіналізації, які представлені на рис. 3.13. Саме маргіналізація 

характеризується виступами проти суспільства-реципієнта, почуттям 

відчуження, втратою ідентичності і тим, що називається акультураційним 



160 

 

стресом. Тобто так-звані маргінали не ідентифікують себе із суспільством-

реципієнтом, а також втрачають зв’язки із рідною культурою. Зокрема, 

інтроверсія та конформізм, емоційний стрес, відсутність емоційної 

лабільності, депресивність та страх цілком можуть цьому сприяти, що ще раз 

підтверджує релевантність окреслених психологічних чинників.  

 

 
Рис. 3.13. Психологічні чинники вибору стратегії маргіналізації в 

юнацькому віці 

 

Результати виокремлення психологічних чинників для інтеграції 

представлені на рисунку 3.14. Вони є також цілком логічними та відповідають 

характеристикам інтеграції, яка розуміється як збереження деякої культурної 

цілісності групи (тобто реакція на зміни або деякий опір змінам), так і 

прагнення стати невід’ємною частиною більшої спільноти (тобто деяке 

пристосування). Цьому цілком можуть сприяти відкритість, комунікативність, 

наявність цілей у житті та емоційна лабільність. При таких психологічних 

чинниках варто очікувати саме вибору інтеграції як акультураційної стратегії.  
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Рис. 3.14. Психологічні чинники вибору стратегії інтеграції в юнацькому 

віці 

 

 
Рис. 3.15. Психологічні чинники вибору стратегії асиміляції в 

юнацькому віці 

 

Результати щодо стратегії асиміляції є дещо суперечливими, проте вони 

також є досить логічними. Асиміляція визначається як відмова від своєї 
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культурної ідентичності та традицій і перехід до більш великого 

співтовариства. Виходячи із отриманих результатів, депресивність, 

дратівливість та фемінінність можуть цьому цілком сприяти.  

Варто ще раз зазначити, що представлені результати є окресленням 

психологічних чинників вибору стратегії акультурації для осіб юнацького віку 

за кожною стратегією окремо. Для того, щоб наочно представити результати, 

вони були включені до емпіричної моделі, яка включає всі чинники, які 

впливають на вибір певної стратегії акультурації. Вони представлені на рис. 

3.16. Збільшена модель для кращого розгляду представлена у додатку Н. 

 

 
Рис. 3.16. Психологічні чинники вибору стратегії акультурації в 

юнацькому віці 

 

За отриманими результатами, у кожної стратегії акультурації є низка 

чинників, які зумовлюють її вибір у юнацькому віці. Для стратегії інтеграції це 

такі чинники: низький рівень депресивності, відсутність неврастенії, 

комунікативність, відкритість, емоційна лабільність, орієнтація на результат, 

наявність цілей в житті, відсутність реактивної агресивності. Стратегія 
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сепарації визначається такими чинниками: велика культурна дистанція, 

маскулінність, скромність, тривожність, замкненість, орієнтація на процес, 

абстрактність мислення, наявність цілей в житті та відсутність реактивної 

агресивності. Для асиміляції виокремлено такі чинники: фемінінність, 

дратівливість, емоційна стабільність, відсутність скромності, скептичність, 

інтроверсія, депресивність, відсутність емоційної лабільності, локус контролю 

«Я», відсутність наповненості життя. Маргіналізацію визначають такі 

чинники: наявність емоційного стресу, скептичність, страх, конформізм, 

інтроверсія, депресивність, відсутність емоційної лабільності, локус контролю 

«Я», відсутність наповненості життя.  

Для полегшення розуміння інформації, однакові чинники були об’єднані 

у блоки. Особливої уваги заслуговує те, що таких чинників небагато та 

переважна більшість представлена окремими чинниками. Це вказує на 

декілька особливостей: у першу чергу, це говорить про адекватність 

виокремлення саме стратегій акультурації; по-друге, процедура з’ясування 

чинників була адекватно проведеною; по-третє, вибір стратегії акультурації 

зумовлений психологічними чинниками.  

Наступною проблемою є визначення рівня впливу кожного чинника 

окремо та у їх сукупності. Тобто, чи може вистачити п’яти із восьми 

виокремлених чинників для того, щоб людина обрала саме таку стратегію 

акультурації. На це питання варто дати наступну відповідь: оскільки 

виокремлені чинники мають велике числове навантаження, то наявність трьох 

із усіх зазначених може забезпечити вибір саме цієї стратегії. До того ж, 

рекомбінація чинників також матиме місце, адже існує низка інших чинників, 

які не були взяті до уваги саме у нашому дослідженні, а тому вони також 

можуть мати певний вплив на вибір стратегії акультурації. У результаті можна 

стверджувати, що зазначені чинники мають вплив. Розроблена модель надалі 

може використовуватися як методологічна основа для розробки тренінгів для 

осіб різного віку, які виїжджають за кордон із різною метою. Тим не менш, 

модель із рис. 3.16 стосується лише осіб юнацького віку. Для осіб молодого 
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віку були отримані відмінні результати, які будуть представлені нижче за 

такою ж схемою.  

 
 

Рис. 3.17. Психологічні чинники вибору стратегії сепарації у молодому 

віці 

 

Першою до розгляду була взята сепарація. В цілому, окрім відмінності у 

чинниках, отримані результати також є цілком логічними та не потребують 

додаткового опису або пояснення, адже не виявлено не логічних впливів, 

наприклад, коли чинником вибору сепарації є високий рівень екстраверсії. 

Результати для кожної стратегії представлені окремо на рисунках 3.17-3.20.  

Результати в цілому досить показові та однозначні. Окреслені 

психологічні чинники цілком відповідають визначенню та характеристикам 

стратегій акультурації. Особливої уваги заслуговує саме прогностична модель 

представлена на рис. 3.21. Для кращого ознайомлення вона представлена у 

додатку Н. Якщо порівняти її із результатами, представленими на рис. 3.16, то 

стає зрозумілим та очевидним, що чинники є різними, а тому варто розглядати 

саме вік як одну із ключових характеристик, яка є визначальною для 

психологічних чинників вибору певної стратегії акультурації. 
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Рис. 3.18. Психологічні чинники вибору стратегії маргіналізації у 

молодому віці 

 

 
Рис. 3.19. Психологічні чинники вибору стратегії інтеграції у молодому 

віці 
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Рис. 3.20. Психологічні чинники вибору стратегії асиміляції у молодому 

віці 

 

Варто зазначити, що психологічні чинники виявилися достатньо чітко 

окресленими, а тому можливо розробити деталізовану емпіричну 

прогностичну модель задля визначення того, якою буде обрана стратегія 

акультурації та від яких психологічних чинників вона залежатиме. Згідно з 

результатами проведеного дослідження, для молодого віку характерні наступні 

психологічні чинники вибору стратегії акультурації. Для інтеграції: 

низьконормативна поведінка, фемінінність, екстраверсія, емоційна лабільність, 

мрійливість, локус контролю «Життя», орієнтація на процес. Асиміляцію 

визначають такі чинники: локус контролю «Я», відсутність реактивної 

агресивності, неврастенія, практичність, довіра, нерозсудливість, конформізм, 

спонтанна агресивність, комунікативність, недомінантність, орієнтація на 

процес. Для сепарації ключовими є такі чинники: локус контролю «Я», 

відсутність реактивної агресивності, неврастенія, високонормативна 
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поведінка, дратівливість, висока наповненість життя, розсудливість, 

домінантність, орієнтація на процес. Вибору маргіналізації сприяють такі 

чинники: практичність, відсутність емоційної лабільності, маскулінність, 

інтроверсія, штучність, локус контролю «Життя», орієнтація на процес.  

 
Рис. 3.21. Психологічні чинники вибору стратегії акультурації для 

молодого віку 

 

Результати є відмінними для молодого та юнацького віку, навіть при 

порівнянні однієї стратегії акультурації. Сукупність чинників, міра їх 

вираження та зміст можуть суттєво відрізнятися. Для прикладу можна 

розглянути інтеграцію, як найбільш оптимальну стратегію акультурації, 

чинниками якої у юнацькому віці є: низький рівень депресивності, відсутність 

неврастенії, комунікативність, відкритість, емоційна лабільність, орієнтація на 

результат, наявність цілей в житті, відсутність реактивної агресивності. На 

відміну від юнацького віку, для молодого виявляються такі чинники: 
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низьконормативна поведінка, фемінінність, екстраверсія, емоційна 

лабільність, мрійливість, локус контролю «Життя», орієнтація на процес. Це 

може свідчити про вікові зміни, адже юнацький вік та молодість 

представляють собою достатньо різні етапи життєвого шляху, а тому 

простежується зміна цінностей та зміни у багатьох інших психологічних 

аспектах. Тим не менш, саме тут варто зазначити, що важливу роль вік 

відіграє при переміщенні, адже всі досліджувані, виїздили за кордон вперше у 

своєму житті, а тому вже мали низку власних психологічних особливостей, які 

позначилися на результатах дослідження. Так звані «візитери» (ті люди, які 

тимчасово перебувають в іншокультурному середовищі, проте вже мають 

досвід міжкультурного контакту) були виключені із дослідження, адже їхні 

результати могли б мати зовсім інший розподіл. Дослідження акультурації 

повинно проводитися тільки на тих особах, які знайомляться із іншою 

культурою вперше. Ті, хто вже мали попередній досвід взаємодії із 

суспільством-реципієном, або ті, хто неодноразово проживали в інших 

культурних середовищах, повинні бути виключені із дослідження, адже їх 

результати суттєво загрожують внутрішній валідності дослідження, оскільки 

вибору стратегії акультурації у цих випадках не відбувається. До того ж, 

візитери зазвичай відображають свій попередній досвід і не можуть підлягати 

дослідженню, оскільки вони не проходять акультурацію, а є лише сторонніми 

споглядачами культури. Одним із важливих критерії проходження 

акультурації є включення до соціального життя суспільсва-реципієнта. Це 

означає наявність взаємодії із його представниками, навіть якщо воно є 

вимушеним: похід до магазину або спілкування із вчителями школи, де 

навчається дитина мігранта вже є включенням до соціального життя 

суспільства-реципієнта. 

Акультурація є процес, а тому вона має стадії. До них відносятьсятакі 

стадії: ейфорія (або стадія медового місяцю), аномія (образа або обурення), 

криза ідентичності (втрата ідентифікації із власною культурою та відсутність 

ідентифікації із культурою суспільства-реципієнта), адаптація (вибір типу 
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взаємодії із суспільством-реципієнтом або вибір стратегії акультурації). Кожна 

стадія має свої особливості, проте найважливішою стадією для вибору 

стратегії акультурації є криза ідентичності, так як саме на цій стадії можна 

змінити вибір стратегії акультурації завдяки рекомбінації, включення або 

виключення певних психологічних чинників, які представлені на рис. 3.16 та 

3.21. Йдеться про можливість зміни вибору стратегії акультурації шляхом 

зовнішнього впливу через психологічні чинники. Схема вибору стратегії 

акультурації через кризу ідентичності представлена на рис. 3.22. 

 

 

Рис. 3.22. Вибір стратегії акультурації залежно від кризи ідентичності  

  

 У нашому дослідженні мова йде про соціокультурну кризу 

ідентичності (Д. Мацумото), яка визначається такими індикаторами: високим 

рівнем спонтанної агресивності, підозрілості, акультураційного стресу, 

стриманості, соціокультурної дезадаптації; низьким рівнем відвертості, 

прямолінійності, орієнтації на результат, відповідальності, соціальної 

активності. Криза ідентичності є важливою стадією акультурації, оскільки 

вона є визначальною для вибору стратегії акультурації. До проходження цієї 

стадії людина може мати установку на асиміляцію (повну ідентифікаю із 

культурою та цінностями суспільства-реципієнта), проте на цій садії людина 

може повернутися до повної ідентифікації із рідною культурою та обрати 

сепарацію, чинниками якої є локус контролю «Я», відсутність реактивної 

агресивності, неврастенія, високонормативна поведінка, дратівливість, висока 
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наповненість життя, розсудливість, домінантність, орієнтація на процес. У разі 

необхідності вибору асиміляції, цю людину необхідно задіяти у соціально-

корисній діяльності (наприклад, волонтерській) для підвищення рівнів 

практичності та довіри до представників суспільства-реципієнта. Також 

необхідно зменшити рівні домінантності, неврастенії та розсудливості. Для 

цього є два особливо дієвих способи: запросити людину допомагати до 

будинку літніх людей, до дитячого садку або молодшої школи. Соціально-

спрямована діяльність, яка буде безпосередньо пов’язаною із представниками 

суспільства-реципієнта, які будуть зацікавлені у спілкуванні з мігрантом та їх 

соціальна взаємодія не матиме раціонального характеру (гра з дітьми або 

розмови про погоду із літніми людьми), будуть суттєво впливати на 

психологічні характеристики мігранта, зменшуючи ті харатеристики, які є 

чинниками стратегії сепарації,  та збільшуючи ті, які є чинниками стратегії 

асиміляції. У результаті мігрант обере стратегію асиміляції так як цьому 

сприятимуть наявні психологічні чинники.  

 У подібних ситуаціях криза ідентичності є точкою відліку, звідки 

починається вибір стратегії акультурації. Йдеться про те, що всі мігранти 

проходять цю стадію, проте вона може бути не вираженою та не всі мігранти 

здатні її ідентифікувати. Головною характеристикою кризи ідентичності як 

стадії акультурації є тимчасова відсутність ідентифікації із суспільством-

реципієнтом та із рідною культурою. Тривалість цієї стадії є індивідуальною і 

вона може швидко закінчитись або поступово перейти у стратегію 

маргіналізації під впливом психологічних чинників.  

Не менш важливим у виборі стратегії акультурації є тип міграції як 

змінної, яка мала б також впливати на перелік чинників вибору стратегії 

акультурації. Наочно результати представлені у таблиці 3.30. Міра 

вираженості у такому випадку не є суттєвим компонентом, адже її неможливо 

дослідити у зв’язку із відсутністю репрезентативної кількості респондентів за 

кожним окремим типом міграції.  

 



171 

 

Таблиця 3.30 

Порівняльний аналіз найсуттєвіших чинників для різних типів міграції 

 
Власне міграція Освіта Робота 

Програма 

обміну 
Шлюб 

С
е
п

а
р

а
ц

ія
 

Емоційна 

нестабільність 
Закритість 

Емоційна 

стабільність 
Закритість Скромність 

Локус контролю 

«Я» 

Локус контролю 

«Життя» 
 

Локус контролю 

«Життя» 

Локус контролю 

«Життя» 

Розсудливість Розсудливість 
Висока 

нормативність 

поведінки 

 
Практичність 

мислення 

Спонтанна 

агресивність 
Чуттєвість  Тривожність Дратівливість 

Депресивність Страх  Страх Скептичність 

М
а
р

г
ін

а
л

із
а

ц
ія

 

Емоційна 

нестабільність 

Реактивна 

агресивність 

Спонтанна 

агресивність 
Експресивність 

Домінантність 

 

Довірливість Закритість Дратівливість Дратівливість 
Практичність 

мислення 

Конформізм  Консервативність Конформізм 
Локус контролю 

«Життя» 

Мрійливість  Наявність цілей   

Емоційний стрес     

Ін
т
е
г
р

а
ц

ія
 

Емоційна 
нестабільність 

Відсутність 

реактивної 

агресивності 

Маскулінність Комунікативність 
Абстрактність 

мислення 

Чуттєвість Фемінінність Закритість Наявність цілей Фемінінність 

Довірливість Сміливість Наївність Нон-конформізм  

Консерватизм 
Практичність 

мислення 
   

Орієнтація на 

результат 
Спокій    

А
с
и

м
іл

я
ц

ія
 

Емоційна 

нестабільність 

Закритість 

 

Емоційна 

лабільність 

Тривожність 

 

Домінантність 

 

Експресивність 

 

Тривожність 

 
Спокій Відкритість 

Низька 

нормативність 

поведінки 

Локус контролю 

«Я» 

Локус контролю 

«Життя» 
Скептичність Комунікативність  

 Фемінінність Фемінінність   

 

У таблиці представлені лише найсуттєвіші чинники для позначених 

груп. Наприклад, найбільш суттєвими психологічними змінними для вибору 

сепарації серед тих, хто мігрував без наміру повертатися на батьківщину, є 

наступні: емоційна нестабільність, локус контролю «Я», розсудливість, 

спонтанна агресивність та депресивність. Йдеться про те, що респонденти, які 



172 

 

виїхали за кордон на постійне проживання за наявності таких психологічних 

особливостей, ймовірніше оберуть сепарацію, як акультураційну стратегію. 

За таким же принципом були розподілені й інші поєднання 

характеристик. Оскільки вибірка нерепрезентативна (замало досліджуваних у 

кожній групі за типом міграції), неможливо говорити про наявність 

закономірностей для вибору стратегії акультурації серед груп за типом 

міграції. У цьому випадку ми можемо говорити про наявнісь тенденційних 

впливів, проте результати в цілому є достатньо показовими, щоб окреслити 

наявність відмінностей у чинниках вибору стратегії у кожної групи окремо.  

Оскільки велика кількість характеристик була виключена через низькі 

показники та низької значущості, з’являється необхідність компенсації такої 

втрати. Для цього сформовано типові профілі особистості, яка скоріше за все, 

за наявності певних психологічних особливостей, обере певну стратегію 

акультурації. Метою цього підходу є спроба збереження холічності результатів. 

Тим не менш, нам вдалося отримати типові профілі особистості, які вказують 

на вираженість всіх характеристик за кожною методикою окремо. На рис. 3.23 

представлені результати за методикою Кетелла. 

 
Рис. 3.23. Сукупність типових значень за опитувальником Кетелла 
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 Кожен фактор представлений окремою літерою і вони означають 

наступне:  

Фактор «А»: (орієнтований на визначення ступеня товариськості 

людини в групі): «–» «Шизотимія»; «+» «Афектотимія». 

Фактор «В»: «–» «Низький інтелект»; «+» «Високий інтелект». 

