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АНОТАЦІЯ 

Предко В. В. «Психологічні особливості етнонаціональної ідентичності 

особистості». – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 05 

Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 психологія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2020.  

У дисертації представлено теоретичне узагальнення та нове розв’язання 

проблеми етнонаціональної ідентичності особистості, що ґрунтується на 

методологічних принципах сучасної психології та полягає в розробці концепції її 

тлумачення на особистісному рівні, обґрунтуванні психологічного змісту, 

структури та основних форм прояву, розробці та апробації авторської методики 

дослідження. 

Основною метою дослідження є визначення психологічних особливостей 

етнонаціональної ідентичності, розкриття основних її компонентів, структури, 

форм та закономірностей прояву. Досягненню цієї мети посприяло вирішення 

завдань дослідження, у межах яких проаналізовано стан теоретико-методологічної 

проблеми етнонаціональної ідентичності в сучасній психології; сконструйовано 

методику дослідження її особливостей; розкрито психологічні особливості 

етнонаціональної ідентичності залежно від етнонаціональних установок, статево-

вікових та регіональних характеристик; встановлено взаємозв’язки компонентів та 

форм її прояву, а також чинники її існування та типи вираженості.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що  

уперше визначено змістові, структурні особливості етнонаціональної 

ідентичності, запропоновано наукове визначення поняття, розкрито психологічні 

особливості та закономірності її функціонування; сконструйовано інструментарій 

дослідження етнонаціональної ідентичності; виявлено та обґрунтовано основні 

форми прояву етнонаціональної ідентичності (мова, духовність, національні 
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почуття, культура, етносамооцінка, інформаційний простір, традиції); визначено 

специфіку прояву етнонаціональної ідентичності залежно від етнонаціональних 

установок, регіональних та статево-вікових характеристик; розкрито зміст зв’язків 

етнонаціональної ідентичності зі структурними компонентами та типами етнічної 

ідентичності, основними формами її прояву; виявлено зв’язок між 

етнонаціональними установками, етнічними почуттями та культурною 

орієнтацією; виокремлено психологічні чинники етнонаціональної ідентичності 

(етнонаціональна конгруентність та етнонаціональна ментальність); встановлено 

зв’язок між чинниками етнонаціональної ідентичності та етнонаціональними 

установками, почуттями та мовою (мовленнєвою поведінкою); з’ясовано провідні 

детермінанти етнонаціональної ідентичності (афіліація, духовність, 

етносамооцінка, трансформованість, песимізм, культура та мова) та окреслено 

типи етнонаціональної ідентичності. 

поглиблено та розширено наукові уявлення щодо психологічного змісту 

етнонаціональної ідентичності, її структурних компонентів. 

подальшого розвитку набули уточнення термінологічного апарату етнічної 

психології (диференційовано зміст понять «етнічна ідентичність», «національна 

ідентичність» та «етнонаціональна ідентичність»); методичний інструментарій 

діагностики етнонаціональної ідентичності особистості. 

Теоретичне значення результатів дослідження зумовлено їхньою 

принциповою науковою новизною і ґрунтується на створені теоретичної моделі 

етнонаціональної ідентичності особистості в контексті етнокультурного підходу 

та розробці науково-методичного інструментарію її діагностики та розвитку. 

Наукові пошуки та здобутки висвітлено в трьох розділах дисертаційної 

роботи. У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи вивчення проблеми 

етнонаціональної ідентичності особистості» – здійснено теоретико-

методологічний аналіз феномену етнонаціональної ідентичності в сучасній 

психології, систематизацію і порівняння різних психологічних підходів щодо її 
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змісту. Обґрунтовано психологічні механізми, структуру етнонаціональної 

ідентичності, особливості та основні форми прояву.  

Встановлено, що етнонаціональна ідентичність: має вияв в об’єктивних 

формах суб’єктивного знання, переживання подібності людини щодо спільного 

державного походження; виникає на суспільно-політичному рівні буття соціуму, 

виконує функції згуртування та консолідації, супроводжується прийняттям 

особистістю норм і цінностей, усвідомленням громадянського статусу, визнанням 

суспільно-політичних етнонаціональних ідей; насамперед, пов’язана з 

етнонаціональною свідомістю; містить колективне несвідоме (яке сприяє 

реалізації спільних інтересів); існує у внутрішніх (ототожнення особистості з 

етнонаціональною реальністю, способом життя, усвідомленням спорідненості) та 

зовнішніх (умови життєдіяльності, які впливають на формування внутрішніх) 

проявах. 

Етнонаціональна ідентичність існує на масовому, груповому та 

індивідуальному рівнях, а саме: етнонаціональна спільнота має своє культурно-

психологічне поле зі своєрідними традиціями, мовою, інформаційним простором 

та особливими ритмами, які виявляються в однорідних формах духовності та 

національних почуттях (створюючи умови для об’єднання та солідарності або 

протиставлення); етнонаціональна група зберігає колективний досвід (який 

забезпечує внутрішню єдність й регулює динаміку життєдіяльності) та пов’язана 

із соцієтальною психікою; особистість є носієм етнонаціональної ідентичності як 

інтегральної системи свідомих та несвідомих уявлень, які зумовлюють психічний 

склад особистості, що виражає світосприйняття, емоційний, духовний та 

інтелектуальний аспекти буття. 

Формування етнонаціональної ідентичності особистості відбувається з 

перших років життя. У підлітковому віці відбувається становлення мотивів  

вибору етнічної належності та знання щодо їх особливостей; у дорослому віці 

особистість цілісно визначає свою етнонаціональну належність. На формування 
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етнонаціональної ідентичності особистості впливають політичні, соціально-

економічні, історичні та психологічні (насамперед етнонаціональні установки, які 

виявляють систему ставлень та реагування) фактори. 

Доведено, що етнонаціональна ідентичність посідає провідне місце в 

життєдіяльності особистості, оскільки є головним індикатором соціально-

психологічної рівноваги, яка сприяє внутрішній тотожності суб’єктів в процесі 

сприйняття ними образу сучасного світу, надає відчуття безпеки та стійкості, 

сприяє психічному розвитку та формує в індивідуальному бутті людини відчуття 

належності до конкретної спільноти.  