Фактор «С»: «–» «Конформність»; «+» «Домінантність».  

Фактор «F»: «–» «Стриманість»; «+» «Експресивність».  

Фактор «G»: «–» «Низьке супер-его»; «+» «Високе супер-его». 

Фактор «Н»: «–» «Тректія»; «+» «Пармія». 

Фактор «I»: «–» «Харрія»; «+» «Премсія». 

Фактор «L»: «–» «Алаксія»; «+» «Протенсія». 

Фактор «M»: «–» «Праксернія»; «+» «Аутія». 

Фактор «N»: «–» «Прямолінійність»; «+» «Дипломатичність». 

Фактор «O»: «–» «Гипертимія»; «+» «Гіпотимія». 

Фактор «Q1»: «–» «Консерватизм»; «+» «Радикалізм». 

Фактор «Q2»: «–» «Залежність від групи»; «+» «Самодостатність». 

Фактор «Q3»: «–» «Низька зарозумілість»; «+» «Висока зарозумілість». 

Фактор «Q4»: «–» «Низька его-напруженість»; «Висока».  

Шкали Фрайбурзського опитувальника пронумеровані по порядку та 

вказують на наступні параметри: шкала I (невротичність), шкала II (спонтанна 

агресивність), шкала III (депресивність), шкала IV (дратівливість), 

шкала V (товариськість), шкала VI (врівноваженість), шкала VII (реактивна 

агресивність), шкала VIII (сором’язливість), шкала IX (відкритість), 

шкала X (E) (екстраверсія – інтроверсія), шкала XI (N) (емоційна лабільність), 

шкала XII (M) (маскулінність – фемінінність). Із отриманих результатів стає 

очевидним, що суттєвих відмінностей за Фрайбурзьським опитувальником, на 

відміну від опитувальника Кетелла, набагато менше. Такі результати дещо 

ускладнюють формування короткого опису психологічних особливостей 

типового профілю, тим не менш, можна виокремити низку яскравих 

особливостей. Зокрема, варто відзначити, що для маргіналізації яскраво 
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вираженою виявилася наявність спонтанної агресивності, а для сепарації не 

властива депресивність. Для асиміляції властива відсутність реактивної 

агресивності. Профілі для інтеграції та асиміляції виявилися майже 

ідентичними, однак для асиміляції меншим є рівень загальної відкритості. Ті 

хто обирають сепарацію є більш сором’язливими, менш відкритими та 

переважно є інтровертами. В цілому такі результати є теж показовими та лише 

підтверджують попередні результати відносно найбільш ключових 

психологічних чинників для вибору кожної стратегії акультурації окремо. 

Показники за кожною шкалою наведені на рис. 3.24. 

 

Рис. 3.24. Сукупність типових профілей за Фрайбурзьським опитувальником 

Зведення результатів, отриманих за кожною методикою окремо, 

дозволило сформувати чотири особистісні профілі, які зумовлюють вибір 

однієї з стратегій: незалежний (стратегія сепарації), залежний (стратегія 

асиміляції), відкритий (стратегія інтеграції), закритий (стратегія 

маргіналізації). Нижче представлений короткий опис отриманих профілів. 

Незалежний: до вибору сепарації схильні особи, які переважно 

демонструють «натуральну» поведінку та не підлаштовуються до більшості, у 

них немає потреби у спілкуванні, оскільки вони є самодостатніми. Вони не 
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розмірковують абстрактно, а є практичними і раціональними у вирішенні 

проблем. Проблеми вони вирішують швидко, проте не здатні до стратегічного 

планування подальших дій. Інколи вони є емоційними та занадто чутливими, 

що спонукає їх до ризиків та інколи спонтанних, емоційних рішень. Вони 

тривожні, особливо у незнайомих ситуаціях, а тому часто не вважають за 

потрібне знайомитись із чимось новим за власною ініціативою. При адаптації 

до нового середовища, вони можуть бути дисциплінованими та 

наполегливими, проте у незнайомому середовищі не проявляють такого хисту.  

Залежний: до вибору асиміляції схильні особи, які відкриті до 

спілкування та вважають за необхідне шукати та формувати нові соціальні 

зв’язки. Часто вони швидко орієнтуються в ситуації та мають високий рівень 

вербальної культури. Водночас, вони є достатньо скромними та 

дипломатичними, а також характеризуються доброзичливістю та 

імпульсивністю. Зазвичай відповідальні та емоційно дисципліновані, легко 

знаходять спільну мову із різними людьми. Інколи можуть почувати 

невпевненість у собі, проте це не заважає їм бути ініціативними та 

самостійними в цілому. Добре розуміють проблеми інших людей, мають 

власну точку зору, проте не схильні її активно нав’язувати. Швидко 

орієнтуються у незнайомих ситуаціях, схильні до оптимізму та ризику, їм не 

властива тривожність та депресивність.  

Відкритий: до вибору інтеграції схильні особи, які відкриті для 

спілкування, доброзичливі та здатні легко пристосовуватися до нових умов. 

Часто вони ерудовані, налаштовані реалістично, проявляють здоровий інтерес 

до нового у своєму житті, здатні до управління ситуаціями як конфлікту, так і 

взаємодії в цілому. Вони розсудливі та водночас гнучкі, характеризуються 

сміливістю та певною імпульсивністю. Вони також є достатньо практичними у 

власних діях, проте також здатні до мрійливості та чуттєвості. Їм також 

властива певна прямолінійність. Інколи вони не впевнені у собі, а тому часто 

прагнуть знайти підтримку зовні. Вони відкриті та прагнуть спілкуватися, 

відкриті для нового досвіду, до інших ставляться доброзичливо та не 
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намагаються нав’язувати власну точку зору. Не схильні до тривожності та 

надмірної самодисципліни.  

Закритий: до вибору маргіналізації схильні особи із вираженою 

ригідністю мислення, проте із достатньо високою емоційною стійкістю. Вони 

також можуть характеризуватися деякою наполегливістю, агресивністю, 

грубістю та індивідуальною незалежністю, проте можуть бути достатньо 

стриманими. Для них характерна непостійність, мінливість і навіть певна 

безвідповідальність, що не заважає їм ризикувати та приймати поспішні 

рішення. Часто-густо перекладають відповідальність на інших, особливо за 

власні невдачі. Вони також характеризуються уважністю до дрібниць та 

вирізняються особливою прямолінійністю. Не вважають за потрібне бути 

залежними та прагнуть отримати свободу від зобов’язань перед соціальним 

оточенням, схильні до апатії. Слабка вираженість потреби у спілкуванні, 

незважаючи на скептичність, ставляться до людей із довірою. Не проявляють 

лідерського потенціалу, не схильні до абстрактного мислення та не схильні 

довго роздумувати над проблемами.  

Наступним етапом є представлення психологічних чинників вибору 

стратегії акультурації у поєднанні із соціально-демографічними 

характеристиками. Розглянуто лише згруповані чинники, оскільки немає 

необхідності проводити надмірну деталізацію. Актуальні дослідження 

акультурації визначають, які саме соціально-демографічні характеристики 

мають вплив на вибір стратегії акультурації. Так, згідно з Т. Шапошніковою, 

вік, стать та мотивація переміщення є головними соціо-демографічними 

характеристиками при виборі стратегії акультурації [105]. Для кращого 

окреслення та представлення результатів, варто ще раз представити соціально-

демографічні характеристики, які використовувалися у нашому дослідженні. 

У першу чергу це мова повсякденного вжитку: російська та українська 

(розглядаються як рідна), німецька та англійська (розглядаються як не рідна). 

По-друге, це мотивація переміщення: робота, шлюб, освіта/навчання, 

програма обміну, власне міграція. По-третє, вік, який розглядається за 
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віковими групами: юнацький вік, молодість, зрілість. По-четверте це 

культурна дистанція: висока, середня та низька. Результати такого поєднання 

представлені на рис. 3.25.  

 

Рис. 3.25. Психологічні чинники вибору стратегії акультурації у 

поєднанні із соціально-демографічними характеристиками 

 Представлена схема характеризується надмірною узагальненістю, адже 

треба було включити чинники, які є ідентичними для кожної стратегії. Таким 

чином, ліворуч представлені соціо-демографічні характеристики, праворуч – 

психологічні. Головною особливістю цієї схеми є наступне: ліва та праві 
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сторони не тільки взаємодоповнюють одна одну, а ще й мають спільні 

характеристики. Йдеться про те, що фемінінність, наприклад, характерна не 

тільки як чинник вибору інтеграції як стратегії акультурації, а також вона 

властива для досліджуваних юнацького віку, які мають середню культурну 

дистанцію, тих, хто переважно спілкується не рідною мовою та тих, хто 

відчуває високий рівень культурної безпеки. Саме для такої синхронізації 

варто було проводити надмірне узагальнення та перегрупування 

психологічних характеристик. Варто також зауважити, що представлена схема 

не є вичерпною та всеохоплюючою, проте вона дозволяє максимально чітко 

представити основні тенденції, які були виявлені у ході дослідження.  

 Отже, інтеграцію найчастіше обирають: особи із яскраво вираженою 

фемінністю, відкритістю та цілеспрямованістю; переважно особи юнацького 

віку із середньою культурною дистанцією, які спілкуються не рідною мовою, 

які виїхали на навчання або за програмою обміну та почувають себе культурно 

захищеними. Асиміляцію обирають переважно ті індивіди, які мають яскраво 

виражену відкритість, довіру до суспільства-реципієнта та які є достатньо 

імпульсивними; в основному це особи молодого віку, які мають низьку 

культурну дистанцію, виїхали без наміру повертатися на батьківщину, в 

основному спілкуються не рідною мовою та почувають себе в безпеці. 

Сепарацію обирають індивіди чуттєві, замкнені, часто істеричні, 

цілеспрямовані, імпульсивні та схильні до агресії; в основному це особи 

молодого віку, з високою культурною дистанцією, в основному спілкуються 

рідною мовою та не відчувають культурної безпеки. Маргіналізацію обирають 

інфантильні індивіди, які є нестабільними та вразливими; в основному це 

особи молодого віку, які виїжджають на роботу, спілкуються здебільшого не 

рідною мовою та не відчувають культурної безпеки.  

 Рекомендації щодо практичного застосування розроблених моделей 

та подальших перспектив дослідження. Результати дослідження мають 

низку власних особливостей, що розкривають специфіку вибору стратегії 

акультурації та чинників цього вибору. Прогностична модель дає чітку та 
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зрозумілу характеристику та кількісне наповнення суто психологічних 

чинників. Вона має каузальну структуру і базується на принципах «якщо… 

то… ». Тобто, її застосування можливе у тренінгових програмах та при 

розробці культурних асиміляторів та інтеграторів, які дозволяють навчити 

найбільш продуктивній стратегії акультурації – інтеграції. До того ж, вона 

дозволяє чітко окреслити переліки, наповненості та взаємопроникнення суто 

психологічних чинників. Окрім цього, вона також дозволяє чітко їх 

розмежувати по відношенню до стратегій акультурації. Завдяки розробленим 

моделям, можна проводити опосередковане навчання, яке допоможе навчити 

обирати певну стратегію через урахування індивідуальних психологічних 

особливостей. Таким чином, результат буде достатньо стійким та виваженим і 

матиме кращу прогностичну валідність в цілому. Також розроблені моделі 

допоможуть тим, хто буде проводити навчання: на які саме психологічні 

особливості варто звернути увагу для того, щоб отримати максимально 

стійкий та ефективний результат. 

 Формування особистісних профілів є більш якісним, аніж кількісним 

підходом. Це дозволяє проводити як психологічну корекцію, так і 

психологічну підготовку мігрантів та потенційних мігрантів. Тобто, такий 

опис дозволяє вже визначити не лише окремі психологічні чинники, а навіть їх 

сукупність та взаємодоповнення. Профілі можуть використовуватися у 

подальших дослідженнях та у психологічному консультуванні, зокрема 

мігрантів. Таким чином можна також підвищувати рівень «мультикультурної 

обізнаності» консультанта. 

 Універсальна схема дозволяє отримати максимально повну та 

максимально універсальну картину, де задіяна велика кількість чинників, які, 

до того ж, мають між собою кореляцію та відповідають один одному. Тут 

поєднуються як соціо-демографічні та психологічні характеристики. 

Незважаючи на те, що результати переважно є занадто узагальненими, вони 

дозволяють отримати повну картину про те, що саме спонукає до вибору 

стратегії акультурації, а також вказує на те, кого саме це стосується. Таким 
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чином, застосування універсальної схеми є також багатоаспектним: 

починаючи від подальших досліджень і завершуючи психологічним 

консультуванням як мігрантів або переселенців, так і представників 

приймаючої спільноти. Вона дозволяє зрозуміти, яким чином поєднуються 

соціо-демографічні та психологічні змінні та для кого вибір певної стратегії 

буде найбільш характерним.  

 Тим не менш, результати дослідження потребують подальшого 

розширення, адже диференціація груп не проводилася через замалу кількість 

респондентів у зазначених групах. Зокрема, це стосується специфіки 

отриманих результатів для поєднання груп за мотивацією переміщення та 

віком, оскільки кількість респондентів всередині групи була замалою для 

отримання статистично достовірних результатів. Те ж саме стосується і 

побудови типових профілів, адже зробити диференціацію за суто соціо-

демографічними показниками було достатньо важко. Саме тому, 

перспективою дослідження, залишається збільшення кількості респондентів 

задля підвищення валідності та достовірності отриманих результатів при 

подальшій диференціації груп.  

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Дослідження акультурації проводилося на особах, які або знаходяться за 

кордоном, або знаходилися там протягом тривалого часу і які нещодавно 

повернулися у так зване «рідне» культурне середовище. Загальний обсяг 

вибірки становить 279 осіб, мігрантів з України та країн СНД (Росія, 

Білорусія, Казахстан, Молдова) із них 111 чоловіків та 168 жінок, віком від 

16 до 56 років. Вибірка була розподілена на такі вікові групи: юнацький вік 

(від 16 до 20 років), молодий вік (від 21 до 40 років), зрілий вік (від 40 до 60 

років) та літній вік (старше 60 років). Виокремлено п’ять основних причин 

зміни етнокультурного середовища, тобто міграції: зміна місця проживання 

(власне міграція, без наміру на повернутися), програма обміну 
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(довготривале перебування в іншокультурному середовищі, мінімум 10 

місяців), освіта (навчання за кордоном тривалістю мінімум два роки), шлюб 

(власне міграція, без наміру повернутися, але зі специфічною установкою), 

робота (довготривале перебування в іншокультурному середовищі, мінімум 

8 місяців). При аналізі результатів було визначено чотири основні мови, які 

регулярно вживаються респондентами: російська, українська, англійська та 

німецька.  

2. Економічна безпека є важливим компонентом для людей старше 40 років, 

водночас як для більш молодих респондентів, економічна безпека не має 

суттєвого значення. Чоловіки більш схильні до надання важливості 

економічній безпеці, на відміну від жінок. Сепарація має тенденцію бути 

обраною коли почуття культурної та фізичної безпеки зменшене. Інтеграція 

має тенденцію бути обраною за наявності культурної та фізичної безпеки, 

така сама тенденція стосується й асиміляції.  

3. Психологічні характеристики є нерозривно пов’язаними із соціо-

демографічними характеристиками. У кожної стратегії акультурації є низка 

чинників, які зумовлюють її вибір у юнацькому віці. Для інтеграції це 

наступні чинники: низький рівень депресивності, відсутність неврастенії, 

комунікативність, відкритість, емоційна лабільність, орієнтація на результат, 

наявність цілей в житті, відсутність реактивної агресивності. Для сепарації: 

велика культурна дистанція, маскулінність, скромність, тривожність, 

замкненість, орієнтація на процес, абстрактність мислення, наявність цілей 

в житті та відсутність реактивної агресивності. Для асиміляції: фемінінність, 

дратівливість, емоційна стабільність, відсутність скромності, скептичність, 

інтроверсія, депресивність, відсутність емоційної лабільності, локус 

контролю «Я», відсутність наповненості життя. Для маргіналізації: 

наявність емоційного стресу, скептичність, страх, конформізм, інтроверсія, 

депресивність, відсутність емоційної лабільності, локус контролю «Я», 

відсутність наповненості життя. Для молодого віку характерні наступні 

психологічні чинники вибору стратегії акультурації. Для інтеграції: 
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низьконормативна поведінка, фемінінність, екстраверсія, емоційна 

лабільність, мрійливість, локус контролю «Життя», орієнтація на процес. 

Для асиміляції: локус контролю «Я», відсутність реактивної агресивності, 

неврастенія, практичність, довіра, нерозсудливість, конформізм, спонтанна 

агресивність, комунікативність, недомінантність, орієнтація на процес. Для 

сепарації: локус контролю «Я», відсутність реактивної агресивності, 

неврастенія, високонормативна поведінка, дратівливість, висока 

наповненість життя, розсудливість, домінантність, орієнтація на процес. Для 

маргіналізації: практичність, відсутність емоційної лабільності, 

маскулінність, інтроверсія, штучність, локус контролю «Життя», орієнтація 

на процес.  
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі здійснено узагальнення теоретичних та емпіричних результатів 

дослідження психологічних чинників вибору стратегії акультурації особистості, 

що дає підстави зробити такі висновки: 

1. Систематизація і порівняння теоретичних положень крос-культурного 

та психолого-антропологічного, одновимірного та двовимірного підходів 

покладено в основу обґрунтування психологічного змісту та детермінант 

акультурації. Вона є процесом і результатом входження особи однієї культури 

до іншої, відмінної від рідної. Виокремлено чотири стратегії акультурації: 

асиміляція (відмова від власних культурної ідентичності і цінностей та повне 

запозичення іншої), інтеграція (часткова страта власної і часткове запозичення 

іншої культурної ідентичності та цінностей), сепарація (збереження тільки 

власних культурної ідентичності та цінностей) і маргіналізація (втрата власних 

та відмова від інших культурної ідентичності та цінностей).  