У другому розділі – «Організація та методичне забезпечення емпіричного 

дослідження особливостей етнонаціональної ідентичності особистості» – 

висвітлено організаційні та методичні засади емпіричного дослідження 

етнонаціональної ідентичності особистості; розроблено й апробовано методичний 

інструментарій дослідження особливостей етнонаціональної ідентичності та 

основних форм її прояву. 

З метою визначення особливостей етнонаціональної ідентичності, основних 

форм її прояву сконструйовано авторську методику: «Психологічний вимір виявів 

етнонаціональної ідентичності», яку стандартизовано та перевірено на надійність 

й валідність. Вона дає можливість розкрити психологічний зміст етнонаціональної 

ідентичності, виявити ступінь трансформованості та виокремити основні її форми 

прояву, а саме: мова (мовленнєва поведінка фіксує світогляд людей, відображає 

явища оточуючої дійсності,); духовність (визначає ставлення до буття, 

розкриваючи емоційно-чуттєвий світ особистості); інформаційний простір 

(формулює суспільну думку щодо етнонаціональних подій); традиції (регулюють 

поведінку відповідно до світоглядних цінностей); національні почуття (виражають 

ставлення до етнонаціональної життєдіяльності); культура (виконує функцію 

збереження і трансляції соціально значущої пам'яті та накопичення 

етнонаціональної самобутності); етносамооцінка (забезпечує повагу та прагнення 
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збереження етнонаціональної  унікальності); трансформованість (демонструє 

якісні зміни у вияві етнонаціональної ідентичності). 

У третьому розділі – «Емпіричне дослідження етнонаціональної 

ідентичності особистості» – викладено основні результати емпіричного 

дослідження етнонаціональної ідентичності особистості та представлено якісний 

аналіз отриманих даних.  

У роботі використано блок методів математичної статистики, який дозволив 

систематизувати отримані емпіричні дані й встановити зв’язки між змінними, 

різнобічно описати досліджувані феномени. Йдеться про специфіку прояву 

етнонаціональної ідентичності залежно від етнонаціональних установок, 

регіональних та статево-вікових характеристик; взаємозв’язки компонентів та 

форм вияву етнонаціональної ідентичності. 

Виокремлено основні психологічні чинники етнонаціональної ідентичності, 

а саме: етнонаціональну конгруентність та етнонаціональний менталітет. Чинник 

«етнонаціональна конгруентність» характерний для осіб, які спілкуються 

українською мовою, мають патріотичні етнонаціональні установки, виявляють 

етнічне почуття приниженості. Чинник «етнонаціональна ментальність» 

характерний для осіб, які спілкуються українською мовою, мають націоналістичні 

етнонаціональні установки, проявляють етнічне відчуття гордості. Встановлено, 

що існує прямий зв’язок між чинником «етнонаціональна конгруентність» та 

етноафіліативними тенденціями; між чинниками етнонаціональної ідентичності та 

етнонаціональними установками, національними почуттями та мовою.  

Розкрито зміст та характер зв’язків етнонаціональної ідентичності зі 

структурними компонентами та типами етнічної ідентичності, між основними 

формами прояву етнонаціональної ідентичності та етнічними почуттями і 

культурною орієнтацією. Виявлено вплив етнічних почуттів, культурно-ціннісних 

орієнтацій та  етнонаціональних установок на етнонаціональну ідентичність 

особистості. З’ясовано провідні детермінанти етнонаціональної ідентичності, а 
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саме: афіліація, духовність, етносамооцінка, трансформованість, песимізм, 

культура та мова. 

Визначено типи етнонаціональної ідентичності відповідно до рівнів її 

сформованості: а) когнітивний компонент, мова (мовленнєва поведінка) та 

культура; б) когнітивний компонент та самооцінка; в) когнітивний компонент та 

конформізм; г) когнітивний компонент, конформізм, культура та мова 

(мовленнєва поведінка); д) етносамооцінка та афективний компонент; е) 

афективний компонент та самодисципліна. 

Емпіричне дослідження побудовано на методологічних засадах некласичної 

психології, принципи якої знайшли своє відображення при розробці 

психодіагностичного інструментарію та інтерпретації отриманих емпіричних 

даних. Узагальнення результатів теоретичного аналізу проблеми та даних 

емпіричного дослідження вможливило розробку структурно-функціональної 

моделі етнонаціональної ідентичності особистості. Результати, щодо 

психологічних особливостей етнонаціональної ідентичності, розширюють поле 

для подальшого осмислення проблеми, дозволяючи долати однобічності у 

підходах до аналізу цього явища. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

виокремлені змістові та структурні особливості етнонаціональної ідентичності 

особистості, рівні її сформованості та форми прояву, а також запропонований 

методичний інструментарій їхньої діагностики сприяють розвитку 

етнонаціональної самосвідомості, створюючи потужне підґрунтя для подальших 

науково-методичних розробок щодо забезпечення психологічного супроводу 

процесів формування та самореалізації особистості. Це сприяє оптимізації 

загальних особливостей щодо ампліфікування етнонаціональної самобутності, 

своєю чергою, забезпечуючи консолідовану цілісність соціуму та його 

національну безпеку. 
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Деякі положення дисертації можуть бути використані при розробці 

навчальних курсів із загальної психології, етнопсихології, етнополітики, етнології, 

політичної психології, психології розвитку, вікової психології та політології, що 

сприятиме підвищенню якості професійної підготовки фахівців соціономічних 

професій. 

Самостійне практичне значення має розроблена авторська методика 

діагностики етнонаціональної ідентичності. Сконструйовану методику 

дослідження можна використовувати при створенні програми формування 

етнонаціональної ідентичності та розробці рекомендацій щодо підвищення 

ефективності процесу усвідомлення етнонаціональної належності.   

Ключові слова: ідентичність, етнонаціональна ідентичність, етнонаціональні 

установки, менталітет, національні почуття, інформаційний простір, культура, 

традиції, духовність, етносамооцінка, етноафіліативні тенденції. 

 

SUMMARY 

Predko V. V. “Psychological feature of ethnonational identity of personality”. – 

Qualifying research paper on the rights of the manuscript. 

Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy in 05 Social and Behavioral 

Sciences, specialty 053 Psychology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 2020.  

The thesis presents a theoretical generalization and a new solution to the issue of 

the ethnonational identity of personality, based on the methodological principles of 

modern psychology and consists in developing a concept of its interpretation on a 

personal level, substantiating the psychological content, structure and main forms of 

manifestation, developing and testing the author's psychodiagnostic tool of its study. 