2. Взаємозв’язки психологічних та соціально-демографічних 

характеристик осіб, які пройшли акультурацію, є такими: збільшення віку 

характеризується підвищенням рівня практичності мислення, експресивності, 

скептичності, консерватизму, стресового реагування та зменшенням рівня 

емоційної лабільності, спонтанної агресивності, депресивності. Встановлено, 

що жінки мають вищі рівні комунікативності, експресивності, тривожності, 

неврастенії, дратівливості; чоловіки мають вищі рівні емоційної стабільності, 

сміливості, схильності до ризику, стриманості, самоконтролю, орієнтації на 

результат, спонтанної агресивності. Україномовні особи є  найменш 

конформними, стресованими; російськомовні особи є чуттєвими, фемінними; 

англомовні особи радикально-налаштовані; німецькомовні мають найменший 

рівень чутливості (сентиментальності) та високий рівень неврастенії. 

3. Встановлено особливості впливу психологічних, соціально-

демографічних характеристик та актуального психологічного стану на вибір 

стратегій акультурації. Особи зрілого віку схильні до маргіналізації; особи 
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юнацького віку найменш схильні до асиміляції та найбільш схильні до вибору 

інтеграції. Жінки схильні до асиміляції, чоловіки до маргіналізації. 

Україномовні особи більш до сепарації; російськомовні до маргіналізації. 

Особи, які їдуть працювати обирають маргіналізацію; ті, хто їдуть навчатися – 

інтеграцію. Інтеграція обирається за відсутності тривоги та депресії, сепарація 

– за наявності соціокультурної дезадаптації. 

4. Визначено залежність вибору стратегії акультурації від 

індивідуальних психологічних та соціально-демографічних чинників, зокрема: 

інтеграцію обирають особи юнацького віку із яскраво вираженою 

фемінінністю, відкритістю та цілеспрямованістю, із середнім рівнем 

культурної дистанції, що спілкуються мовою суспільства-реципієнта та 

виїхали на навчання або за програмою обміну. Інші стратегії характерні для 

осіб зрілого віку, а саме: асиміляцію обирають імпульсивні, відкриті та 

довірливі особи, із низькою культурною дистанцією за відсутності 

спілкування рідною мовою. Сепарацію обирають чуттєві, замкнені, істеричні, 

цілеспрямовані, імпульсивні, схильні до агресії особи, які спілкуються рідною 

мовою. Маргіналізацію обирають інфантильні та вразливі особи, які виїхали 

працювати та не спілкуються рідною мовою.  

5. З’ясовано психологічні чинники вибору стратегії акультурації як 

процесу і результату. Зокрема для осіб юнацького віку характерні такі 

чинники: низький рівень депресивності, відсутність неврастенії, 

комунікативність, сталість емоційного реагування, орієнтація на результат, 

наявність цілей в житті для вибору інтеграції; велика культурна дистанція, 

маскулінність, скромність, тривожність, замкненість, орієнтація на процес, 

абстрактність мислення, наявність цілей в житті для вибору сепарації; 

фемінінність, дратівливість, емоційна стабільність, скептичність, інтроверсія, 

депресивність, локус контролю «Я», відсутність наповненості життя для 

вибору асиміляції; наявність емоційного стресу, скептичність, конформізм, 

інтроверсія, депресивність, відсутність емоційної лабільності, локус контролю 

«Я», відсутність наповненості життя для вибору маргіналізації.  
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Для осіб молодого віку характерні такі чинники: низьконормативна 

поведінка, фемінінність, екстраверсія, емоційна лабільність, орієнтація на 

процес для вибору інтеграції; локус контролю «Я», відсутність реактивної 

агресивності, неврастенія, практичність, довіра, нерозсудливість, конформізм, 

спонтанна агресивність, комунікативність, недомінантність, орієнтація на 

процес для вибору асиміляції; локус контролю «Я», відсутність реактивної 

агресивності, неврастенія, високонормативна поведінка, дратівливість, висока 

наповненість життя, розсудливість, домінантність, орієнтація на процес для 

вибору сепарації; практичність, відсутність емоційної лабільності, 

маскулінність, інтроверсія, штучність, локус контролю «Життя», орієнтація на 

процес для вибору маргіналізації.  

У процесі взаємодії особи і суспільства, стадія кризи ідентичності є 

сензитивною для вибору стратегії акультурації. Залежно від її 

наявності/відсутності процес вибору стратегії може зазнавати змін.  

На основі психологічних чинників вибору стратегії акультурації 

визначено особистісні профілі, які зумовлюють вибір однієї зі стратегій: 

незалежний (сепарація), залежний (асиміляція), відкритий (інтеграція), 

закритий (маргіналізація). 

Отримані дані не вичерпують усіх аспектів досліджуваної проблеми. 

Нез’ясованими залишаються: виокремлення проміжних та нових стратегій 

акультурації; виявлення системотвірних психологічних чинників вибору 

стратегії акультурації; розробка моделі взаємозв’язку стадій акультурації; 

виокремлення етапів, фаз та стадій акультурації, сензитивних щодо вибору 

стратегії акультурації; з’ясування методів та способів зміни вибору її стратегії.  
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Додаток А 

Теоретичні підходи до вивчення акультурації 

 

Рис. А.1. Вертикальні, горизонтальні та непрямі культурні та акультураційні 

трансмісії [118, c. 20] 

 

Рис. А.2. Загальна структурна схема для розуміння акультурації [118, c. 351] 
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Рис. А.3. Державна міграційна політика по відношенню до акультураційних 

орієнтацій 

 

Рис. А.4. Стратегії акультурації в етнокультурних групах [118, c. 354] 
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Додаток Б 

Специфіка дослідження акультурації 

 

Рис. Б.1. Схематичне зображення змінних, що описують акультурацію 

Рис. Б.2. Екокультурні зв’язки у крос-культурній психології та місце 

акультурації [118, с. 11] 
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Сфери суспільства 

походження 
 Сфери-результати  

Сфери приймаючого 

суспільства 

Релігійні вірування  Релігійні вірування  Релігійні вірування 

Способи мислення  Способи мислення  Способи мислення 

Соціальні відносини  Соціальні відносини  Соціальні відносини 

Сімейні відносини  Сімейні відносини  Сімейні відносини 

Економіка  Економіка  Економіка 

Робота  Робота  Робота 

Політика та держава  Політика та держава  Політика та держава 

Рис. Б.3. Модель Навас: процес акультурації мігрантів. 

Груповий рівень Індивідуальний рівень 

Суспільство походження 

Політичний контекст 

Економічна ситуація 

Демографічні фактори 

 Фактори впливу до акультурації 

Вік, стать, освіта, релігія, здоров’я мова статус, 

міграційна мотивація, очікування, культурна дистанція 

 

Акультураційний досвід 

Контакт 

Участь 

Проблеми 

 Стресори 

Когнітивний 

контроль 

Оцінка 

проблем 

 Стрес 

Психосоматичні 

Психологічні 

Тривога 

Депресія 

 Адаптація 

Психологічна  

Соціокультурна 

 

Приймаюче суспільство 

Соціальна підтримка 

Установка 

Фактори, що діють під час акультурації 

Відмінність контакту 

Соціальна підтримка 

Соціальні установки 

Копінг 

Акультураційні стратегії 

Рис. Б.4. Фактори, що впливають на акультураційний стрес та адаптацію (за 

Кінунен та Гурієвою) 
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Додаток В 

Детальний опис використаного методологічного інструментарію 

В.1 – Опис суб-методик методики комплексного дослідження 

акультурації Дж. Беррі 

Методика оцінки інтегральної безпеки. У контексті дослідження 

акультурації, на думку Н. Татарко, включення цієї шкали є абсолютно 

доцільним. Так як представники певної, зазвичай, не домінуючої культури 

знаходяться в іншокультурному середовищі, ставлення до безпеки власної 

культури впливає на процес акультурації. Ця шкала має суб-шкали, до яких 

входять: культурна безпека, економічна безпека, фізична безпека. Ця 

диференціація суб-шкал дозволить простежити динаміку ставлення до безпеки 

власної культури, так як ставлення може змінюватися залежно від часу 

перебування у звичному культурному середовищі [43]. 

До загроз інтегральної безпеки В. Сідак та І. Валько відносять 

наступні [цит. за 40]:  

 розмивання національної ідентичності; 

 девальвація національних культурних цінностей; 

 зміна політико-ідеологічної культури на масову комерціалізовану 

культуру; 

 трансформація традиційної системи світоглядних орієнтацій; 

 трансформація культурного простору у «буферну зону» 

інокультурної продукції як підміна «діалогу культур»; 

 відчуження певних культурних груп від динаміки культурного життя 

суспільства; 

 труднощі у процесі формування загальнонаціональної культурної 

ідентичності; 

 низький престиж культури; 
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 маніпулювання ідеями мультикультуралізму, культурними правами 

етнічних меншин з метою експансії, збереження монопольного 

статусу чи розколу у культурному просторі українського суспільства. 

 Запропоновані загрози безпосередньо пов’язані із вибором 

акультураційної стратегії, що у свою чергу пов’язано зі зміною ставлення до 

власної культури. Таким чином запропонована методика дозволить зробити 

порівняльний аналіз результатів тих респондентів, які повернулися в 

середовище рідної культури та тих, хто на момент проведення опитування ще 

знаходився в іншокультурному середовищі.  

Методика визначення акультураційних очікувань. Перебування в 

культурному середовищі, відмінному від того, в якому індивід перебував 

більшу частину свого життя, характеризується взаємодією цього ж індивіда із 

новим культурним середовищем. Зазвичай дослідники використовують 

поняття «адаптація» для опису цього процесу, хоча в контексті нашого 

дослідження, це поняття не зовсім відповідає запропонованій тематиці. 

Перебуваючи за кордоном, молодь, зокрема та, що навчається у навчальних 

закладах, обирає свій власний спосіб взаємодії із тим культурним 

середовищем, в якому вона перебуває.  

Одним з двох параметрів, що лежать в основі стратегій акультурації, є 

той ступінь, до якої групи та індивіди зберігають чи змінюють свої звичаї і 

поведінку. У цілому, дослідники використовували різні терміни для 

характеристики того, що відбувається після контакту між домінуючою і не 

домінуючою культурами на рівні групи. Був запропонований ряд загальних 

описів, включаючи вестернізацію, модернізацію, індустріалізацію. Однак такі 

широкі характеристики вважаються занадто загальними, щоб 

використовуватися в крос-культурній психології [2]. 

На індивідуальному рівні фактично всі аспекти поведінкового 

репертуару особистості здатні змінюватися, тому і описувалися раніше як 

поведінковий компонент стратегій акультурації. Вони включають два 

компоненти: культурну втрату і культурне научіння. Перший з них має на 
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увазі будь-яку навмисну або випадкову втрату існуючих рис культури або 

поведінки через якийсь час після контакту. Другий – навмисне чи випадкове 

придбання нових способів існування в новому контактному оточенні. Ці два 

процеси рідко залучають повний діапазон існуючих видів діяльності; часто 

вони вибагливі і закінчуються зміненими патернами збереження і зміни [204]. 

Дж. Беррі виділив чотири основні стратегії цієї взаємодії, яка, власне, 

отримала назву «акультурація». Методика оцінки акультураційних очікувань 

тотожна дослідженню запропонованих стратегій акультурації: інтеграції, 

сепарації, маргіналізації та асиміляції. Саме тому обрана методика є однією із 

найважливіших серед складових методики комплексного дослідження 

акультурації Дж. Беррі, так як в аналізі результатів на них буде звернута 

безпосередня увага, як на головний спосіб взаємодії респондентів із 

оточуючим культурним середовищем [43].  

Методика оцінки психологічних проблем. Під час перебування за 

кордоном, дослідники знаходять у процесі перебування низку психологічних 

проблем. Входження у нове культурне середовище супроводжується рядом 

неминучих труднощів, головною причиною яких є відмінності культур. 

Стресогенний вплив нової культури на людину психологи означують 

поняттям «культурний шок». З одного боку, пізнання пам’яток мистецтва, 

знайомство з іншими традиціями, цінностями, національною кухнею та 

особливостями поведінки збагачують світогляд, і людина відчуває приємне 

збудження, позитивні емоції. З іншого боку, нові події та обставини можуть 

викликати нерозуміння, несприйняття, нездатність контролювати та 

прогнозувати ситуацію, відповідно, травмуючі переживання, агресію людини 

по відношенню до нової культури. Людині може здаватись, що вона зійшла з 

розуму, або всі навколо несамовиті, тому що нова культура не може 

застосувати до того, хто з нею вперше стикається, свою основну функцію – 

створити навколо кожної людини передбачуваний світ [56]. Таким чином, 

передумовою культурного шоку є невизначеність, непередбачуваність 
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ситуації, різкі крос-культурні відмінності, що позбавляють людину 

впевненості в собі, в правильності своїх рішень, в завтрашньому дні.  

У подібній ситуації, сила особистості, що проявляється в адекватній 

самооцінці, позитивній оцінці інших людей, сприйманні себе як представника 

однієї з багатьох культур, загалом у позитивній Я-концепції, може допомогти 

в процесі адаптації. Якості, що сприяють налагодженню взаємодії з 

представниками іншої культури: емпатія, соціабельність (безоцінкове 

ставлення, рефлексія, високий комунікативний потенціал), вміння грати різні 

соціальні ролі (наприклад, представникам колективістських культур 

співпрацювати з представниками індивідуалістських). Дж. Беррі пропонує 

досліджувати депресію та підвищення тривожності, як ті психологічні 

фактори, що вказують на наявність проблем перебування в іншокультурному 

середовищі. Ця методика дозволить визначити, наскільки вираженими є вище 

вказані психологічні проблеми у респондентів. До того ж, ці два показники 

характеризуватимуть «комфорт» перебування індивіда в іншокультурному 

середовищі, саме тому Дж. Беррі наголошує на включенні цієї методики до 

комплексного вивчення акультурації, адже акультурація як психологічне 

явище характеризується наявністю психологічних проблем, зокрема депресії 

та тривожності, внаслідок особливостей взаємодії із культурним середовищем, 

в якому в конкретний момент перебуває індивід. До того ж, високі показники 

по запропонованих шкалах свідчитимуть про наявність акультураційного 

стресу як одного із важливих факторів впливу на загальний процес 

акультурації [118]. Тому вона була включена в загальний опитувальник.  

Методика оцінки соціокультурної дезадаптації. Входження людини в 

нову культуру може супроводжуватись цілим спектром особистісних змін: від 

легких нервових потрясінь до психозів, алкоголізму, суїцидів. Крім бажаних 

особистісних якостей для ефективної поведінки в новій культурі мігранту 

потрібний певний набір соціальних навичок. Н. Лєбєдєва підкреслює 

значущість наступних навичок [84]: 



215 

 

- Комунікативні навички як здатність виразити позитивне ставлення, 

повагу до іншої людини, відповідати, не осуджуючи, керувати 

інтеракцією, приймати рішення у невизначеній ситуації, бути 

гнучким, виражати емпатію тощо. Ці навички ефективної комунікації 

по-різному виражаються в різних культурах. 

- Лінгвістичні навички як добре володіння мовою тієї країни, в яку 

потрапляєш. 

- Навичка «використання всіх можливостей», що полягає у вмінні 

застосувати власні знання, професіоналізм, здібності в новій 

соціокультурній ситуації.  

- Навичка досягати поставленої мети навіть в умовах невизначеності й 

непередбачуваності. 

- Використання особистісного потенціалу як активізації тих рис і 

здібностей, що сприяють ефективній діяльності у новій культурі. 

 Порівнюючи дані різних дослідників, Т. Стефаненко вивела 

узагальнений образ індивіда, який найефективніше може пристосуватись до 

вимог чужої культури. Це професійно-компетентний комунікабельний індивід 

екстравертованого типу, що має високу самооцінку; в системі цінностей якого 

значне місце посідають загальнолюдські цінності; відкритий для різних 

поглядів; не байдужий до оточуючих; при врегулюванні конфліктів схильний 

до співробітництва. У той же час автор підкреслює, що немає якогось 

універсального набору якостей, які б підходили для життя будь-якій 

культурі [84].  

 Запропонована методика дозволяє визначити рівень 

«непристосованості» індивідів, що перебувають в іншокультурному 

середовищі, до нового культурного оточення. Ця складова є також важливою 

при дослідженні акультурації, так як безпосередньо пов’язана із вибором 

акультураційної стратегії, тобто саме того способу взаємодії, який є найбільш 

прийнятним для конкретного індивіда.  
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Методика оцінки установки на соціально-очікувані відповіді. Ця 

методика є необхідною складовою будь-якого дослідження, так як дозволяє 

визначити щирість відповідей, що в свою чергу, дозволить підвищити 

валідність та надійність отриманих результатів. Так як центральними 

особистісними новоутвореннями в юнацькому віці є: формування світогляду; 

самостійності суджень; підвищення вимоги до морального вигляду людини; 

формування самооцінки; прагнення до самовиховання, то вірогідність надання 

соціально-бажаних відповідей дуже висока. Ця тенденція підкріплюється 

юнацьким бажанням відповідати сформованим або бажаним ідеалам або 

кумирам, які створені або обрані представниками респондентів юнацького 

віку. Цей вік є достатньо нестабільним, адже саме в цей час формуються 

основні погляди. Саме тому наявність подібної методики в комплексній 

методиці дослідження акультурації є вкрай необхідним.  

В.2 – Фрайбурзьський особистісний опитувальник 

Опитувальник FPI призначений для осіб у віці від 16 років і старше. 

Шкала I (невротичність) характеризує рівень невротизації особистості. Високі 

оцінки відповідають вираженому невротичному синдрому астенічного типу із 

психосоматичними порушеннями.  

Шкала II (спонтанна агресивність) дозволяє виявити і оцінити 

психопатизацю інтротенсивного типу. Вона дозволяє оцінити відсутність 

соціальної конформності, помірний самоконтроль та імпульсивність. Мабуть, 

це пов’язано з недостатньою соціалізацією потягів, невмінням або небажанням 

стримувати або відстрочувати задоволення своїх бажань. При поверхневих 

контактах вони здатні справити сприятливе враження на оточуючих завдяки 

свободі від обмежень, розкутості і впевненості в собі. Вони балакучі, охоче 

беруть участь у колективних заходах, жваво відгукуються на будь-які події, 

що відбуваються (повідомлення, видовища, події тощо), знаходять новизну, 

інтерес навіть у повсякденних дрібних справах. Однак відсутність стриманості 

й розсудливості може призвести до різних ексцесів (пияцтва, ледарства, 

нехтування своїми обов’язками), що не може не відштовхувати оточуючих. 
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Низькі оцінки за шкалою "спонтанна агресивність" свідчать про підвищену 

ідентифікацію із соціальними вимогами, конформність, поступливість, 

стриманість, обережність поведінки, можливо, про звуження кола інтересів і 

ослаблення потягів.  

Шкала III (депресивність) дає можливість діагностувати ознаки, 

характерні для психопатологічного депресивного синдрому. Високі оцінки за 

шкалою відповідають наявності цих ознак в емоційному стані, поведінці, 

відносинах до себе і до соціального середовища. Високі оцінки за шкалою 

"депресивність" характерні для осіб зі зниженим фоном настрою.  

Шкала IV (дратівливість) дозволяє судити про емоційну стійкість. 

Високі оцінки свідчать про нестійкий емоційний стан зі схильністю до 

афективних розрядів, погану саморегуляцію психічних станів, часто не здатні 

до роботи, що вимагає напруги, більш високого рівня контролю за діями, 

вольових зусиль, зосередженості, зібраності. Особи з високими оцінками за 

фактором "дратівливість" схильні до непостійності, ухиляються від виконання 

своїх обов’язків, ігнорують загальноприйняті правила, не докладають зусиль 

до дотримання суспільних вимог і культурних норм, зневажливо ставляться до 

моральних цінностей, заради власної вигоди здатні на нечесність і брехню. 

Шкала V (товариськість) характеризує як потенційні можливості, так і 

реальні прояви соціальної активності. Високі оцінки дозволяють говорити про 

наявність вираженої потреби в спілкуванні і постійної готовності до 

задоволення цієї потреби. Для високих значень фактора "товариськість" 

характерні багатство і яскравість емоційних проявів, природність і 

невимушеність поведінки, готовність до співпраці, чуйне, уважне ставлення до 

людей, доброта і м’якість.  

Шкала VI (врівноваженість) відображає стійкість до стресу. Високі 

оцінки свідчать про добру захищеність до впливу стрес-факторів звичайних 

життєвих ситуацій, що базується на впевненості в собі, оптимістичності і 

активності. Високі оцінки за фактором "врівноваженість" свідчать про 



218 

 

відсутність внутрішньої напруженості, свободу від конфліктів, задоволеність 

собою і своїми успіхами, готовність слідувати нормам і вимогам.  

Шкала VII (реактивна агресивність) має на меті виявити наявність ознак 

психопатизації екстратенсивного типу. Високі оцінки свідчать про високий 

рівень психопатизації, який характеризується агресивним ставленням до 

соціального оточення і вираженим прагненням до домінування. Високі оцінки 

є свідченням моральної неповноцінності, відсутність вищих соціальних 

почуттів. Низькі оцінки за шкалою "реактивна агресивність" свідчать про 

підвищену ідентифікації з соціальними нормами, про конформність, 

поступливість, скромність, залежність, можливо вузькість кола інтересів.  

Шкала VIII (сором’язливість) відображає схильність до стресового 

реагування на звичайні життєві ситуації, що протікає за пасивно-оборонним 

типом. Високі оцінки за шкалою відображають наявність тривожності, 

скутості, невпевненості, наслідком чого є труднощі в соціальних контактах.  

Шкала IX (відкритість) дозволяє характеризувати ставлення до 

соціального оточення і рівень самокритичності. Високі оцінки свідчать про 

прагнення до відвертої взаємодії з оточуючими людьми при високому рівні 

самокритичності.  

Шкала X (E) (екстраверсія – інтроверсія). Високі оцінки за шкалою 

відповідають вираженій екстравертованості особистості, низькі – вираженій 

інтроверованості. Високі оцінки за шкалою "екстраверсія - інтроверсія" 

характерні для осіб активних, амбіційних, що прагнуть суспільного визнання, 

лідерства, не соромляться, коли на них звертають увагу, не відчувають 

труднощів у спілкуванні, у встановленні контактів, охоче беруть на себе 

головні ролі у взаєминах з оточуючими.  

Шкала XI (N) (емоційна лабільність). Високі оцінки вказують на 

нестійкість емоційного стану, яка проявляється в частих коливаннях настрою, 

підвищеній збудливості, дратівливості, недостатній саморегуляції. Низькі 

оцінки можуть характеризувати не тільки високу стабільність емоційного 

стану як такого, але і вміння володіти собою. 
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Шкала XII (M) (маскулінність – фемінінність). Високі оцінки свідчать 

про протікання психічної діяльності переважно по чоловічому типу, низькі – 

по жіночому. Високі оцінки за шкалою "маскулінність-фемінінність" свідчать 

про сміливість, заповзятливість, прагнення до самоствердження, схильність до 

ризику, до швидких, рішучих дій без достатнього їх вивчення та 

обґрунтування. Особи з низькими оцінками за шкалою чутливі, схильні до 

хвилювань, м’які, поступливі, скромні в поведінці, але не в самооцінці. 

В.3 – Методика багатофакторного дослідження особистості 

Р. Кетелла 

Фактор «А»: (орієнтований на визначення ступеня товариськості 

людини в групі): «–» «Шизотимія»; «+» «Афектотимія». 

Фактор «В»: «–» «Низький інтелект»; «+» «Високий інтелект». 

Фактор «С»: «–» «Конформність»; «+» «Домінантність».  

Фактор «F»: «–» «Стриманість»; «+» «Експресивність».  

Фактор «G»: «–» «Низьке супер-его»; «+» «Високе супер-его». 

Фактор «Н»: «–» «Тректія»; «+» «Пармія». 

Фактор «I»: «–» «Харрія»; «+» «Премсія». 

Фактор «L»: «–» «Алаксія»; «+» «Протенсія». 

Фактор «M»: «–» «Праксернія»; «+» «Аутія». 

Фактор «N»: «–» «Прямолінійність»; «+» «Дипломатичність». 

Фактор «O»: «–» «Гипертимія»; «+» «Гіпотимія». 

Фактор «Q1»: «–» «Консерватизм»; «+» «Радикалізм». 

Фактор «Q2»: «–» «Залежність від групи»; «+» «Самодостатність». 

Фактор «Q3»: «–» «Низька зарозумілість»; «+» «Висока зарозумілість». 

Фактор «Q4»: «–» «Низька его-напруженість»; «Висока».  

В.4 – Тест смисложиттєвих орієнтацій 

Важливим є чітке співвідношення цілей – з майбутнім, емоційної 

насиченості – з сьогоденням, задоволення – з досягнутим результатом, 

минулим. Ситуація надає кожній людині можливість зробити в ній певний 

вибір у вигляді вчинку, дії або бездіяльності. Основою такого вибору є 
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сформоване уявлення про сенс життя або його відсутність. Сукупність 

здійснених, актуалізованих виборів формує «минуле», яке незмінне, до 

варіацій схильні лише його інтерпретації. «Майбутнє» є сукупністю 

потенційних, очікуваних результатів зусиль, що вживаються, у цьому зв’язку 

майбутнє принципово відкрито, а різні варіанти очікуваного майбутнього 

мають різну мотивуючу привабливість. 

1. Цілі в житті. Бали за цією шкалою характеризують наявність або 

відсутність в житті випробуваного цілей у майбутньому, які надають життю 

осмисленість, спрямованість і тимчасову перспективу. 

2. Процес життя або інтерес та емоційна насиченість життя. Зміст цієї 

шкали збігається з відомою теорією про те, що єдиний сенс життя полягає в 

тому, щоб жити. Цей показник говорить про те, чи сприймає випробуваний 

сам процес свого життя як цікавий, емоційно насичений і наповнений сенсом.  

3. Результативність життя, або задоволеність самореалізацією. Бали за 

цією шкалою відображають оцінку пройденого відрізку життя, відчуття того, 

наскільки продуктивна і осмислена була прожита її частина.  

4. Локус контролю-Я (Я — господар життя). Високі бали відповідають 

уявленню про себе як про сильну особистість, низькі бали — невіра в свої 

сили контролювати події власного життя. 

5. Локус контролю-життя або керованість життя. При високих балах — 

переконання в тому, що людині дано контролювати своє життя, вільно 

приймати рішення і втілювати їх у життя [47]. 
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Додаток Д 

Текст використаних методик  

 

Д.1 – Текст методики комплексного дослідження акультурації Дж. Беррі 

 

Дорогой друг! 

 

Вы принимаете участие в исследовании, посвященном миграции и межэтническим 

отношениям в Украине. Пожалуйста, внимательно читайте инструкции к вопросам и 

отвечайте искренне и полно, не пропуская ни одного вопроса. Нам очень важно ваше 

мнение по каждому вопросу. 

Сколько вам лет? _____________  

Ваш пол?  

[ ] Женский [ ] Мужской 

Какое определение в наибольшей степени соответствует вашему окружению? 

[ ] Почти все вокруг меня люди другой национальности  

[ ] Большинство людей вокруг меня другой национальности 

[ ] Вокруг меня примерно поровну людей моей национальности и других 

национальностей 

[ ] Большинство окружающих меня людей моей национальности 

[ ] Почти все люди вокруг меня моей национальности  

1. Укажите, пожалуйста, степень вашего согласия и несогласия с каждым из следующих 

утверждений, используя оценки от 1 до 5, где 1 — полное несогласие, 5 — полное согласие. 

Свободно используйте все цифры от 1 до 5 для определения разной степени вашего 

согласия или несогласия. 

1 В этой стране есть место разнообразию языков и культур 1 2 3 4 5  

2 Мы должны принять меры для защиты наших культурных традиций от 

влияния извне 
1 2 3 4 5 

 

 

3 Изучение других языков заставляет нас забывать свои 

культурные традиции 
1 2 3 4 5 

 

 

4 Меня мало беспокоит утрата моей культурной идентичности 1 2 3 4 5 
 

 

5 Будучи россиянином, я ощущаю свою культуру в безопасности 1 2 3 4 5 
 

 

6 Высокий уровень безработицы — серьезная причина для 

Беспокойства 
1 2 3 4 5 

 

 

7 Эта страна достаточно преуспевающая и богатая для того, 

чтобы каждый чувствовал себя в безопасности 
1 2 3 4 5 

 

 

8 Высокие налоги не позволяют покупать предметы первой необходимости 1 2 3 4 5  
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9 Люди слишком много заботятся о собственных 

материальных проблемах 
1 2 3 4 5 

 

 

10 Сегодня шансы человека прожить более безопасную и легкую жизнь выше, 

чем когда-либо прежде 

1 2 3 4 5  

  

11 Наше общество вырождается и, вероятно, скоро превратится в хаос 1 2 3 4 5 
 

 

12 Сообщения о безнравственности людей в нашем обществе 

сильно преувеличены 
1 2 3 4 5 

 

 

13 Вероятность стать жертвой разбойного нападения, быть 

ограбленным или убитым становится все выше 
1 2 3 4 5 

 

 

2. Оцените степень своего согласия со следующими утверждениями. 

 

Утверждение 
Абсо- 

лютно 

не согла- 

сен 

Скорее 

не 

согла- 

сен 

Не 

знаю, 

не 

уверен 

Скорее 

согла- 

сен 

Абсо- 

лютно 

согла- 

сен 

 

№ 
 

 

 
 

   
 

  
 

 Я считаю, что... (название 

этнической группы), жи- 

вущие в моей стране, должны 

сохранять свои культурные 

традиции и не усваивать 

русские 

     
 

      
 

1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 

 

      
 

      
 

 Для меня не важно владеть 

в совершенстве ни... (на- 

звание 

этнической груп- 

пы), ни русским языками 

     
 

2 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 

 

      
 

 Я не хочу участвовать в дея- 

тельности как... (название 

этнической группы), так и 

российских обществ 

     
 

3 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 

 

      
 

 Я предпочитаю участвовать      
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 в таких мероприятиях, в 

которые включены толь- 

ко... (название этнической 

группы) 

     
 

4 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 

      
 

      
 

 Для меня важно владеть в 

совершенстве и... (назва- 

ние этнической группы), и 

русским языками 

     
 

5 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 

 

      
 

 Я предпочитаю виды дея- 

тельности, в которые вклю- 

чены только русские 

     
 

6 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 

      
 

 

Я считаю, что для... (назва- 

ние этнической группы) не 

важно поддерживать соб- 

ственные культурные тра- 

диции и усваивать русские 

     
 

      
 

7 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 

      
 

      
 

        
 

 Для меня важнее владеть в 

совершенстве... (название 

этнической группы) язы- 

ком, чем русским 

     

8 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

      

 

Я считаю, что... (название 

этнической группы), живу- 

щие в России, должны как 

придерживаться собствен- 

ных культурных традиций, 

так и усваивать русские тра- 

диции 

     

      

      

9 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

      

      

      

 

Я считаю, что... (название 

этнической группы), жи- 

вущие в России, должны 

усваивать русские культур- 

ные традиции и не поддер- 

     

      

      

10 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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 живать собственные тради- 

ции 

     

      

11 Я предпочитаю иметь толь- 

ко русских друзей 

Владеть  в  совершенстве 

русским языком для меня 

важнее, чем... (название эт- 

нической группы). 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

      

12 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

      

 Я предпочитаю не иметь 

ни... (название этнической 

группы), ни русских друзей 

     

13 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

      

 Я предпочитаю иметь в каче- 

стве друзей только... (назва- 

ние этнической группы) 

     

14 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

      

 Я предпочитаю участвовать 

в мероприятиях, в которые 

включены и... (название эт- 

нической группы), и русские 

     

15 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

      

       

 Я предпочитаю иметь дру- 

зей как среди... (название 

этнической группы), так и 

среди русских 

     

16 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

      

       

3. Как часто вы чувствуете следующее? 

№ Утверждение 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

 

   

1 Я чувствую усталость [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

2 Я чувствую боль в животе [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

3 

Я чувствую головокружение 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

и обморок  

4 

Я задыхаюсь (даже если 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

меня ничто не стесняет)  

5 Я  чувствую  постоянную [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
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Слабость  

6 Я напряжен и взвинчен [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

        

7 

Я ощущаю нервозность и 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

внутреннюю дрожь  

8 Я чувствую беспокойство [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

9 

Я чувствую раздражение и 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

досаду  

 Я беспокоюсь о том, что со       

10 мной может случиться что- [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

 то плохое       

11 

Я чувствую себя несчастным 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

и грустным  

12 Мои мысли путаются [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

13 Я постоянно обеспокоен [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

 Я чувствую себя одиноким       

14 даже рядом с другими людь- [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

 ми       

15 Я потерял интерес к тому, [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

4. Отметьте, пожалуйста, в какой мере вы испытываете в (регионе) трудности в каждой 

из указанных областей. Используйте оценки от 1 до 5: 1 — никаких трудностей; 2 — 

небольшие затруднения; 3 — умеренные трудности; 4 — серьезные трудности; 5 — 

чрезвычайные трудности. 

1 Заводить друзей 1 2 3 4 5     

2 

Покупать (находить, доставать) продукты, которые вы 

Любите 1 2 3 4 5 

    

    

3 Следовать правилам и распоряжениям 1 2 3 4 5     

4 Иметь дело с представителями власти 1 2 3 4 5     

5 Пользоваться транспортом 1 2 3 4 5     

6 Взаимодействовать с чиновниками 1 2 3 4 5     

7 Добиться понимания 1 2 3 4 5 

8 Делать покупки 1 2 3 4 5 
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9 Понимать шутки и юмор 1 2 3 4 5 

10 Находить жилье 1 2 3 4 5 

11 Находиться в общественных местах 1 2 3 4 5 

12 Общаться с людьми разных національностей 1 2 3 4 5 

13 Понимать этнические и культурные различия 1 2 3 4 5 

14 Соблюдать свою релігію 1 2 3 4 5 

15 Строить взаимоотношения с противоположным полом 1 2 3 4 5 

16 Найти свой путь в жизни 1 2 3 4 5 

17 Говорить о себе с другими людьми 1 2 3 4 5 

18 Жить в этом климате 1 2 3 4 5 

19 Взаимоотношения в семне 1 2 3 4 5 

20 Темп жизни 1 2 3 4 5 

5. Для приведенных ниже утверждений отметьте цифру, которая в наи-большей степени 

характеризует вас (1 — неверно, 5 — абсолютно верно). 

1 Если это необходимо, я иногда говорю неправду 1 2 3 4 5  

2 Я никогда не скрываю своих ошибок 1 2 3 4 5  

3 Были случаи, когда я использовал других в своих целях 1 2 3 4 5  

4 Я никогда не выражаюсь нецензурно 1 2 3 4 5  

5 

Я всегда следую законам, даже если вероятность быть пой- 

манным очень мала 1 2 3 4 5 

 

 

6 Я нелестно отозвался о друге (подруге) за его (еее) спиной 1 2 3 4 5  

7 

Когда я слышу, как люди обсуждают что-то по секрету, я ста- 

раюсь не подслушивать 1 2 3 4 5 

8 В молодости я иногда воровал 1 2 3 4 5 

9 Я никогда не мусорил на улице 1 2 3 4 5 

10 

Я совершал поступки, о которых никогда никому не рас- 

1 2 3 4 5 Сказывал 

11 Я никогда не беру вещи, которые мне не принадлежат 1 2 3 4 5 

12 Я не сплетничаю о других 1 2 3 4 5 
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Д.2 – Текст методики багатофакторного дослідження особистості Р. 