The main purpose of the study is to determine the psychological features of 

ethnonational identity, to reveal its main components, structure, forms and patterns of its 

manifestation. The achievement of this goal is facilitated by solving research tasks, 
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within the framework of which theoretical and methodological analysis of the 

phenomenon of ethnonational identity in modern psychology is carried out; the 

psychodiagnostic tool for studying its features is designed; the psychological features of 

ethnonational identity are revealed depending on ethnonational attitudes, gender, age 

and regional characteristics; interconnections of components and forms of manifestation 

of ethnonational identity are found, as well as the factors of its existence and types of 

manifestation. 

The scientific novelty of the obtained research results is: 

for the first time the content and structural features of ethnonational identity are 

determined, a scientific definition of the concept is proposed, psychological features and 

patterns of its functioning are revealed; psychodiagnostic tool for the study of 

ethnonational identity is designed; the main forms of manifestation of ethnonational 

identity (language, spirituality, national feelings, culture, ethnic self-esteem, information 

space, traditions) are identified; the specificity of manifestation of ethnonational identity 

depending on ethnonational attitudes, regional, gender and age characteristics is 

determined; the content of connections of ethnonational identity with structural 

components, types of ethnic identity and main forms of its manifestation is revealed; the 

connection between ethnonational attitudes, ethnic feelings and cultural orientation is 

found; the factors of ethnonational identity (ethnonational congruence and ethnonational 

mentality) are identified; the connection between the factors of ethnonational identity 

and ethnonational attitudes, feelings and language (language behaviour) is found; the 

leading determinants of ethnonational identity (affiliation, spirituality, ethnic self-

esteem, transformation, pessimism, culture and language) are determined and the types 

of ethnonational identity are outlined. 

deepened and expanded scientific ideas about the psychological content of 

ethnonational identity, its structural components. 

further development acquired the clarifications of terminological apparatus of 

ethnic psychology (clarified meaning of the concepts "ethnic identity", "national 
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identity" and "ethnonational identity"); psychodiagnostic tools for diagnosing the 

ethnonational identity of a person. 

The theoretical significance of the study is due to the fundamental scientific 

novelty and is based on creation of the theoretical model of the ethnonational identity of 

personality in the context of a ethnocultural approach and the development of the 

psychodiagnostic tool for its diagnosis and development. 

Research and scientific results are described in three chapters of the thesis. The 

first chapter – "Theoretical and methodological foundations of studying the 

ethnonational identity of personality" is devoted to the theoretical and methodological 

analysis of the phenomenon of ethnonational identity in modern psychology, 

systematization and comparison of various psychological approaches. The psychological 

mechanisms, the structure of ethnonational identity, features and main forms of its 

manifestation are substantiated. 

It is established that ethnonational identity: has a manifestation in objective forms 

of subjective knowledge, the experience of a person's similarity with respect to a 

common state origin; arises at the socio-political level of society's existence, performs 

the functions of cohesion and consolidation, accompanied by the adoption of norms and 

values by personality, awareness of civil status, recognition of socio-political 

ethnonational ideas;  first of all, it is connected with ethnonational consciousness; 

contains a collective unconscious (which contributes to the realization of common 

interests); exists in internal (identification of personality with ethnonational reality, 

lifestyle, awareness of kinship) and external (life conditions that affect the formation of 

internal) manifestations. 

Ethnonational identity exists at mass, group and individual levels, namely: the 

ethnonational community has its own cultural and psychological field with unique 

traditions, language, information space and special rhythms that manifest themselves in 

homogeneous forms of spirituality and national feelings (creating conditions for unity 

and solidarity or opposition); ethnonational group preserves collective experience 
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(which ensures internal unity and regulates the dynamics of life) and is associated with 

the societal psyche; personality is a carrier of ethnonational identity as an integral 

system of conscious and unconscious ideas, which determine the mental composition of 

personality, that expresses the worldview, emotional, spiritual and intellectual aspects of 

being. 

The formation of the ethnonational identity of a person occurs from the first years 

of life. In adolescence, the formation of motives for choosing ethnonational affiliation 

and knowledge of its characteristics occurs; in adulthood, a person holistically defines 

his ethnonational affiliation. The formation of a person's ethnonational identity is 

influenced by political, socio-economic, historical and psychological (primarily 

ethnonational attitudes, which provide a system of relations and responses) factors. 

It is proved that ethnonational identity occupies a leading place in the life of 

personality, since it is the main indicator of social and psychological balance, which 

contributes to the internal similarity of subjects in the process of perceiving the image of 

the modern world, gives a sense of security and stability, promotes mental development 

and forms a feeling of belonging to a particular community. 

In the second chapter – "Organization and methodological support of empirical 

research of the features of the ethnonational identity of personality" – the organizational 

and methodological foundations of the empirical study of the ethnonational identity of 

personality are highlighted; developed and tested psychodiagnostic tool for studying the 

features of ethnonational identity and the main forms of its manifestation. 

In order to determine the features of ethnonational identity, the main forms of its 

manifestation, the author's psychodiagnostic tool of its study "Psychological 

measurement of manifestations of ethnonational identity" is constructed. It was tested 

for reliability, validity, and standardized. It allows to reveal the psychological content of 

ethnonational identity, to show the degree of its transformation and to highlight its main 

forms of manifestation, namely: language (language behaviour fixes people's worldview 

and reflects the phenomena of the surrounding reality); spirituality (determines the 



12 

attitude to being, revealing the emotional world of personality); information space 

(determines public opinion on ethnonational events); traditions (regulate behaviour in 

accordance with worldview values); national feelings (express attitude to ethnonational 

life); culture (performs the function of preservation and transmission of socially 

significant memory and accumulating ethnonational identity); ethnic self-esteem 

(ensures respect and the desire to preserve ethnonational uniqueness); transformation 

(demonstrates qualitative changes in the manifestation of ethnonational identity). 

The third chapter – "Empirical study of the ethnonational identity of personality" 

– presents the main results of the empirical study of the ethnonational identity of 

personality and has a qualitative analysis of the data obtained. 

The methods of mathematical statistics made it possible to systematize the 

obtained empirical data and establish relationships between variables, to describe the 

studied phenomena in various ways. The specificity of the manifestation of 

ethnonational identity depending on ethnonational attitudes, regional, gender and age 

characteristics are established; interconnection of components and forms of 

manifestation of ethnonational identity are found. 