Кетелла 

1. Я думаю, что моя память сейчас лучше, чем была раньше. 

 a) да 

 b) трудно сказать 

 c) нет 

2. Я вполне мог бы жить один, вдали от людей. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

3. Если предположить, что небо находится «внизу» и что зимой «жарко», я должен был 

бы назвать преступника: 

 a) бандитом 

 b) святым 

 c) тучей 

4. Когда я ложусь спать, то: 

 a) быстро засыпаю 

 b) когда как 

 c) засыпаю с трудом 

5. Если бы я вел машину по дороге, где много других автомашин, я предпочел бы: 

 a) пропустить вперед большинство машин 

 b) не знаю 

 c) обогнать все идущие впереди машины 

6. В компании я предоставляю возможность другим шутить и рассказывать всякие 

истории. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

7. Мне важно, чтобы во всем окружающем не было беспорядка. 

 a) верно 

 b) трудно сказать 

 c) неверно 

8. Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, несомненно, рады меня 

видеть. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

9. Мне больше нравятся: 

 a) фигурное катание 

 b) затрудняюсь сказать 

 c) борьба и регби и балет 

10. Меня забавляет несоответствие между тем, что люди делают, и тем, что они потом 

рассказывают об этом. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

11. Читая о каком-либо происшествии, я интересуюсь всеми подробностями. 

 a) всегда 

 b) иногда 

 c) редко 

12. Когда друзья подшучивают надо мной, я смеюсь вместе со всеми и не обижаюсь. 
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 a) верно 

 b) не знаю 

 c) неверно 

13. Если мне кто-нибудь нагрубит, я могу быстро забыть об этом. 

 a) верно 

 b) не знаю 

 c) неверно 

14. Мне больше нравится придумывать новые способы в выполнении какой-либо работы, 

чем придерживаться испытанных приемов. 

 a) верно 

 b) не знаю 

 c) неверно 

15. Когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю делать это самостоятельно, без чьей-

либо помощи. 

 a) верно 

 b) иногда 

 c) нет 

16. Думаю, что я - менее чувствительный и менее возбудимый, чем большинство людей. 

 a) верно 

 b) затрудняюсь ответить 

 c) неверно 

17. Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решения. 

 a) верно 

 b) когда как 

 c) неверно 

18. Иногда, хотя и кратковременно, у меня возникало чувство раздражения по отношению 

к моим родителям. 

 a) да 

 b) не знаю 

 c) нет 

19. Я скорее раскрыл бы свои сокровенные мысли: 

 a) своим хорошим друзьям 

 b) не знаю 

 c) в своем дневнике 

20. Я думаю, что слово, противоположное по смыслу противоположности слова 

«неточный», - это: 

 a) небрежный 

 b) тщательный 

 c) приблизительный 

21. У меня всегда хватает энергии, когда мне это необходимо 

 a) да 

 b) трудно сказать 

 c) нет 

22. Меня больше раздражают люди, которые: 

 a) своими грубыми шутками вгоняют людей в краску 

 b) затрудняюсь ответить 

 c) создают неудобства, когда ни опаздывают на условленную встречу со мной 

23. Мне очень нравится приглашать к себе гостей и развлекать их. 

 a) верно 

 b) не знаю 

 c) неверно 

24. Я думаю, что: 
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 a) можно не все делать одинаково тщательно 

 b) затрудняюсь сказать 

 c) любую работу следует выполнять тщательно, если Вы за нее взялись 

25. Мне обычно приходится преодолевать смущение. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

26. Мои друзья чаще. 

 a) советуются со мной 

 b) делают то и другое 

 c) дают мне советы поровну 

27. Если приятель обманывает меня в мелочах, я скорее предпочту сделать вид, что не 

заметил этого, чем разоблачу его. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

28. Я предпочитаю друзей: 

 a) интересы которых имеют деловой и практический характер 

 b) не знаю 

 c) которые отличаются философским взглядом на жизнь 

29. Не могу равнодушно слушать, как другие люди высказывают идеи, противоположные 

тем, в которые я твердо верю. 

 a) верно 

 b) затрудняюсь сказать 

 c) неверно 

30. Меня волнуют мои прошлые поступки и ошибки. 

 a) да 

 b) не знаю 

 c) нет 

31. Если бы я одинаково хорошо умел делать и то и другое, я бы предпочел: 

 a) играть в шахматы 

 b) затрудняюсь сказать 

 c) играть в городки 

32. Мне нравятся общительные, компанейские люди. 

 a) да 

 b) не знаю 

 c) нет 

33. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случается меньше неприятных 

неожиданностей, чем с другими людьми. 

 a) да 

 b) затрудняюсь сказать 

 c) нет 

34. Я могу забыть о своих заботах и обязанностях, когда мне это необходимо. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

35. Мне бывает трудно признать, что я не прав. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

36. На предприятии мне было бы интереснее: 

 a) работать с маши нами и механизмами и участвовать в основном производстве 
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 b) трудно сказать 

 c) беседовать с людьми, занимаясь общественной работой 

37. Какое слово не связано с двумя другими? 

 a) кошка 

 b) близко 

 c) солнце 

38. То, что в некоторой степени отвлекает мое внимание: 

 a) раздражает меня 

 b) нечто среднее 

 c) не беспокоит меня совершенно 

39. Если бы у меня было много денег, то я: #* a) жил бы, не стесняя себя ни в чем 

 b) не знаю 

 c) позаботился бы о том, чтобы не вызывать к себе зависти 

40. Худшее наказание для меня: 

 a) тяжелая работа 

 b) не знаю 

 c) быть запертым в одиночестве 

41. Люди должны больше, чем сейчас, соблюдать нравственные нормы. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

42. Мне говорили, что ребенком я был: 

 a) спокойным и любил оставаться один 

 b) трудно сказать 

 c) живым и подвижным и меня нельзя было оставить одного 

43. Я предпочел бы работать с приборами. 

 a) да 

 b) не знаю 

 c) нет 

44. Думаю, что большинство свидетелей на суде говорят правду, даже если это нелегко для 

них. 

 a) да 

 b) трудно сказать 

 c) нет 

45. Иногда я не решаюсь проводить в жизнь свои идеи, потому что они кажутся мне 

неосуществимыми. 

 a) верно 

 b) затрудняюсь ответить 

 c) неверно 

46. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как большинство людей. 

 a) верно 

 b) не знаю 

 c) неверно 

47. Я никогда не чувствовал себя таким несчастным, чтобы хотелось плакать #* a) верно 

 b) не знаю 

 c) неверно 

48. Мне больше нравится 

 a) марш в исполнении духового оркестра 

 b) не знаю 

 c) фортепианная музыка 

49. Я предпочел бы провести отпуск 

 a) в деревне с одним или двумя друзьями 
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 b) затрудняюсь сказать 

 c) возглавляя группу в туристском лагере 

50. Усилия, затраченные на составление планов: 

 a) никогда не лишни 

 b) трудно сказать 

 c) не стоят этого 

51. Необдуманные поступки и высказывания моих приятелей в мой адрес не обижают и не 

огорчают меня. 

 a) верно 

 b) не знаю 

 c) неверно 

52. Удавшиеся дела кажутся мне легкими. 

 a) всегда 

 b) иногда 

 c) редко 

53. Я предпочел бы работать: 

 a) в учреждении, где мне пришлось бы руководить людьми и все время быть среди них 

 b) затрудняюсь ответить 

 c) в одиночестве, например архитектором, который разрабатывает свой проект 

54. Дом относится к комнате, как дерево: 

 a) к лесу 

 b) к растению 

 c) к листу 

55. То, что я делаю, у меня не получается: 

 a) редко 

 b) время от времени 

 c) часто 

56. В большинстве дел я предпочитаю: 

 a) рискнуть 

 b) когда как 

 c) действовать наверняка 

57. Вероятно, некоторые люди считают, что Я слишком много говорю. 

 a) скорее всего, это так 

 b) не знаю 

 c) думаю, что это не так 

58. Мне больше нравится человек: 

 a) большого ума, даже если он ненадежен и непостоянен 

 b) трудно сказать 

 c) со средними способностями, но зато умеющий противостоять всяким соблазнам 

59. Я принимаю решения 

 a) быстрее, чем многие люди 

 b) не знаю 

 c) медленнее, чем большинство людей 

60. На меня большое впечатление производят. 

 a) мастерство и изящество 

 b) трудно сказать 

 c) сила и мощь 

61. Я считаю себя человеком, склонным к сотрудничеству, 

 a) да 

 b) не знаю 

 c) нет 



232 

 
62. Мне больше нравится разговаривать с людьми изысканными, утонченными, чем с 

откровенными и прямолинейными. 

 a) да 

 b) не знаю 

 c) нет 

63. Я предпочитаю 

 a) сам решать вопросы касающиеся меня лично 

 b) затрудняюсь ответить 

 c) советоваться с моими, друзьями 

64. Если человек не отвечает на мои слова, то я чувствую, что, должно быть, сказал 

какую-нибудь глупость. 

 a) верно 

 b) не знаю 

 c) неверно 

65. В школьные годы я больше всего получил знаний 

 a) на уроках 

 b) не знаю 

 c) читая книги 

66. Я избегаю общественной работы и связанной с этим ответственности 

 a) верно 

 b) иногда 

 c) неверно 

67. Если очень трудный вопрос требует от меня больших усилий, то я: 

 a) начну заниматься другим вопросом 

 b) затрудняюсь сказать 

 c) еще раз попытаюсь решить этот вопрос 

68. У меня возникают сильные эмоции: тревога, гнев, приступы смеха и т. д., - казалось 

бы, без определенных причин 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

69. Иногда я соображаю хуже, чем обычно. 

 a) верно 

 b) не знаю 

 c) неверно 

70. Мне приятно сделать человеку одолжение, согласившись назначить встречу с ним на 

время, удобное для него, даже если это. Немного неудобно для меня. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

71. Я думаю, что правильное число, которое должно продолжить ряд 1, 2, 3, 6, 5, ... -это: 

 a) 10 

 b) 5 

 c) 7 

72. Иногда у меня бывают непродолжительные приступы тошноты и головокружения без 

определенной причины. 

 a) да 

 b) очень редко 

 c) нет 

73. Я предпочитаю скорее отказаться от своего заказа, чем доставить официанту или 

официантке лишнее беспокойство. 

 a) да 
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 b) иногда 

 c) нет 

74. Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди, #* a) верно 

 b) трудно сказать 

 c) неверно 

75. На вечеринке мне нравится: 

 a) принимать участие в интересной деловой беседе 

 b) затрудняюсь ответить 

 c) отдыхать вместе со всеми 

76. Я высказываю свое мнение независимо от того, кто меня слушает: 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

77. Если бы я мог перенестись в прошлое, я хотел бы встретиться с: 

 a) Ньютоном 

 b) не знаю 

 c) Шекспиром 

78. Я вынужден удерживать себя от того, чтобы не улаживать чужие дала. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

79. Работая в магазине, я предпочел бы: 

 a) оформлять витрины 

 b) не знаю 

 c) быть кассиром 

80. Если люди плохо думают обо мне, я не стараюсь переубедить их, а продолжаю 

поступать так, как считаю нужным. 

 a) да 

 b) трудно сказать 

 c) нет 

81. Если я вижу, что мой старый друг холоден со мной и избегает меня, я обычно: 

 a) сразу же думаю: «У него плохое настроение» 

 b) не знаю 

 c) начинаю думать о том, какой неверный поступок я со вершил 

82. Многие неприятности происходят из-за людей: 

 a) которые стараются во все внести изменения, хотя уже существуют 

удовлетворительные способы решения этих вопросов 

 b) не знаю 

 c) которые отвергают новые, многообещающие предложения 

83. Я получаю большое удовольствие, рассказывая местные новости. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) неверно 

84. Аккуратные, требовательные люди не уживаются со мной. 

 a) верно 

 b) иногда 

 c) неверно 

85. Мне кажется, что я менее раздражителен, чем большинство людей. 

 a) верно 

 b) не знаю 

 c) неверно 

86. Я могу легче не считаться с другими людьми, чем они со мной. 
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 a) верно 

 b) иногда 

 c) неверно 

87. Бывает, что все утро я не хочу ни с кем разговаривать. 

 a) часто 

 b) иногда 

 c) никогда 

88. Если стрелки часов встречаются ровно через каждые 65 минут, отмеренных по точным 

часам, то эти часы: 

 a) отстают 

 b) идут правильно 

 c) спешат 

89. Мне бывает скучно: 

 a) часто 

 b) иногда 

 c) редко 

90. Люди говорят, что мне нравится все делать своим оригинальным способом. 

 a) верно 

 b) иногда 

 c) неверно 

91. Я считаю, что нужно избегать излишних волнений, потому что они утомительны. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

92. Дома в свободное время я: 

 a) отдыхаю от всех дел 

 b) затрудняюсь ответить 

 c) занимаюсь интересными делами 

93. Я осторожно отношусь к завязыванию дружеских отношений с незнакомыми людьми. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

94. Я считаю, что то, что люди говорят стихами, можно так же точно выразить прозой. 

 a) да 

 b) затрудняюсь ответить 

 c) нет 

95. Мне кажется, что люди, с которыми я нахожусь в дружеских отношениях, могут 

оказаться отнюдь не друзьями за моей спиной. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

96. Мне кажется, что самые драматические события уже через год не оставят в моей душе 

никаких следов. 

 a) да 

 b) не знаю 

 c) нет 

97. Я думаю, что интереснее: 

 a) работать с растениям и агентом 

 b) не знаю 

 c) быть страховым 

98. Я подвержен суевериям и беспричинному страху по отношению к некоторым вещам, 

например, к определенным животным, местам, датам и т.д. 
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 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

99. Я люблю размышлять о том, как можно было бы улучшить мир. 

 a) да 

 b) трудно сказать 

 c) нет 

100. Я предпочитаю игры: 

 a) где надо играть в команде или иметь партнера 

 b) не знаю 

 c) где каждый играет за себя 

101. Ночью мне снятся фантастические и нелепые сны. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

102. Если я остаюсь в доме один, то через некоторое время ощущаю тревогу и страх. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

103. Я могу своим дружеским отношением ввести людей в заблуждение, хотя на 

самом деле они мне не нравятся. 

 a) да 

 b) иногда 

 c) нет 

104. Какое слово не относится к двум другим? 

 a) думать 

 b) видеть 

 c) слышать 

105. Если мать Марии является сестрой отца Александра, то кем является 

Александр по отношению к отцу Марии? 

 a) двоюродным братом 

 b) племянником 

 c) дядей 
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Д.3 – Текст фрайбурзького особистісного опитувальника 

 
1. Я внимательно прочел инструкцию и готов откровенно ответить на все вопросы анкеты. 

2. По вечерам я предпочитаю развлекаться в веселой компании (гости, дискотека, кафе и т.п.). 

3. Моему желанию познакомиться с кем-либо всегда мешает то, что мне трудно найти 

подходящую тему для разговора. 

4. У меня часто болит голова. 

5. Иногда я ощущаю стук в висках и пульсацию в области шеи. 

6. Я быстро теряю самообладание, но и так же быстро беру себя в руки. 

7. Бывает, что я смеюсь над неприличным анекдотом. 

8. Я избегаю о чем-либо расспрашивать и предпочитаю узнавать то, что мне нужно, другим 

путем. 

9. Я предпочитаю не входить в комнату, если не уверен, что мое появление пройдет 

незамеченным. 

10. Могу так вспылить, что готов разбить все, что попадет под руку. 

11. Чувствую себя неловко, если окружающие почему-то начинают обращать на меня 

внимание. 

12. Я иногда чувствую, что сердце начинает работать с перебоями или начинает биться так, 

что, кажется, готово выскочить из груди. 

13. Не думаю, что можно было бы простить обиду. 

14. Не считаю, что на зло надо отвечать злом, и всегда следую этому. 

15. Если я сидел, а потом резко встал, то у меня темнеет в глазах и кружится голова. 

16. Я почти ежедневно думаю о том, насколько лучше была бы моя жизнь, если бы меня не 

преследовали неудачи. 

17. В своих поступках я никогда не исхожу из того, что людям можно полностью доверять. 

18. Могу прибегнуть к физической силе, если требуется отстоять свои интересы. 

19. Легко могу развеселить самую скучную компанию. 

20. Я легко смущаюсь. 

21. Меня ничуть не обижает, если делаются замечания относительно моей работы или меня 

лично. 

22. Нередко чувствую, как у меня немеют или холодеют руки и ноги. 

23. Бываю неловким в общении с другими людьми. 

24. Иногда без видимой причины чувствую себя подавленным, несчастным. 

25. Иногда нет никакого желания чем-либо заняться. 

26. Порой я чувствую, что мне не хватает воздуху, будто бы я выполнял очень тяжелую работу. 

27. Мне кажется, что в своей жизни я очень многое делал неправильно. 

28. Мне кажется, что другие нередко смеются надо мной. 

29. Люблю такие задания, когда можно действовать без долгих размышлений. 

30. Я считаю, что у меня предостаточно оснований быть не очень-то довольным своей судьбой. 

31. Часто у меня нет аппетита. 

32. В детстве я радовался, если родители или учителя наказывали других детей. 

33. Обычно я решителен и действую быстро. 

34. Я не всегда говорю правду. 

35. С интересом наблюдаю, когда кто-то пытается выпутаться из неприятной истории. 

36. Считаю, что все средства хороши, если надо настоять . на своем. 

37. То, что прошло, меня мало волнует. 

38. Не могу представить ничего такого, что стоило бы доказывать кулаками. 

39. Я не избегаю встреч с людьми, которые, как мне кажется, ищут ссоры со мной. 

40. Иногда кажется, что я вообще ни на что не годен. 

41. Мне кажется, что я постоянно нахожусь в каком-то напряжении и мне трудно расслабиться. 
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42. Нередко у меня возникают боли “под ложечкой” и различные неприятные ощущения в 

животе. 

43. Если обидят моего друга, я стараюсь отомстить обидчику. 

44. Бывало, я опаздывал к назначенному времени. 

45. В моей жизни было так, что я почему-то позволил себе мучить животное. 

46. При встрече со старым знакомым от радости я готов броситься ему на шею. 

47. Когда я чего-то боюсь, у меня пересыхает во рту, дрожат руки и ноги. 

48. Частенько у меня бывает такое настроение, что с удовольствием бы ничего не видел и не 

слышал. 

49. Когда ложусь спать, то обычно засыпаю уже через несколько минут. 

50. Мне доставляет удовольствие, как говорится, ткнуть носом других в их ошибки. 

51. Иногда могу похвастаться. 

52. Активно участвую в организации общественных мероприятий. 

53. Нередко бывает так, что приходится смотреть в другую сторону, чтобы избежать 

нежелательной встречи. 

54. В свое оправдание я иногда кое-что выдумывал. 

55. Я почти всегда подвижен и активен. 

56. Нередко сомневаюсь, действительно ли интересно моим собеседникам то, что я говорю. 

57. Иногда вдруг чувствую, что весь покрываюсь потом. 

58. Если сильно разозлюсь на кого-то, то могу его и ударить. 

59. Меня мало волнует, что кто-то плохо ко мне относится. 

60. Обычно мне трудно возражать моим знакомым. 

61. Я волнуюсь и переживаю даже при мысли о возможной неудаче. 

62. Я люблю не всех своих знакомых. 

63. У меня бывают мысли, которых следовало бы стыдиться. 

64. Не знаю почему, но иногда появляется желание испортить то, чем восхищаются. 

65. Я предпочитаю заставить любого человека сделать то, что мне нужно, чем просить его об 

этом. 

66. Я нередко беспокойно двигаю рукой или ногой. 

67. Предпочитаю провести свободный вечер, занимаясь любимым делом, а не развлекаясь в 

веселой компании. 

68. В компании я веду себя не так, как дома. 

69. Иногда, не подумав, скажу такое, о чем лучше бы помолчать. 

70. Боюсь стать центром внимания даже в знакомой компании. 

71. Хороших знакомых у меня очень немного. 

72. Иногда бывают такие периоды, когда яркий свет, яркие краски, сильный шум вызывают у 

меня болезненно неприятные ощущения, хотя я вижу, что на других людей это так не 

действует. 

73. В компании у меня нередко возникает желание кого-нибудь обидеть или разозлить. 

74. Иногда думаю, что лучше бы не родиться на свет, как только представлю себе, сколько 

всяких неприятностей, возможно, придется испытать в жизни. 

75. Если кто-то меня серьезно обидит, то получит свое сполна. 

76. Я не стесняюсь в выражениях, если меня выведут из себя. 

77. Мне нравится так задать вопрос или так ответить, чтобы собеседник растерялся. 

78. Бывало, откладывал то, что требовалось сделать немедленно. 

79. Не люблю рассказывать анекдоты или забавные истории. 

80. Повседневные трудности и заботы часто выводят меня из равновесия. 

81. Не знаю, куда деться при встрече с человеком, который был в компании, где я вел себя 

неловко. 

82. К сожалению, отношусь к людям, которые бурно реагируют даже на жизненные мелочи. 

83. Я робею при выступлении перед большой аудиторией. 

84. У меня довольно часто меняется настроение. 
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85. Я устаю быстрее, чем большинство окружающих меня людей. 

86. Если я чем-то сильно взволнован или раздражен, то чувствую это как бы всем телом. 

87. Мне докучают неприятные мысли, которые назойливо лезут в голову. 

88. К сожалению, меня не понимают ни в семье, ни в кругу моих знакомых. 

89. Если сегодня я посплю меньше обычного, то завтра не буду чувствовать себя отдохнувшим. 

90. Стараюсь вести себя так, чтобы окружающие опасались вызвать мое неудовольствие. 

91. Я уверен в своем будущем. 

92. Иногда я оказывался причиной плохого настроения кого-нибудь из окружающих. 

93. Я не прочь посмеяться над другими. 

94. Я отношусь к людям, которые за словом в карман не лезут. 

95. Я принадлежу к людям, которые ко всему относятся достаточно легко. 

96. Подростком я проявлял интерес к запретным темам. 

97. Иногда зачем-то причинял боль любимым людям. 

98. У меня нередки конфликты с окружающими из-за их упрямства. 

99. Часто испытываю угрызения совести в связи со своими поступками. 

100. Я нередко бываю рассеянным. 

101. Не помню, чтобы меня особенно опечалили неудачи человека, которого я не могу 

терпеть. 

102. Часто я слишком быстро начинаю досадовать на других. 

103. Иногда неожиданно для себя начинаю уверенно говорить о таких вещах, в которых 

на самом деле мало что смыслю. 

104. Часто у меня такое настроение, что я готов взорваться по любому поводу. 

105. Нередко чувствую себя вялым и усталым. 

106. Я люблю беседовать с людьми и всегда готов поговорить и со знакомыми и с 

незнакомыми. 

107. К сожалению, я зачастую слишком поспешно оцениваю других людей. 

108. Утром я обычно встаю в хорошем настроении и нередко начинаю насвистывать или 

напевать. 

109. Не чувствую себя уверенно в решении важных вопросов даже после длительных 

размышлений. 

110. Получается так, что в споре я почему-то стараюсь говорить громче своего 

оппонента, 

111. Разочарования не вызывают у меня сколь либо сильных и длительных переживаний. 

112. Бывает, что я вдруг начинаю кусать губы или грызть ногти. 

113. Наиболее счастливым я чувствую себя тогда, когда бываю один. 

114. Иногда одолевает такая скука, что хочется, чтобы все перессорились друг с другом. 
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Д.4 – Тест смисложиттєвих орієнтацій 

 

1. Обычно мне очень скучно. 3 2 1 0 1 2 3 Обычно я полон энергии 

2. Жизнь кажется мне всегда 
волнующей и захватывающей 

3 2 1 0 1 2 3 
Жизнь кажется мне совершенно 
спокойной и рутинной 

3. В жизни я не имею определенных 
целей и намерений 

3 2 1 0 1 2 3 
В жизни я имею очень ясные целя 
и намерения 

4. Моя жизнь представляется мне 
крайне бессмысленной и 
бесцельной 

3 2 1 0 1 2 3 
Моя жизнь представляется мне 
вполне осмысленной н 
целеустремленной. 

5. Каждый день кажется мне всегда 
новым и непохожим на другие 

3 2 1 0 1 2 3 
Каждый день кажется мне 
совершенно похожим на все 
другие. 

6. Когда я уйду на пенсию, я 
займусь интересными вещами, 
которыми всегда мечтал заняться 

3 2 1 0 1 2 3 
Когда я уйду на пенсию, я 
постараюсь не обременять себя 
никакими заботами. 

7. Моя жизнь сложилась именно так, 
как я мечтал 

3 2 1 0 1 2 3 
Моя жизнь сложилась совсем не 
так, как я мечтал. 

8. Я не добился успехов в 
осуществлении своих жизненных 
планов. 

3 2 1 0 1 2 3 
Я осуществил многое из того, что 
было мною запланировано в жизни. 

9. Моя жизнь пуста и неинтересна. 3 2 1 0 1 2 3 
Моя жизнь наполнена интересными 
делами 

10. Если бы мне пришлось 
подводить сегодня итог моей жизни, 
то я бы сказал, что она была вполне 
осмысленной. 

3 2 1 0 1 2 3 
Если бы мне пришлось сегодня 
подводить итог моей жизни, то я бы 
сказал, что она не имела смысла. 

11. Если бы я мог выбирать, то я бы 
построил свою жизнь совершенно 
иначе. 

3 2 1 0 1 2 3 
Если бы я мог выбирать, то я бы 
прожил жизнь еще раз так же, как 
живу сейчас. 
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12. Когда я смотрю на окружающий 
меня мир, он часто приводит меня в 
растерянность и беспокойство. 

3 2 1 0 1 2 3 

Когда я смотрю на окружающий 
меня мир, он совсем не вызывает у 
меня беспокойства и 
растерянности. 

13. Я человек очень обязательный. 3 2 1 0 1 2 3 
Я человек совсем не 
обязательный. 

14. Я полагаю, что человек имеет 
возможность осуществить свой 
жизненный выбор по своему 
желанию. 

3 2 1 0 1 2 3 

Я полагаю, что человек лишен 
возможности выбирать из-за 
влияния природных способностей и 
обстоятельств. 

15. Я определенно могу назвать 
себя целеустремленным 
человеком. 

3 2 1 0 1 2 3 
Я не могу назвать себя 
целеустремленным человеком. 

16. В жизни а еще не нашел своего 
призвания и ясных целей. 

3 2 1 0 1 2 3 
В жизни я нашел свое призвание и 
целя. 

17. Мои жизненные взгляды еще не 
определились. 

3 2 1 0 1 2 3 
Мои жизненные взгляды вполне 
определились. 

18. Я считаю, что мне удалось 
найти призвание и интересные цели 
в жизни. 

3 2 1 0 1 2 3 
Я едва ли способен найти 
призвание и интересные цели в 
жизни. 

19. Моя жизнь в моих руках, и я сам 
управляю ею. 

3 2 1 0 1 2 3 
Моя жизнь не подвластна мне и 
она управляется внешними 
событиями. 

20. Мои повседневные дела 
приносят мне удовольствие и 
удовлетворение 

3 2 1 0 1 2 3 
Мои повседневные дела приносят 
мне сплошные неприятности и 
переживания. 
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Д.5 – Шкала Богардуса 

 
Проранжируйте представителей указанной национальности, отмечая степень приемлемости 

их для себя лично только по одному из семи предложенных ниже критериев. Отвечайте по 

принципу: для меня лично возможно и желательно в отношении людей данной 

национальности (номер ответа – это величина балла). 

1. Принятие как близких родственников посредством брака. 

2. Принятие как личных друзей. 

3. Принятие как соседей, проживающих на моей улице. 

4. Принятие как коллег по работе, имеющих ту же профессию, что и я. 

5. Принятие как граждан моей страны. 

6. Принятие только как туристов в моей стране. 

7. Предпочел бы не видеть их в моей стране. 
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Додаток Е 

Результати статистичного аналізу змінних пов’язаних зі стратегіями акультурації 

Таблиця Е.1.  

Кореляційний аналіз стратегій акультурації та шкал Богардуса.  
 

 

Прийняття

_як_родичі

в 

Прийняття

_як_друзів 

Прийнят

тя_як_ко

лег 

Прийнят

тя_як_гр

омадян_

своєї_кр

аїни 

Прийняття

_як_турист

ів 

Не_прийня

ття 

Сепарація Pearson 

Correlation 
-,085 -,036 -,233** -,101 -,032 ,152* 

Sig. (2-tailed) ,155 ,552 ,000 ,092 ,600 ,011 

N 279 279 279 279 279 279 

Маргіналізація Pearson 

Correlation 
-,064 -,205** -,332** -,077 -,182** ,398** 

Sig. (2-tailed) ,288 ,001 ,000 ,198 ,002 ,000 

N 279 279 279 279 279 279 

Інтеграція Pearson 

Correlation 
,027 ,109 ,166** ,127* ,128* -,219** 

Sig. (2-tailed) ,658 ,068 ,005 ,034 ,032 ,000 

N 279 279 279 279 279 279 

Асиміляція Pearson 

Correlation 
-,072 -,026 ,012 ,125* ,040 ,331** 

Sig. (2-tailed) ,231 ,661 ,845 ,036 ,511 ,000 

N 279 279 279 279 279 279 
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Таблиця Е.2.  

Тест гомогенності соціо-демографічних характеристик.  
 

Test of Homogeneity of Variances for Age Groups 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Сепарація 12,509 2 276 ,000 

Маргіналізація 10,468 2 276 ,000 

Інтеграція 44,707 2 276 ,000 

Асиміляція 1,873 2 276 ,156 

 

Таблиця Е.3.  

Дисперсійний аналіз соціо-демографічних характеристик.  
 

ANOVA for Age Groups 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Сепарація Between Groups 5,600 2 2,800 3,704 ,026 

Within Groups 208,674 276 ,756   

Total 214,274 278    

Маргіналізація Between Groups 51,857 2 25,928 37,751 ,000 

Within Groups 189,562 276 ,687   

Total 241,419 278    

Інтеграція Between Groups 25,681 2 12,840 23,599 ,000 

Within Groups 150,174 276 ,544   

Total 175,855 278    

Асиміляція Between Groups 14,939 2 7,469 5,626 ,004 

Within Groups 366,416 276 1,328   

Total 381,355 278    
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Таблиця Е.4.  

Т-тест соціо-демографічних характеристик.  
 

Independent Samples Test for Sex 

 

Levene’s Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Сепарація Equal variances 

assumed 
2,960 ,086 -1,810 277 ,071 -,19353 ,10695 -,40407 ,01700 

Equal variances 

not assumed 
  -1,727 197,916 ,086 -,19353 ,11207 -,41453 ,02746 

Маргіналізація Equal variances 

assumed 
,331 ,565 2,363 277 ,019 ,26713 ,11306 ,04457 ,48969 

Equal variances 

not assumed 
  2,315 219,087 ,022 ,26713 ,11538 ,03974 ,49453 

Інтеграція Equal variances 

assumed 
6,776 ,010 -3,015 277 ,003 -,28909 ,09590 -,47788 -,10031 

Equal variances 

not assumed 
  -2,819 182,713 ,005 -,28909 ,10254 -,49141 -,08678 

Асиміляція Equal variances 

assumed 
,138 ,711 -,607 277 ,544 -,08711 ,14342 -,36945 ,19523 

Equal variances 

not assumed 
  -,599 224,941 ,549 -,08711 ,14532 -,37348 ,19926 
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Таблиця Е.5.  

Тест гомогенності для мов вжитку.  

Test of Homogeneity of Variances for Language 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Сепарація 1,476 3 275 ,221 

Маргіналізація 3,357 3 275 ,019 

Інтеграція 2,729 3 275 ,044 

Асиміляція 4,458 3 275 ,004 

Таблиця Е.6.  

Множинне порівняння для мов вжитку. 

Multiple Comparisons 

Tukey HSD   

Dependent 

Variable (I) language (J) language 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Сепарація Російська Українська -,30283 ,20900 ,470 -,8431 ,2374 

Англійська -,06800 ,14349 ,965 -,4389 ,3029 

Німецька ,02402 ,16725 ,999 -,4083 ,4563 

Українська Російська ,30283 ,20900 ,470 -,2374 ,8431 

Англійська ,23483 ,18447 ,581 -,2420 ,7117 

Німецька ,32685 ,20350 ,377 -,1992 ,8529 

Англійська Російська ,06800 ,14349 ,965 -,3029 ,4389 

Українська -,23483 ,18447 ,581 -,7117 ,2420 

Німецька ,09202 ,13536 ,905 -,2579 ,4419 

Німецька Російська -,02402 ,16725 ,999 -,4563 ,4083 

Українська -,32685 ,20350 ,377 -,8529 ,1992 

Англійська -,09202 ,13536 ,905 -,4419 ,2579 

Маргіналізація Російська Українська ,35403 ,22129 ,380 -,2180 ,9260 

Англійська ,16688 ,15193 ,691 -,2258 ,5596 

Німецька 
-,01912 ,17709 

1,00

0 
-,4769 ,4386 

Українська Російська -,35403 ,22129 ,380 -,9260 ,2180 

Англійська -,18716 ,19532 ,773 -,6920 ,3177 

Німецька -,37315 ,21547 ,309 -,9301 ,1838 

Англійська Російська -,16688 ,15193 ,691 -,5596 ,2258 

Українська ,18716 ,19532 ,773 -,3177 ,6920 

Німецька -,18599 ,14332 ,565 -,5564 ,1845 

Німецька Російська 
,01912 ,17709 

1,00

0 
-,4386 ,4769 

Українська ,37315 ,21547 ,309 -,1838 ,9301 

Англійська ,18599 ,14332 ,565 -,1845 ,5564 
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Таблиця Е.6. (продовження).  

Множинне порівняння для мов вжитку. 

 

Інтеграція Російська Українська -,15795 ,18950  ,838 -,6478 ,3319 

Англійська ,03275 ,13010  ,994 -,3035 ,3690 

Німецька ,12353 ,15164  ,848 -,2684 ,5155 

Українська Російська ,15795 ,18950  ,838 -,3319 ,6478 

Англійська ,19070 ,16726  ,665 -,2416 ,6230 

Німецька ,28148 ,18451  ,424 -,1954 ,7584 

Англійська Російська -,03275 ,13010  ,994 -,3690 ,3035 

Українська -,19070 ,16726  ,665 -,6230 ,2416 

Німецька ,09078 ,12273  ,881 -,2264 ,4080 

Німецька Російська -,12353 ,15164  ,848 -,5155 ,2684 

Українська -,28148 ,18451  ,424 -,7584 ,1954 

Англійська -,09078 ,12273  ,881 -,4080 ,2264 

Асиміляція Російська Українська -,11111 ,27996  ,979 -,8348 ,6125 

Англійська ,06383 ,19221  ,987 -,4330 ,5606 

Німецька ,07500 ,22403  ,987 -,5041 ,6541 

Українська Російська ,11111 ,27996  ,979 -,6125 ,8348 

Англійська ,17494 ,24710  ,894 -,4638 ,8137 

Німецька ,18611 ,27259  ,904 -,5185 ,8907 

Англійська Російська -,06383 ,19221  ,987 -,5606 ,4330 

Українська -,17494 ,24710  ,894 -,8137 ,4638 

Німецька 
,01117 ,18131 

 1,00

0 
-,4575 ,4798 

Німецька Російська -,07500 ,22403  ,987 -,6541 ,5041 

Українська -,18611 ,27259  ,904 -,8907 ,5185 

Англійська 
-,01117 ,18131 

 1,00

0 
-,4798 ,4575 
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Таблиця Е.7. 