The main factors of ethnonational identity are highlighted, namely: ethnonational 

congruence and ethnonational mentality. The factor "ethnonational congruence" is 

typical for persons who speak Ukrainian, have patriotic ethnonational attitudes, show an 

ethnic feeling of humiliation. The factor "ethnonational mentality" is typical for persons 

who speak Ukrainian, have nationalistic ethnonational attitudes, show an ethnic feeling 

of pride. It is determined that there is a direct correlation between the factor 

“ethnonational congruence” and ethno-affiliative tendencies. The correlations between 

the factors of ethnonational identity and ethnonational attitudes, national feelings and 

language are established.  

The content and nature of the correlations between ethnonational identity and 

structural components and types of ethnic identity are revealed. The correlations of its 

main forms of manifestation with ethnic feelings and cultural orientation are described. 
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The influence of ethnic feelings, cultural-value orientations and ethnonational attitudes 

on the ethnonational identity of a person is revealed. The leading determinants of 

ethnonational identity are clarified, namely: affiliation, spirituality, ethnic self-esteem, 

transformation, pessimism, culture and language. 

The types of ethnonational identity were determined in accordance with the levels 

of its formation: a) cognitive component, language (language behaviour) and culture; b) 

cognitive component and self-esteem; c) cognitive component and conformism; d) 

cognitive component, conformism, culture and language (language behaviour) e) ethnic 

self-esteem and affective component; f) the affective component and self-discipline. 

The empirical research is based on the methodological principles of non-classical 

psychology, the principles of which are reflected in the development of 

psychodiagnostic tool and interpretation of the empirical data obtained. The 

generalization of the results of the theoretical analysis of the problem and the data of 

empirical research made it possible to develop a structural-functional model of the 

ethnonational identity of personality. The results on the psychological features of 

ethnonational identity expand the possibilities for further understanding the problem, 

allowing to overcome one-sided approaches to the analysis of this complex 

phenomenon. 

The practical significance of the research results lies in the fact that the 

substantive and structural features of the ethnonational identity of personality, the levels 

of its formation and forms of manifestation, and the proposed psychodiagnostic tool for 

their diagnostics contribute to the development of ethnonational self-awareness, can 

create a powerful basis for further scientific and methodological developments to ensure 

psychological support of the processes of personality formation and self-realization. 

This contributes to the optimization of general features for the development of 

ethnonational identity, in turn, ensuring the consolidated integrity of society and its 

national security. 
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Some provisions of the thesis can be used in the development of courses in 

general psychology, ethnopsychology, ethnopolitics, ethnology, political psychology, 

developmental psychology and political science, which will contribute to improving the 

quality of professional training of specialists in socionomic professions. 

The author's developed psychodiagnostic tool for diagnosing ethnonational 

identity is of independent practical importance. It can be used to create a program for the 

formation of ethnonational identity and to develop recommendations to improve the 

efficiency of the process of awareness of ethnicity. 

Keywords: identity, ethnonational identity, ethnonational attitudes, mentality, 

national feelings, information space, culture, traditions, spirituality, ethnic self-esteem, 

ethno-affiliative tendencies. 
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списку опублікованих праць за темою дисертації у [3] здобувач здійснила 

теоретичний аналіз щодо особливостей етнічної ідентичності, проаналізувала 

сучасну наукову літературу за тематикою, сформулювала висновки. Особистий 
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внесок здобувача становить 60 %, а саме 0,26 друкованих аркушів.  Професор 

І. В. Данилюк, як науковий керівник, встановив основні задачі, уточнив тему 

та визначив актуальність зазначеної проблематики. Особистий внесок 

співавтора становить 40 %, а саме 0,18 друкованих аркушів.  Загальний обсяг 

статті складає 3 сторінки (0,43 друкованих аркушів); у [4] здобувач розкрила 

зміст та основні теоретичні положення щодо особливостей етнічної 

ідентичності, визначила психологічні закономірності її прояву. Сформувала 

вибірку, організувала та провела емпіричне дослідження, проінтерпритувала 

отримані дані та сформулювала висновки. Особистий внесок здобувача 

становить 75 %, а саме 0,4 друкованих аркушів. Професор І. В. Данилюк, як 

науковий керівник, здійснив добір методик дослідження, розробив план та 

уточнив мету дослідження. Особистий внесок співавтора становить 25 %, а 

саме 0,14 друкованих аркушів. Загальний обсяг статті складає 9 сторінок (0,54 

друкованих аркушів); у [5] здобувач проаналізувала сучасний стан проблеми, 

визначила основні закономірності етнічної самосвідомості. Виявила та 

представила основні механізми гармонізації етнічної самосвідомості, 

сформулювала висновки. Особистий внесок здобувача становить 65 %, а саме 

0,49 друкованих аркушів.  Професор І. В. Данилюк, як науковий керівник, 

забезпечив постановку проблеми, визначив актуальність дослідження. 

Особистий внесок співавтора становить 35 %, а саме 0,27 друкованих аркушів. 

Загальний обсяг статті складає 11 сторінок (0,76 друкованих аркушів); у [6] 

здобувач обґрунтувала сутність та зміст феномену «менталітет», з’ясувала 

основну її роль, як провідної етнопсихологічної характеристики. Особистий 

внесок здобувача становить 70 %, а саме 0,54 друкованих аркушів.  Професор 

І. В. Данилюк, як науковий керівник, забезпечив методологічну основу 

дослідження, сформулював мету. Особистий внесок співавтора становить 

30 %, а саме 0,23 друкованих аркушів. Загальний обсяг статті складає 11 

сторінок (0,77 друкованих аркушів); у [7] здобувач здійснила теоретичний 



21 

аналіз особливостей етнічної толерантності, провела емпіричне дослідження, 

забезпечила статистичну обробку та інтерпритацію емпіричних даних. 