Описова статистика за типом міграції. 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Сепарація власне 

міграція 
73 3,5205 1,00152 ,11722 3,2869 3,7542 2,00 6,50 

програма 

обміну 
48 3,2708 ,79866 ,11528 3,0389 3,5027 2,00 5,00 

освіта 76 3,4408 ,90909 ,10428 3,2331 3,6485 2,00 5,50 

шлюб 34 3,4706 ,62694 ,10752 3,2518 3,6893 2,50 4,50 

робота 48 3,4688 ,86545 ,12492 3,2174 3,7201 2,00 5,00 

Total 279 3,4409 ,87794 ,05256 3,3374 3,5443 2,00 6,50 

Маргіналізація власне 

міграція 
73 3,0548 1,10101 ,12886 2,7979 3,3117 2,00 6,50 

програма 

обміну 
48 2,8333 ,69446 ,10024 2,6317 3,0350 2,00 4,50 

освіта 76 3,0132 ,79151 ,09079 2,8323 3,1940 2,00 5,00 

шлюб 34 3,3235 ,97610 ,16740 2,9830 3,6641 2,00 6,00 

робота 48 3,3646 ,96613 ,13945 3,0840 3,6451 2,00 6,00 

Total 279 3,0914 ,93189 ,05579 2,9816 3,2012 2,00 6,50 

Інтеграція власне 

міграція 
73 9,2397 1,04785 ,12264 8,9952 9,4842 5,50 10,00 

програма 

обміну 
48 9,4792 ,60105 ,08675 9,3046 9,6537 7,50 10,00 

освіта 76 9,3487 ,75286 ,08636 9,1766 9,5207 7,50 10,00 

шлюб 34 9,3235 ,64997 ,11147 9,0967 9,5503 7,50 10,00 

робота 48 9,0938 ,64128 ,09256 8,9075 9,2800 7,50 10,00 

Total 279 9,2957 ,79534 ,04762 9,2020 9,3894 5,50 10,00 

Асиміляція власне 

міграція 
73 4,0274 1,42129 ,16635 3,6958 4,3590 2,00 8,00 

програма 

обміну 
48 3,7604 ,99994 ,14433 3,4701 4,0508 2,00 5,50 

освіта 76 3,9079 1,06054 ,12165 3,6656 4,1502 2,00 6,50 

шлюб 34 3,7794 1,20095 ,20596 3,3604 4,1984 2,00 5,50 

робота 48 4,2813 1,01534 ,14655 3,9864 4,5761 2,50 6,00 

Total 279 3,9624 1,17123 ,07012 3,8243 4,1004 2,00 8,00 
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Додаток Є 

Результати обробки змінних інтегральної безпеки 

Таблиця Є.1.  

Дисперсійний аналіз показників інтегральної безпеки. 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

культурна_безпека Between Groups ,178 2 ,089 ,264 ,768 

Within Groups 93,221 276 ,338   

Total 93,399 278    

економічна_безпека Between Groups 7,304 2 3,652 9,681 ,000 

Within Groups 104,123 276 ,377   

Total 111,427 278    

фізична_безпека Between Groups ,935 2 ,468 1,321 ,268 

Within Groups 97,695 276 ,354   

Total 98,631 278    

 

Таблиця Є.2.  

Тест на гомогенність показників інтегральної безпеки. 
 

Independent Samples Test 

 

Levene’s Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Культурна 

безпека 

Equal variances 

assumed 
5,463 ,020 -,582 277 ,561 -,0413 ,0710 -,1810 ,0984 

Equal variances 

not assumed 
  -,557 

200,44

2 
,578 -,0413 ,0741 -,1875 ,1049 

Економічна 

безпека 

Equal variances 

assumed 
8,214 ,004 1,104 277 ,271 ,0854 ,0774 -,0670 ,2378 

Equal variances 

not assumed 
  1,045 

192,11

8 
,297 ,0854 ,0817 -,0758 ,2466 

Фізична 

безпека 

Equal variances 

assumed 
1,041 ,309 1,047 277 ,296 ,0763 ,0728 -,0671 ,2197 

Equal variances 

not assumed 
  1,039 

229,53

9 
,300 ,0763 ,0734 -,0684 ,2209 
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Таблиця Є.3.  

Дисперсійний аналіз показників інтегральної безпеки. 
 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

культурна_безпека Between Groups 4,405 4 1,101 3,390 ,010 

Within Groups 88,994 274 ,325   

Total 93,399 278    

економічна_безпека Between Groups 6,798 4 1,699 4,450 ,002 

Within Groups 104,630 274 ,382   

Total 111,427 278    

фізична_безпека Between Groups 2,245 4 ,561 1,595 ,176 

Within Groups 96,386 274 ,352   

Total 98,631 278    

 

Таблиця Є.4.  

Дисперсійні показники інтегральної безпеки. 
 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

культурна_безпека Between Groups 3,066 3 1,022 3,111 ,027 

Within Groups 90,333 275 ,328   

Total 93,399 278    

економічна_безпека Between Groups 4,434 3 1,478 3,799 ,011 

Within Groups 106,993 275 ,389   

Total 111,427 278    

фізична_безпека Between Groups 1,927 3 ,642 1,827 ,142 

Within Groups 96,703 275 ,352   

Total 98,631 278    
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Додаток Ж 

Результати аналізу змінних психологічних параметрів  

 

Таблиця Ж.1.  

Дисперсійний аналіз показників психологічного стану. 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Депресія Between Groups 21,273 2 10,636 4,456 ,012 

Within Groups 658,879 276 2,387   

Total 680,152 278    

Тривога Between Groups 5,022 2 2,511 ,695 ,500 

Within Groups 997,117 276 3,613   

Total 1002,140 278    

Соціокультурна_дезадапта

ція 

Between Groups 6,212 2 3,106 3,075 ,048 

Within Groups 278,793 276 1,010   

Total 285,005 278    

 

Таблиця Ж.2. 

Дескриптивний аналіз показників психологічного стану. 
 

 F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

Депресія Equal variances 

assumed 
3,786 ,053 -2,144 277 ,033 -,40755 ,19010 

Equal variances 

not assumed 
  -2,210 258,092 ,028 -,40755 ,18445 

Тривога Equal variances 

assumed 
3,471 ,064 -2,011 277 ,045 -,46453 ,23097 

Equal variances 

not assumed 
  -2,057 252,848 ,041 -,46453 ,22583 

Соціокультурна_

дезадаптація 

Equal variances 

assumed 
,080 ,777 -1,135 277 ,258 -,14044 ,12378 

Equal variances 

not assumed 
  -1,135 236,003 ,258 -,14044 ,12373 
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Таблиця Ж.3.  

Дискриптивний аналіз психологічного стану. 
 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Депресія Between Groups 23,162 4 5,790 2,415 ,049 

Within Groups 656,991 274 2,398   

Total 680,152 278    

Тривога Between Groups 16,632 4 4,158 1,156 ,331 

Within Groups 985,507 274 3,597   

Total 1002,140 278    

Соціокультурна_дезадапта

ція 

Between Groups 5,571 4 1,393 1,366 ,246 

Within Groups 279,434 274 1,020   

Total 285,005 278    
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Додаток К 

Результати аналізу зв’язу психологічних та соціо-демографічних змінних 

 

Таблиця К.1.  

Зв’язок соціо-демографічних змінних та психологічних змінних за 

Кетелом. 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

A_closed_communicative Between Groups 8,501 2 4,251 ,803 ,449 

Within Groups 1461,370 276 5,295   

Total 1469,871 278    

B_practreasoning_abstrac

treasoning 

Between Groups 20,527 2 10,264 7,443 ,001 

Within Groups 380,570 276 1,379   

Total 401,097 278    

C_emotinal_stable_unsta

ble 

Between Groups 68,975 2 34,488 7,178 ,001 

Within Groups 1325,992 276 4,804   

Total 1394,968 278    

E_nondominant_dominan

t 

Between Groups ,454 2 ,227 ,083 ,920 

Within Groups 754,642 276 2,734   

Total 755,097 278    

F_calm_expressive Between Groups 37,358 2 18,679 3,880 ,022 

Within Groups 1328,577 276 4,814   

Total 1365,935 278    

G_lownormbehave_highn

orm 

Between Groups 10,330 2 5,165 1,729 ,179 

Within Groups 824,509 276 2,987   

Total 834,839 278    

H_fear_brave Between Groups 11,225 2 5,612 ,849 ,429 

Within Groups 1824,259 276 6,610   

Total 1835,484 278    

J_reality_sensitivity Between Groups 11,858 2 5,929 1,787 ,169 

Within Groups 915,820 276 3,318   

Total 927,677 278    

L_skeptic_trustful Between Groups 24,778 2 12,389 4,383 ,013 

Within Groups 780,061 276 2,826   

Total 804,839 278    

M_practic_dreamer Between Groups 2,582 2 1,291 ,395 ,674 

Within Groups 902,127 276 3,269   

Total 904,710 278    
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Таблиця К.1. (продовження).  

Зв’язок соціо-демографічних змінних та психологічних змінних за 

Кетелом. 
 

N_naive_artificial Between Groups 83,952 2 41,976 9,505 ,000 

Within Groups 1218,886 276 4,416   

Total 1302,839 278    

O_calm_anxious Between Groups 109,351 2 54,676 8,883 ,000 

Within Groups 1698,842 276 6,155   

Total 1808,194 278    

Q1_conservative_radical Between Groups 65,767 2 32,883 8,061 ,000 

Within Groups 1125,911 276 4,079   

Total 1191,677 278    

Q2_conform_nonconform Between Groups 127,829 2 63,914 14,115 ,000 

Within Groups 1249,720 276 4,528   

Total 1377,548 278    

Q3_selfcontrol_low_high Between Groups 12,089 2 6,044 1,781 ,170 

Within Groups 936,879 276 3,394   

Total 948,968 278    

Q4_relax_emotionalstress Between Groups 67,501 2 33,750 5,242 ,006 

Within Groups 1776,886 276 6,438   

Total 1844,387 278    
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Таблиця К.2.  

Зв’язок соціо-демографічних змінних та психологічних змінних за 

Фрайбурзським опитувальником та СЖО. 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Goals Between Groups 26,906 2 13,453 6,506 ,002 

Within Groups 570,728 276 2,068   

Total 597,634 278    

Process Between Groups ,810 2 ,405 ,211 ,810 

Within Groups 530,984 276 1,924   

Total 531,794 278    

Result Between Groups 7,117 2 3,558 1,884 ,154 

Within Groups 521,309 276 1,889   

Total 528,425 278    

controllocus_me Between Groups ,834 2 ,417 ,345 ,708 

Within Groups 333,207 276 1,207   

Total 334,041 278    

controllocus_life Between Groups 7,146 2 3,573 2,685 ,070 

Within Groups 367,318 276 1,331   

Total 374,464 278    

general Between Groups 1,713 2 ,856 ,844 ,431 

Within Groups 280,116 276 1,015   

Total 281,829 278    

Neurosteny Between Groups 15,365 2 7,683 2,334 ,099 

Within Groups 908,302 276 3,291   

Total 923,667 278    

spontaneous_aggression Between Groups 20,890 2 10,445 2,421 ,091 

Within Groups 1190,609 276 4,314   

Total 1211,499 278    

Depressiveness Between Groups 44,423 2 22,211 5,327 ,005 

Within Groups 1150,707 276 4,169   

Total 1195,129 278    

Irritating Between Groups 56,605 2 28,303 3,892 ,022 

Within Groups 2006,879 276 7,271   

Total 2063,484 278    

Communicative Between Groups 3,505 2 1,752 ,507 ,603 

Within Groups 953,029 276 3,453   

Total 956,533 278    
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Таблиця К.2. (продовження).  

Зв’язок соціо-демографічних змінних та психологічних змінних за 

Фрайбурзським опитувальником та СЖО. 

 

Sobriety Between Groups 33,254 2 16,627 3,713 ,026 

Within Groups 1235,842 276 4,478   

Total 1269,097 278    

Reactive_aggression Between Groups ,538 2 ,269 ,075 ,928 

Within Groups 986,236 276 3,573   

Total 986,774 278    

Shyness Between Groups 41,770 2 20,885 3,551 ,030 

Within Groups 1623,327 276 5,882   

Total 1665,097 278    

Openness Between Groups 22,194 2 11,097 3,071 ,048 

Within Groups 997,326 276 3,614   

Total 1019,520 278    

Intraversion_extraversio

n 

Between Groups 2,494 2 1,247 ,484 ,617 

Within Groups 711,118 276 2,577   

Total 713,612 278    

Emotional_lability Between Groups 54,861 2 27,431 5,776 ,003 

Within Groups 1310,704 276 4,749   

Total 1365,566 278    

Feminin_masculin Between Groups 11,166 2 5,583 3,594 ,029 

Within Groups 428,727 276 1,553   

Total 439,893 278    
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Таблиця К.3.  

Тест гомогенності соціо-демографічних змінних та психологічних змінних 

Кетелом. 
 

 

Levene’s Test for 

Equality of 

Variances 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

A_closed_communi

cative 

Equal variances 

assumed 
3,774 ,053 -1,085 277 ,279 -,305 ,281 

Equal variances 

not assumed 
  -1,067 221,938 ,287 -,305 ,286 

B_practreasoning_a

bstractreasoning 

Equal variances 

assumed 
1,532 ,217 ,216 277 ,829 ,032 ,147 

Equal variances 

not assumed 
  ,211 214,733 ,833 ,032 ,151 

C_emotinal_stable_

unstable 

Equal variances 

assumed 
,237 ,627 ,501 277 ,617 ,138 ,274 

Equal variances 

not assumed 
  ,501 234,646 ,617 ,138 ,275 

E_nondominant_do

minant 

Equal variances 

assumed 
5,720 ,017 -,380 277 ,704 -,077 ,202 

Equal variances 

not assumed 
  -,398 267,713 ,691 -,077 ,193 

F_calm_expressive Equal variances 

assumed 
,482 ,488 3,522 277 ,001 ,936 ,266 

Equal variances 

not assumed 
  3,583 248,947 ,000 ,936 ,261 

G_lownormbehave_

highnorm 

Equal variances 

assumed 
,008 ,929 -,575 277 ,566 -,122 ,212 

Equal variances 

not assumed 
  -,577 237,602 ,565 -,122 ,212 

H_fear_brave Equal variances 

assumed 
,013 ,908 ,820 277 ,413 ,258 ,314 

Equal variances 

not assumed 
  ,817 233,276 ,415 ,258 ,315 

J_reality_sensitivity Equal variances 

assumed 
,068 ,795 -1,361 277 ,175 -,304 ,223 

Equal variances 

not assumed 
  -1,356 233,118 ,176 -,304 ,224 
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Таблиця К.3. (продовження).  

Тест гомогенності соціо-демографічних змінних та психологічних змінних 

Кетелом. 
 

L_skeptic_trustful Equal variances 

assumed 
1,943 ,164 -1,598 277 ,111 -,332 ,208 

Equal variances 

not assumed 
  -1,623 247,972 ,106 -,332 ,204 

M_practic_dreamer Equal variances 

assumed 
,820 ,366 -,310 277 ,757 -,069 ,221 

Equal variances 

not assumed 
  -,316 249,384 ,753 -,069 ,217 

N_naive_artificial Equal variances 

assumed 
,126 ,723 ,404 277 ,687 ,107 ,265 

Equal variances 

not assumed 
  ,393 213,329 ,695 ,107 ,273 

O_calm_anxious Equal variances 

assumed 
3,946 ,048 -1,540 277 ,125 -,479 ,311 

Equal variances 

not assumed 
  -1,520 225,093 ,130 -,479 ,315 

Q1_conservative_ra

dical 

Equal variances 

assumed 
,323 ,570 -1,557 277 ,121 -,393 ,253 

Equal variances 

not assumed 
  -1,549 231,196 ,123 -,393 ,254 

Q2_conform_nonco

nform 

Equal variances 

assumed 
,286 ,594 -,412 277 ,680 -,112 ,273 

Equal variances 

not assumed 
  -,409 229,620 ,683 -,112 ,275 

Q3_selfcontrol_low

_high 

Equal variances 

assumed 
4,113 ,044 ,542 277 ,588 ,123 ,226 

Equal variances 

not assumed 
  ,527 213,401 ,599 ,123 ,233 

Q4_relax_emotional

stress 

Equal variances 

assumed 
5,590 ,019 -1,969 277 ,050 -,617 ,313 

Equal variances 

not assumed 
  -2,058 266,376 ,041 -,617 ,300 
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Таблиця К.3. (продовження).  

Тест гомогенності соціо-демографічних змінних та психологічних змінних 

Кетелом. 

Goals Equal variances 

assumed 
,844 ,359 ,045 277 ,964 ,00808 ,17966 

Equal variances 

not assumed 
  ,046 246,385 ,964 ,00808 ,17721 

Process Equal variances 

assumed 
1,168 ,281 ,497 277 ,620 ,08418 ,16940 

Equal variances 

not assumed 
  ,498 237,478 ,619 ,08418 ,16901 

Result Equal variances 

assumed 
,249 ,618 1,786 277 ,075 ,30000 ,16798 

Equal variances 

not assumed 
  1,769 228,120 ,078 ,30000 ,16954 

controllocus_me Equal variances 

assumed 
1,631 ,203 -,175 277 ,861 -,02353 ,13431 

Equal variances 

not assumed 
  -,169 208,775 ,866 -,02353 ,13882 

controllocus_life Equal variances 

assumed 
2,121 ,146 1,100 277 ,272 ,15605 ,14191 

Equal variances 

not assumed 
  1,081 221,728 ,281 ,15605 ,14435 

general Equal variances 

assumed 
,280 ,597 ,749 277 ,454 ,09234 ,12325 

Equal variances 

not assumed 
  ,732 216,451 ,465 ,09234 ,12619 

Neurosteny Equal variances 

assumed 
,031 ,860 -1,367 277 ,173 -,304 ,223 

Equal variances 

not assumed 
  -1,388 247,649 ,166 -,304 ,219 

spontaneous_aggres

sion 

Equal variances 

assumed 
3,057 ,082 1,750 277 ,081 ,445 ,254 

Equal variances 

not assumed 
  1,681 202,967 ,094 ,445 ,265 

Depressiveness Equal variances 

assumed 
,600 ,439 -2,988 277 ,003 -,747 ,250 

Equal variances 

not assumed 
  -3,064 254,731 ,002 -,747 ,244 

Irritating Equal variances 

assumed 
2,241 ,136 -2,410 277 ,017 -,796 ,330 

Equal variances 

not assumed 
  -2,481 257,322 ,014 -,796 ,321 
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Таблиця К.3. (продовження).  