Сформулювала висновки, обґрунтувавши основні психологічні чинники 

розвитку етнічної толерантності. Особистий внесок здобувача становить 80 %,  

а саме 0,6 друкованих аркушів. Професор І .В. Данилюк, як науковий керівник, 

здійснив уточнення актуальності зазначеної проблематики, забезпечив 

психодіагностичний інструментарій дослідження. Особистий внесок 

співавтора становить 20 %, а саме 0,15 друкованих аркушів. Загальний обсяг 

статті складає 11 сторінок (0,75 друкованих аркушів); у [8] здобувач здійснила 

аналіз останніх досліджень, виокремила ключову роль етноцентризму у 

збереженні ідентичності, сформулювала висновки. Особистий внесок 

аспіранта становить 60 %, а саме 0,32 друкованих аркушів. А. О. Курапов 

визначив тему та мету дослідження, сформулював основні задачі. Особистий 

внесок співавтора становить 20 %, а саме 0,11 друкованих аркушів. Професор 

І. В. Данилюк здійснив уточнення актуальності зазначеної проблематики. 

Особистий внесок співавтора становить 20 %, а саме 0,11 друкованих аркушів.  

Загальний обсяг статті складає 4 сторінки (0,54 друкованих аркушів); у [9] 

здобувач розкрила основні теоретико-методологічні проблеми етнічної 

ідентичності та толерантності, здійснила переклад статті на англійську мову. 

Організувала та провела емпіричне дослідження, проінтерпритувала отримані 

результати та сформулювала висновки. Встановила зв’язок між етнічною 

ідентичністю та толерантністю, сформулювала висновки. Особистий внесок 

здобувача становить 85 %,  а саме 0,66 друкованих аркушів. Професор 

І. В. Данилюк, як науковий керівник, сформулював вибірку, забезпечив 

психодіагностичний інструментарій дослідження. Особистий внесок 

співавтора становить 15 %, а саме 0,12 друкованих аркушів. Загальний обсяг 

статті складає 7 сторінок (0,78друкованих аркушів); [11] здобувач визначила та 

уточнила основні теоретичні аспекти щодо провідних закономірностей 
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етнічної ідентичності, сформувала вибірку,  провела емпіричне дослідження, 

здійснила обробку та інтерпритацію результатів, сформулювала висновки. 

Особистий внесок аспіранта становить 80 %, а саме 0,45 друкованих аркушів. 

Професор І. В. Данилюк, як науковий керівник, забезпечив 

психодіагностичний інструментарій дослідження, визначив основні задачі, 

уточнив тему. Особистий внесок співавтора становить 20 %, а саме 0,11 

друкованих аркушів. Загальний обсяг статті складає 11 сторінок (0,56 

друкованих аркушів); у [15] здобувач визначила та уточнила основні 

теоретичні аспекти щодо провідних закономірностей етнічної ідентичності, 

сформувала вибірку, провела емпіричне дослідження, здійснила обробку та 

інтерпритацію результатів, сформулювала висновки. Особистий внесок 

здобувача становить 80 %, а саме 0,45 друкованих аркушів. Професор 

І. В. Данилюк, як науковий керівник, забезпечив психодіагностичний 

інструментарій дослідження, визначив основні задачі, уточнив тему. 

Особистий внесок співавтора становить 20 %, а саме 0,11 друкованих аркушів. 

Загальний обсяг статті складає 11 сторінок (0,56 друкованих аркушів). 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сучасний розвиток вітчизняного соціуму 

характеризується загальним зацікавленням до етнічних питань, зокрема 

етнонаціональної ідентичності. Будучи міждисциплінарною проблема 

етнонаціональної ідентичності розглядається в ряді наук, а саме: філософії 

(Й. Гердер, М. Козловець, В. Кремень, M. Обушний); етнополітології 

(М. Михальченко, І. Патлах, М. Шульга); етнографії (В. Козлов, П. Кушнєр, 

М. Тиводар, Г. Шпет), антропології (Е. Александрєнков, А. Белік); педагогіці 

(О. Бєляєва); етносоціології (Ю. Арутюнян, Л. Дробижева, Е. Дюркгейм, В. Євтух, 

А. Тофлор, Е. Шліз) тощо.  

Проблематика етнонаціональної ідентичності розробляється у межах таких 

підходів: соціально-психологічного та соціокультурного, зокрема: психологічний 

зміст етноідентичності (Дж. Марсія, Дж. Фінні), формування та розвиток 

етноідентичності (Ж. Аріфович, Т.  Тофлер), її культурних особливостей (Ф. Барт, 

Дж. Трімбл), впливу інкультурації на неї (В. Коннер), сутність етнонаціональної 

ідентичності (М. Вотерс, Р. Гофман, К. Лібкінд), її структури (М. Барретт) та 

механізмів функціонування етнонаціональної поведінки (Е. Абуд, К. Берлью, 

Л. Дуб); а також психоаналітичного підходу (З. Фройд), когнітивно-

біхевіорального (Г. Таджфел) та етнокультурного (І. Данилюк, А. Льовочкіна, 

В. Павленко). Вітчизняні дослідники розглядають етнонаціональну проблематику 

у таких підходах: примордіалістському (Ю. Бромлей, Л. Гумільов), 

інструменталістькому (Р. Додонов), системно-структурнісного підходу (О. Бичко, 

К. Коростеліна). а зарубіжні – конструктивістському (Ф. Барт, Р. Бурдьє).  

У психології проблематику етнонаціональної ідентичності розкрито в таких 

теоріях: соціальної ідентичності (Ж. Піаже), символічного інтеракціонізму 

(Дж. Мід), теорії ідентифікації (Е. Еріксон), самосприйняття (Д. Бем), 

самокатегоризації (Дж. Тернер). Зокрема з’ясовано такі аспекти етнонаціональної 

ідентичності: етнонаціональні ідентитети (О. Вакуленко), її детермінанти 
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(О. Кухарук, М. Пірен) та психологічні закономірності (Н. Гайворонюк, І. Іванов), 

етнонаціональні установки (О. Хухлаєв), етнонаціональну ідентичність 

розглядають як компонент я-образу (О. Шевченко), з’ясовано вікові особливості її 

становлення та розвитку (С. Гурієва, М. Міщенко, В. Мухіна, С. Романова).  

Розкрито співвідношення етнічної та національної ідентичностей (О. Прокопенко, 

Т. Бердій, А. Березін, Б. Гончар), трансформацію етноідентичності (Н. Лєбєдєва), 

її структурні особливості та рівні (В. Крисько, Г. Солдатова, Т. Стефаненко), 

особливості національної ідентичності (Р. Крупей, Т. Кучера, Л. Нагорна), 

динаміку етнонаціональної афіліації особистості (Л. Співак), зміст 

етнонаціональної ідентичності в умовах глобалізації (О. Смук), етнополітичні 

особливості ідентичності (В. Землюк). Встановлено взаємозв’язок 

етнонаціональної ідентичності та етнонаціональної свідомості (М. Боришевський, 

П. Герчанівська, І. Надольний, Г. Старовойтова), співвідношення етнічної 

свідомості та самосвідомості (О. Савицька, Г. Ставицький, В. Хотинець). 

Визначено взаємозв’язок мови та етнонаціональної ідентичності (О. Донцов, 

О. Почепцов), її взаємозв’язок з духовністю (П. Ситник, О. Уледов), розглянуто 

культуру як чинник збереження етнонацональної ідентичності (Є. Зелінська), 

механізми інформаційного впливу на етнонаціональну ідентичність (І. Остапенко, 

О. Плющ,). Вивчено основні засади утворення української етнонації (М. Степико, 

Ю. Фігурний), особливості етнонаціонального самовизначення (Є. Галкіна, 

Т. Воропаєва, М. Розумний). Досліджено соціально-психологічні закономірності 

етнічної індивідуації (М. Дідух), генезис та сутність менталітету (О. Киричук, 

І. Краснодемська, А. Фурман, М. Шугай), соціально-психологічні закономірності 

менталітету (О. Бойко, Р. Додонов Л. Харченко, Л. Шнейдер), особливості 

менталітету як соціально-політичної та духовної сфери (Е .Ануфрієв, Н. Каліна, 

Т. Траверсе), національний характер та етнонаціональні особливості українців 

(П. Гнатенко, Н. Чебоксаров), вплив архетипу на самоідентифікацію нації 

(В. Храмова), колективне несвідоме та архетипи (О. Алексеєва, І. Дубов), 
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архетиповість українсього соціуму та соцієтальну психіка (О. Васильченко, 

О. Донченко, Л. Почебут). 

Так, незважаючи на значний діапазон  наукового дискурсу щодо основних 

підходів, поглядів і концепцій  тлумачення явища етнонаціональної ідентичності, 

складність етнонаціонального буття залишає широкий діапазон для подальших 

досліджень. Довгий час увага науковців була зосереджена на вивченні основних 

етнодиференціюючих ознаках, їх формування та розвитку, особливостях 

функціонування. Так, найбільш розробленими аспектами постають особливості 

етносоціалізації (Ж. Піаже) та міжетнічної комунікації (Н. Сесенів). 

Етнонаціональна ідентичність як цілісне явище має особливі форми прояву. 

Досить часто, дослідники ототожнюють або змішують поняття етнічної та 

національної ідентичності, що своєю чергою розмиває їхню суть й досі 

залишається мало з’ясованими основні наукові підходи до сутності феномена 

етнонаціональної ідентичності особистості, його особливостей, взаємозв’язку з 

глибинними аспектами буття (менталітетом, несвідомим, архетипами). Також 

недостатньо з’ясовано його роль у державотворенні та збереженні 

етнонаціональної самобутності.  

Актуальний стан наукової розробки та соціальна значущість проблеми 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості 

етнонаціональної ідентичності 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 №4 від 30 листопада 2016 року). 
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Мета дослідження: дослідити психологічні особливості етнонаціональної 

ідентичності, розкрити основні її компоненти, структуру, форми та закономірності 

прояву. 

Відповідно до мети дослідження  визначено такі завдання:   

1. У результаті теоретико-методологічного аналізу феномену 

етнонаціональної ідентичності в сучасній психології, з’ясувати його особливості, 

механізми формування та закономірності функціонування. 

2. Сконструювати методику дослідження особливостей етнонаціональної 

ідентичності.  

3. Розкрити психологічні особливості етнонаціональної ідентичності 

залежно від етнонаціональних установок, статево-вікових та регіональних 

характеристик. 

4. Встановити взаємозв’язки компонентів та форм вияву етнонаціональної 

ідентичності. 

5. Виявити чинники етнонаціональної ідентичності. 

6. Визначити типи вираженості етнонаціональної ідентичності. 

Об'єкт дослідження: етнонаціональна ідентичність. 

Предмет дослідження: психологічні особливості етнонаціональної 

ідентичності особистості. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять  положення 

щодо психологічного змісту етнонаціональної ідентичності (І. Данилюк, 

А. Коваленко, В. Павленко, Л. Співак), особливостей її формування (Т. Яблонська, 

Ж. Аріфович , Т. Тофлер, Дж. Фінні, З. Фрейд) та (Е. Еріксон, Дж. Марсіа, 

Ж. Піаже), структурних рівнів (М. Барретт, Г. Солдатова, Т. Стефаненко), 

основних її характеристик та детермінант (О. Вакуленко І. Іванов, О. Кухарук), 

функцій (М. Воторс, Р. Гофман, К. Лібкінд), етнонаціональних установок та 

поведінки (О. Хухлаєв, Е. Абуд, Ф. Барт), політичного самовизначення (О. Бичко, 

П. Гнатенко, Л. Нагорна, М. Пірен), трансформації етнонаціональної ідентичності 
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(Т. Воропаєва, Н. Лєбєдєва), етнонаціональної динаміки українського суспільства 

(В. Євтух, М. Обушний), взаємозв’язку з іншими феноменами та 

закономірностями прояву (М. Дідух, І. Остапенко, О. Плющ, Т. Траверсе, 

А. Фурман).  

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань застосовано такі 

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

якісного аналізу (класифікація, типологізація, систематизація, періодизація), 

узагальнення; б) емпіричні – анкетування, а також психодіагностичні методики: 

«Ступінь прояву етнічної ідентичності» (Дж. Фінні); методика «Етнічна афіліація» 

(Г. Солдатова); методика «Типи етнічної ідентичності» (Г. Солдатова, С. Рижова); 

шкала експрес-оцінки почуттів, пов'язаних з етнічною належністю (Н. Лебедєва); 

методика «Культурно-ціннісний диференціал (КЦД)» (Г. Солдатова, С .Рижова), 

методика «Шкала етнонаціональних установок» (О. Хухлаєв, І. Кузнецов, 

М. Ткаченко), етнопсихологічний опитувальник (С. Вальцев, Л. Шнейдер), 

опитувальник «Типологія субкультур невдоволеності» ТСН-1 (Н. Каліна, 

Є. Чорний); авторська методика «Психологічний вимір виявів етнонаціональної 

ідентичності» в) методи математично-статистичної обробки емпіричних даних 

– одномірного аналізу,  підрахунку абсолютних величин, їх відсоткового 

розподілу, визначення середнього арифметичного й стандартного відхилення. 