Тест гомогенності соціо-демографічних змінних та психологічних змінних 

Кетелом. 
 

Communicative Equal variances 

assumed 
,004 ,947 1,722 277 ,086 ,389 ,226 

Equal variances 

not assumed 
  1,722 235,671 ,086 ,389 ,226 

Sobriety Equal variances 

assumed 
,039 ,844 ,179 277 ,858 ,047 ,262 

Equal variances 

not assumed 
  ,179 236,387 ,858 ,047 ,262 

Reactive_aggression Equal variances 

assumed 
,893 ,345 2,620 277 ,009 ,597 ,228 

Equal variances 

not assumed 
  2,498 197,164 ,013 ,597 ,239 

Shyness Equal variances 

assumed 
,097 ,756 -1,749 277 ,081 -,522 ,298 

Equal variances 

not assumed 
  -1,758 239,806 ,080 -,522 ,297 

Openness Equal variances 

assumed 
,979 ,323 -,024 277 ,981 -,006 ,235 

Equal variances 

not assumed 
  -,024 227,865 ,981 -,006 ,237 

Intraversion_extrave

rsion 

Equal variances 

assumed 
1,424 ,234 1,393 277 ,165 ,272 ,196 

Equal variances 

not assumed 
  1,356 213,940 ,177 ,272 ,201 

Emotional_lability Equal variances 

assumed 
8,401 ,004 -2,691 277 ,008 -,721 ,268 

Equal variances 

not assumed 
  -2,843 271,600 ,005 -,721 ,254 

Feminin_masculin Equal variances 

assumed 
2,791 ,096 3,216 277 ,001 ,487 ,151 

Equal variances 

not assumed 
  3,091 203,550 ,002 ,487 ,157 
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Таблиця К.4.  

Дисперсійний аналіз соціо-демографічних змінних та психологічних 

змінних. 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

A_closed_communicative Between Groups 20,273 3 6,758 1,282 ,281 

Within Groups 1449,598 275 5,271   

Total 1469,871 278    

B_practreasoning_abstractreas

oning 

Between Groups ,836 3 ,279 ,191 ,902 

Within Groups 400,261 275 1,455   

Total 401,097 278    

C_emotinal_stable_unstable Between Groups 3,503 3 1,168 ,231 ,875 

Within Groups 1391,465 275 5,060   

Total 1394,968 278    

E_nondominant_dominant Between Groups 3,915 3 1,305 ,478 ,698 

Within Groups 751,182 275 2,732   

Total 755,097 278    

F_calm_expressive Between Groups 12,859 3 4,286 ,871 ,456 

Within Groups 1353,076 275 4,920   

Total 1365,935 278    

G_lownormbehave_highnorm Between Groups 31,663 3 10,554 3,614 ,014 

Within Groups 803,176 275 2,921   

Total 834,839 278    

H_fear_brave Between Groups 4,123 3 1,374 ,206 ,892 

Within Groups 1831,361 275 6,659   

Total 1835,484 278    

J_reality_sensitivity Between Groups 34,605 3 11,535 3,552 ,015 

Within Groups 893,073 275 3,248   

Total 927,677 278    

L_skeptic_trustful Between Groups 1,391 3 ,464 ,159 ,924 

Within Groups 803,447 275 2,922   

Total 804,839 278    

M_practic_dreamer Between Groups 10,824 3 3,608 1,110 ,345 

Within Groups 893,885 275 3,250   

Total 904,710 278    

N_naive_artificial Between Groups 5,066 3 1,689 ,358 ,783 

Within Groups 1297,772 275 4,719   

Total 1302,839 278    

O_calm_anxious Between Groups 4,591 3 1,530 ,233 ,873 

Within Groups 1803,603 275 6,559   

Total 1808,194 278    
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Таблиця К.4. (продовження).  

Дисперсійний аналіз соціо-демографічних змінних та психологічних змінних. 

Q1_conservative_radical Between Groups 13,243 3 4,414 1,030 ,380 

Within Groups 1178,434 275 4,285   

Total 1191,677 278    

Q2_conform_nonconform Between Groups 34,567 3 11,522 2,359 ,072 

Within Groups 1342,981 275 4,884   

Total 1377,548 278    

Q3_selfcontrol_low_high Between Groups 14,953 3 4,984 1,468 ,224 

Within Groups 934,015 275 3,396   

Total 948,968 278    

Q4_relax_emotionalstress Between Groups 16,877 3 5,626 ,847 ,469 

Within Groups 1827,510 275 6,645   

Total 1844,387 278    

Goals Between Groups 8,234 3 2,745 1,281 ,281 

Within Groups 589,401 275 2,143   

Total 597,634 278    

Process Between Groups 3,193 3 1,064 ,554 ,646 

Within Groups 528,601 275 1,922   

Total 531,794 278    

Result Between Groups 5,804 3 1,935 1,018 ,385 

Within Groups 522,621 275 1,900   

Total 528,425 278    

controllocus_me Between Groups ,509 3 ,170 ,140 ,936 

Within Groups 333,532 275 1,213   

Total 334,041 278    

controllocus_life Between Groups ,844 3 ,281 ,207 ,892 

Within Groups 373,621 275 1,359   

Total 374,464 278    

general Between Groups 1,192 3 ,397 ,389 ,761 

Within Groups 280,637 275 1,020   

Total 281,829 278    

Neurosteny Between Groups 2,011 3 ,670 ,200 ,896 

Within Groups 921,656 275 3,351   

Total 923,667 278    

spontaneous_aggression Between Groups 4,085 3 1,362 ,310 ,818 

Within Groups 1207,415 275 4,391   

Total 1211,499 278    

Depressiveness Between Groups 4,625 3 1,542 ,356 ,785 

Within Groups 1190,505 275 4,329   

Total 1195,129 278    
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Таблиця К.4. (продовження).  

Дисперсійний аналіз соціо-демографічних змінних та психологічних 

змінних. 

 

Irritating Between Groups 8,766 3 2,922 ,391 ,760 

Within Groups 2054,718 275 7,472   

Total 2063,484 278    

Communicative Between Groups 4,984 3 1,661 ,480 ,696 

Within Groups 951,549 275 3,460   

Total 956,533 278    

Sobriety Between Groups 43,658 3 14,553 3,266 ,022 

Within Groups 1225,439 275 4,456   

Total 1269,097 278    

Reactive_aggression Between Groups 3,641 3 1,214 ,339 ,797 

Within Groups 983,133 275 3,575   

Total 986,774 278    

Shyness Between Groups 12,509 3 4,170 ,694 ,556 

Within Groups 1652,588 275 6,009   

Total 1665,097 278    

Openness Between Groups 5,599 3 1,866 ,506 ,678 

Within Groups 1013,922 275 3,687   

Total 1019,520 278    

Intraversion_extraversion Between Groups 16,869 3 5,623 2,219 ,086 

Within Groups 696,743 275 2,534   

Total 713,612 278    

Emotional_lability Between Groups 4,245 3 1,415 ,286 ,836 

Within Groups 1361,321 275 4,950   

Total 1365,566 278    

Feminin_masculin Between Groups 2,743 3 ,914 ,575 ,632 

Within Groups 437,150 275 1,590   

Total 439,893 278    
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Таблиця К.5.  

Регресійний психологічних змінних та культурної дистанції. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

20 (Constant) 4,404 ,567  7,762 ,000 

Соціокультурна_дезадапта

ція 
-,316 ,041 -,416 -7,710 ,000 

A_closed_communicative ,045 ,019 ,135 2,368 ,019 

B_practreasoning_abstractre

asoning 
-,116 ,034 -,182 -3,435 ,001 

E_nondominant_dominant -,067 ,026 -,144 -2,604 ,010 

F_calm_expressive -,061 ,020 -,177 -3,129 ,002 

M_practic_dreamer ,050 ,024 ,117 2,040 ,042 

Q2_conform_nonconform ,051 ,020 ,146 2,482 ,014 

Q4_relax_emotionalstress -,093 ,020 -,311 -4,603 ,000 

Goals -,295 ,052 -,562 -5,619 ,000 

Process -,149 ,060 -,268 -2,489 ,013 

general ,554 ,114 ,725 4,861 ,000 

spontaneous_aggression -,089 ,027 -,243 -3,294 ,001 

Reactive_aggression ,138 ,030 ,338 4,634 ,000 

Shyness ,138 ,022 ,439 6,144 ,000 

Openness -,071 ,028 -,176 -2,568 ,011 

Intraversion_extraversion ,094 ,031 ,196 3,032 ,003 

Emotional_lability ,124 ,030 ,357 4,102 ,000 

Feminin_masculin ,111 ,041 ,181 2,701 ,007 

a. Dependent Variable: Культурна_дистанція 
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Додаток Л 

Взаємозв’язки типу міграції та психологічних змінних 

Таблиця Л.1.  

Дисперсійний типу міграції із психологічними змінними.  

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

A_closed_communicative Between Groups 37,711 4 9,428 1,804 ,128 

Within Groups 1432,160 274 5,227   

Total 1469,871 278    

B_practreasoning_abstractre

asoning 

Between Groups 28,725 4 7,181 5,284 ,000 

Within Groups 372,372 274 1,359   

Total 401,097 278    

C_emotinal_stable_unstable Between Groups 51,993 4 12,998 2,652 ,034 

Within Groups 1342,975 274 4,901   

Total 1394,968 278    

E_nondominant_dominant Between Groups 17,384 4 4,346 1,614 ,171 

Within Groups 737,713 274 2,692   

Total 755,097 278    

F_calm_expressive Between Groups 15,562 4 3,891 ,789 ,533 

Within Groups 1350,373 274 4,928   

Total 1365,935 278    

G_lownormbehave_highnor

m 

Between Groups 24,214 4 6,054 2,046 ,088 

Within Groups 810,625 274 2,958   

Total 834,839 278    

H_fear_brave Between Groups 19,755 4 4,939 ,745 ,562 

Within Groups 1815,729 274 6,627   

Total 1835,484 278    

J_reality_sensitivity Between Groups 17,355 4 4,339 1,306 ,268 

Within Groups 910,322 274 3,322   

Total 927,677 278    

L_skeptic_trustful Between Groups 37,465 4 9,366 3,344 ,011 

Within Groups 767,374 274 2,801   

Total 804,839 278    

M_practic_dreamer Between Groups 30,947 4 7,737 2,426 ,048 

Within Groups 873,762 274 3,189   

Total 904,710 278    
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Таблиця Л.1. (продовження).  

Дисперсійний типу міграції із психологічними змінними.  

O_calm_anxious Between Groups 27,530 4 6,882 1,059 ,377 

Within Groups 1780,664 274 6,499   

Total 1808,194 278    

Q1_conservative_radical Between Groups 22,656 4 5,664 1,328 ,260 

Within Groups 1169,021 274 4,267   

Total 1191,677 278    

Q2_conform_nonconform Between Groups 74,006 4 18,502 3,889 ,004 

Within Groups 1303,542 274 4,757   

Total 1377,548 278    

Q3_selfcontrol_low_high Between Groups 73,772 4 18,443 5,774 ,000 

Within Groups 875,196 274 3,194   

Total 948,968 278    

Q4_relax_emotionalstress Between Groups 34,902 4 8,726 1,321 ,262 

Within Groups 1809,485 274 6,604   

Total 1844,387 278    

Goals Between Groups 6,308 4 1,577 ,731 ,572 

Within Groups 591,326 274 2,158   

Total 597,634 278    

Process Between Groups 17,662 4 4,416 2,353 ,054 

Within Groups 514,132 274 1,876   

Total 531,794 278    

Result Between Groups 14,003 4 3,501 1,865 ,117 

Within Groups 514,422 274 1,877   

Total 528,425 278    

controllocus_me Between Groups 1,337 4 ,334 ,275 ,894 

Within Groups 332,704 274 1,214   

Total 334,041 278    

controllocus_life Between Groups 1,272 4 ,318 ,234 ,919 

Within Groups 373,192 274 1,362   

Total 374,464 278    

General Between Groups 5,916 4 1,479 1,469 ,212 

Within Groups 275,913 274 1,007   

Total 281,829 278    

Neurosteny Between Groups 32,745 4 8,186 2,518 ,042 

Within Groups 890,922 274 3,252   

Total 923,667 278    

spontaneous_aggression Between Groups 3,456 4 ,864 ,196 ,940 

Within Groups 1208,043 274 4,409   

Total 1211,499 278    
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Таблиця Л.1. (продовження).  

Дисперсійний типу міграції із психологічними змінними.  

 

Depressiveness Between Groups 43,304 4 10,826 2,575 ,038 

Within Groups 1151,825 274 4,204   

Total 1195,129 278    

Irritating Between Groups 14,022 4 3,506 ,469 ,759 

Within Groups 2049,462 274 7,480   

Total 2063,484 278    

Communicative Between Groups 10,462 4 2,615 ,757 ,554 

Within Groups 946,072 274 3,453   

Total 956,533 278    

Sobriety Between Groups 18,275 4 4,569 1,001 ,408 

Within Groups 1250,822 274 4,565   

Total 1269,097 278    

Reactive_aggression Between Groups 2,659 4 ,665 ,185 ,946 

Within Groups 984,115 274 3,592   

Total 986,774 278    

Shyness Between Groups 17,577 4 4,394 ,731 ,572 

Within Groups 1647,520 274 6,013   

Total 1665,097 278    

Openness Between Groups 25,186 4 6,297 1,735 ,142 

Within Groups 994,334 274 3,629   

Total 1019,520 278    

Intraversion_extraversion Between Groups 9,624 4 2,406 ,936 ,443 

Within Groups 703,988 274 2,569   

Total 713,612 278    

Emotional_lability Between Groups 38,902 4 9,726 2,009 ,094 

Within Groups 1326,664 274 4,842   

Total 1365,566 278    

Feminin_masculin Between Groups 2,776 4 ,694 ,435 ,783 

Within Groups 437,117 274 1,595   

Total 439,893 278    
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Додаток М 

Результати вираженості психологічних змінних 

Таблиця М.1.  

Загальна вираженість психологічних змінних за Кетелом.  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

A_closed_communicative 279 2 12 7,69 2,299 

B_practreasoning_abstractreasoning 279 2 7 4,22 1,201 

C_emotinal_stable_unstable 279 3 12 7,99 2,240 

E_nondominant_dominant 279 1 9 5,12 1,648 

F_calm_expressive 279 1 10 5,91 2,217 

G_lownormbehave_highnorm 279 2 8 5,40 1,733 

H_fear_brave 279 1 12 8,04 2,570 

J_reality_sensitivity 279 1 10 5,52 1,827 

L_skeptic_trustful 279 2 9 5,73 1,702 

M_practic_dreamer 279 1 10 5,37 1,804 

N_naive_artificial 279 0 12 4,27 2,165 

O_calm_anxious 279 0 12 6,95 2,550 

Q1_conservative_radical 279 4 12 8,52 2,070 

Q2_conform_nonconform 279 1 12 5,47 2,226 

Q3_selfcontrol_low_high 279 3 12 7,32 1,848 

Q4_relax_emotionalstress 279 0 12 5,57 2,576 

Таблиця М.2.  

Загальна вираженість психологічних змінних за Фрайбургом та СЖО. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Goals 279 3,78 10,26 7,4700 1,46621 

Process 279 4,05 10,26 7,8474 1,38309 

Result 279 4,90 11,20 8,3360 1,37870 

controllocus_me 279 4,68 10,14 7,6490 1,09617 

controllocus_life 279 4,25 10,25 7,8835 1,16060 

General 279 5,36 10,08 7,8867 1,00686 

Neurosteny 279 0 9 2,90 1,823 

spontaneous_aggression 279 0 11 3,72 2,088 

Depressiveness 279 0 9 3,17 2,073 

Irritating 279 0 10 3,96 2,724 

Communicative 279 1 9 5,63 1,855 

Sobriety 279 0 9 5,55 2,137 

Reactive_aggression 279 0 10 2,89 1,884 

Shyness 279 0 9 3,55 2,447 

Openness 279 2 10 7,34 1,915 

Intraversion_extraversion 279 2 10 5,71 1,602 

Emotional_lability 279 0 10 3,88 2,216 

Feminin_masculin 279 3 9 5,08 1,258 
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Додаток Н 

 
Рис. Н.1. Графік виділення факторів для сепарації за Кетелом. 

 

Таблиця Н.1.  

Графік виокремлення факторів для сепарації. 
 

Rotated Factor Matrixa,b 

 

Factor 

1 2 3 4 5 

A_closed_communicative ,834 -,549 -,018 -,042 -,012 

B_practreasoning_abstractreasoning -,112 ,699 -,077 ,005 ,094 

C_emotinal_stable_unstable ,715 ,415 -,290 ,166 ,345 

E_nondominant_dominant -,034 ,006 -,188 -,118 ,974 

F_calm_expressive ,059 -,482 ,765 ,084 -,093 

G_lownormbehave_highnorm ,358 -,117 ,113 ,466 -,071 

H_fear_brave ,470 ,081 ,338 ,315 -,049 

J_reality_sensitivity ,837 -,178 ,217 ,133 -,025 

M_practic_dreamer -,041 -,479 ,302 -,376 -,003 

N_naive_artificial ,003 ,202 ,855 ,021 -,086 

O_calm_anxious ,089 -,068 -,053 -,992 ,015 

Q1_conservative_radical ,220 -,006 ,309 ,343 ,395 

Q2_conform_nonconform -,188 ,763 ,082 -,320 ,111 

Q3_selfcontrol_low_high ,116 ,787 ,134 ,194 -,304 

Q4_relax_emotionalstress -,613 -,057 ,447 ,224 -,015 
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Рис. Н.2. Графік виокремлення факторів для сепарації за Фрайбурзським 

опитувальником. 
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Рис. Н.3. Психологічні чинники вибору стратегії акультурації в юнацькому віці 
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Рис. Н.4. Психологічні чинники вибору стратегії акультурації у ранній дорослості 
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Додаток П 

Довідки про провадження результатів дослідження 
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