Статистична значущість відмінностей між групами порівняння розраховувалась за 

допомогою t-критерію Cт’юдента. Поглиблений аналіз даних проводився за 

допомогою методів багатомірної статистики – визначення коефіцієнту кореляції 

Спірмена; кластерний (методи дальнього і ближнього сусідів), факторний (метод 

головних компонентів) аналіз; множинний регресійний аналіз. Для порівняння та 

знаходження значущих відмінностей, виявлення кореляційних зв’язків між 

отриманими даними застосовувався кількісний аналіз отриманих даних за 

допомогою методів математично-статистичної обробки (статистичний пакет – 

SPSS 22.0 for Windows). 
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Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягає 

в тому, що  

вперше: 

- розроблено концептуальну модель етнонаціональної ідентичності, 

запропоновано наукове визначення поняття, розкрито психологічні 

особливості етнонаціональної ідентичності: зміст, структуру та 

закономірності функціонування; 

- сконструйовано інструментарій дослідження етнонаціональної 

ідентичності. Виявлено та обґрунтовано основні форми прояву 

етнонаціональної ідентичності (мова, духовність, національні почуття, 

культура, етносамооцінка, інформаційний простір, традиції); 

- визначено специфіку прояву етнонаціональної ідентичності залежно від 

етнонаціональних установок, регіональних та статево-вікових 

характеристик; розкрито зміст зв’язків етнонаціональної ідентичності з 

структурними компонентами та типами етнічної ідентичності; основними 

формами її прояву; 

- визначено домінуючі форми вияву етнонаціональної ідентичності 

залежно від етнонаціональних установок; виявлено зв’язок між 

етнонаціональними установками, етнічними почуттями та культурною 

орієнтацією; 

- виокремлено психологічні чинники етнонаціональної ідентичності: 

етнонаціональна конгруентність та етнонаціональна ментальність; 

визначено зв’язок між чинниками етнонаціональної ідентичності та 

етнонаціональними установками, почуттями та мовою (мовленнєвою 

поведінкою);  

- з’ясовано провідні детермінанти етнонаціональної ідентичності, а саме: 

афіліація, духовність, етносамооцінка, трансформованість, песимізм, 

культура та мова; 
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- виділено типи етнонаціональної ідентичності відповідно до вираженості 

характеристик, які її складають. 

уточнено та доповнено: 

- наукові уявлення щодо психологічного змісту етнонаціональної 

ідентичності; її структурних компонентів. 

Надійність і достовірність результатів дослідження. Надійність та 

вірогідність результатів дослідження забезпечено якісним теоретико-

методологічним обґрунтуванням вихідних положень, апробованим 

інструментарієм, використанням надійних діагностичних методик, відповідних 

меті та завданням дослідження. Репрезентативністю вибірки, поєднанням 

кількісного та якісного аналізу даних, застосуванням коректних методів 

математичної статистики.  

Практична значущість.  Основні теоретичні ідеї та емпіричні матеріали 

можуть бути використані в навчальному процесі при розробці лекційних курсів з 

дисциплін: «Енопсихологія», «Етнополітика», «Етнологія», «Політична 

психологія», «Психологія розвитку», «Вікова психологія» та «Політологія», а 

також застосовуватися в науковому процесі при підготовці підручників та 

навчально-методичних посібників. Результати дослідження можливо використати 

для подальших змін у розвитку етнонаціональної ідентичності на груповому та 

масовому рівнях, забезпечуючи консолідовану цілісність соціуму та його 

національну безпеку; збереження етнонаціональної самобутності. Сконструйовану 

методику дослідження можна використовувати при створенні програми 

формування етнонаціональної ідентичності та розробці рекомендацій щодо 

підвищення ефективності процесу усвідомлення етнонаціональної належності.   

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження представлено на IV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Політологія, філософія, соціологія, психологія: контури міждисциплінарного 

перетину» (Одеса, 2016); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 
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студентів, аспірантів та молодих учених «Об’єднані наукою: перспективи 

міждисциплінарних досліджень» (Київ, 2016); I Міжнародній науково-практичній 

конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень» 

(Переяслав-Хмельницький, 2017); XIX Міжнародній конференції молодих 

науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи 

дослідження (PPMSRPR)» (Київ, 2017); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Психологічна освіта в Україні: традиції, 

сучасність та перспективи (до 50-річча від початку підготовки психологів у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)» (Київ, 2017); ІV 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

учених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» 

(Київ, 2017); XX Міжнародній конференції молодих науковців «Шевченківська 

весна – 2018. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи 

дослідження (PPMSRPR)» (Київ, 2018); IV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного 

суспільства (SRPCMS)» (Київ, 2018); Міжнародній науково-практичній 

конференції «2018 – Ukrainian Mental Health Conference» (Київ, 2018), XXІ 

Міжнародній конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній 

науці: результати та перспективи дослідження (PPMSRPR)» (Київ, 2019); 

Міжнародній молодіжній науковій конференції «Вектори психології – 2019» 

(Харків, 2019); Міжнародному науково-практичному форумі: «Проблеми 

етнокультурної психології: історія та сучасність (PECPHP)» (Київ, 2019); II 

Всеукраїнському конгресі з соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: 

здобутки і перспективи» (Київ, 2019); VІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Об’єднані наукою: 

перспективи міждисциплінарних досліджень» (Київ, 2019); V Міжнародній 

науково-практичній конференції «Військова психологія у вимірах війни та миру: 

Проблеми, досвід, перспективи» (Київ, 2020); Всеукраїнській науково-практичній 
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конференції (з міжнародною участю) «Особистість у життєвих ситуаціях: світові 

тенденції та національні особливості» (Київ, 2020)  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 34 

публікаціях, з яких 5 статтей у фахових виданнях, що входять до переліку, 

затвердженого МОН України, 10 – входять до міжнародних наукометричних баз 

даних та 2 – у періодичних наукових виданнях інших держав, що входять до 

Європейського Союзу, які відповідають вимогам п. 9 та п. 11 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 

року, а також 17 тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Список 

використаних джерел містить 215 найменувань, з яких 60 – англійською мовою. 

Основний зміст дисертації викладено на 232 сторінках. Загальний обсяг становить 

380 сторінок. Робота містить 33 таблиці (на 32 сторінках), 11 рисунків (на 11 

сторінках) та 36 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ  

1.1. Основні підходи до трактування етнонаціональної ідентичності 

особистості в сучасній психології 

Значні перетворення в суспільно-політичній сфері, загострили чимало 

проблем, серед яких проблема особистісної ідентифікації й етнонаціональної 

ідентифікації, зокрема, як зазначає  І. Данилюк: «сучасні трансформаційні процеси 

мотивують до детального вивчення психологічних особливостей 

етнонаціонального буття, оскільки становлення сучасного українця відбувається в 

умовах глобалізації, яка спричиняє значні суспільні зміни» [45, с. 8]. 

Трансформація українського суспільства проявляється в змінах етнонаціональної 

буттєвості, а саме, в розвитку етнонаціональної свідомості українців, зміцненні 

етнонаціональної ідентичності та усвідомленні своєї ролі в етнонаціональній 

життєдіяльності, яка супроводжується сильним бажанням перспективних зрушень. 

Процес трансформації, також, торкається внутрішнього світу людини, який 

проявляється в активній зміні цінностей, руйнуванні звичної картини світу, 

домінуванню архетипів. Таким чином, сучасні суспільні трансформації 

зумовлюють потребу психологічного аналізу етнонаціональних процесів, а саме, 

етнонаціональної ідентичності, яка насамперед з конструюванням майбутнього 

України, оскільки від неї залежить розвиток етнонаціональної свідомості та 

згуртованість українського суспільства [23].  

Для українців характерним є крайні прояви етнонаціональної ідентичності, а 

саме гіперідентичність та гіпоідентичність [67]. Актуальним завданням є 

визначення основних психологічних закономірностей, які є детермінанти 

етнонаціонального розвитку. Проте відомо, що в критичний період 

етнонаціональна ідентичність набуває особливої актуальності, постаючи 

інтегруючим чинником, який здійснює компенсаторну функцію [75]. Отже, 



35 

«з одного боку, сучасність характеризується втратою усталених орієнтирів, 

міжнаціональними конфліктами, а з іншого – активізацією традиційної культурної 

спрямованості» [105, c. 4]. Таким чином, глобалізація здатна, також, сприяти 

зростанню етнонаціональної свідомості [170]. 

 Обумовлена глобалізаційними факторами, ідентичність здатна зміцнювати 

традиційні ціннісні орієнтири [167]. Провідним чинником етнічного ствердження 

українців стала боротьба проти зовнішніх агресивних дій, спрямованих на 

знищення цілісності держави [23]. Вчені стверджують, що динамічні процеси 

вітчизняного суспільно-політичного життя 200-2020 років насамперед пов’язані з 

проблемою етнонаціональної ідентичності [71]. Захист культурно-історичного 

надбання, створення особливих стратегічних заходів, ґрунтуються на вивченні та 

розкритті сутності провідної складової етнонаціональної спільноти –

етнонаціональної ідентичності [106]. Саме тому з’ясування особливостей 

етнонаціональної реальності постає однією з провідних потреб сьогодення, 

оскільки це є важливою умовою життєдіяльності, стимулом забезпечення 

внутрішньої культури ціннісних орієнтирів, який функціонує протягом всієї 

життєдіяльності соціуму [19].  

Представники психоаналітичного підходу, досліджуючи ідентичність, 

звернули увагу на її процесуальні явища. Так, З. Фрейд один з перших увів 

поняття ідентифікації до категоріального апарату психологічної науки, 

розглядаючи її як процес взаємодії індивіда з групою. Е. Еріксон співвідносить 

ідентичність із самовизначенням, підкреслюючи ціннісно-вольовий аспект, за 

допомогою якого людина переживає суб’єктивне відчуття цілісності та 

тотожності, узагальнюючи сенс свого «Я». Він зазначав, що переживання 

ідентичності є свідомим визначенням своєї позиції в соціумі, рольової належності 

[151]. С. Конер стверджує, що ідентичність водночас є і призмою, й інструментом, 

за допомогою якого людина сприймає та конструює світ [172, 173]. У когнітивно-

біхевіоральному підході, поняття ідентичності розглядається як одне з 
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центральних, оскільки виступає когнітивною системою, яка регулює поведінку у 

соціальному оточенні [209].  

Згідно з теорією символічного інтеракціонізму, ідентичність є соціальним 

утворенням. Так, Дж. Мід підкреслював важливість існування  певної соціальної 

групи, до якої індивід прагне себе віднести [83, c. 134]. Процес ідентифікації 

формує цілісну картину життєдіяльності особистості, зумовлюючи її когнітивну, 

афективну, мотиваційно-ціннісну та смислову сферу, визначає потреби та 

поведінку [23]. Фундатор етнокультурного підходу – І. Данилюк зазаначає: 

«У науковій літературі ідентифікація розглядається як один із механізмів 

соціалізації особистості, завдяки чому формуються норми, ідеали та цінності, 

моральні властивості представників тих соціальних груп, до яких належить 

індивід» [47, c. 47]. А. Мікляєва та П. Румянцева підкреслюють, що ідентичність є 

усвідомленням особистістю причетності до світу інших, а ідентифікація є 

емоційно-когнітивним уособленням з певною спільнотою [84]. Таким чином, 

соціальні процеси, зовнішні чинники є системою кодів, яка детермінує 

ідентичність, формуючи соціалізовану частину Я-концепції індивіда. 

Ідентичнність виражає співвіднесення особистості з соціальними групами, 

самотипізацію та її соціальну репрезентацію. Ідентичність стає реальною за 

допомогою соціальних відносин, завдяки визнанню та підтвердженню іншими. 

Так, згідно П. Гнатенко особистість актуалізує свою ідентичність лише при 

взаємодії, завдяки прояву його соціальної ролі [29]. Таким чином, важливу роль 

виконує система зв’язків, яка пов’язує індивіда з іншими соціальними групами, 

вона є механізмом самозарахування індивіда до певної спільності, творить 

систему співбуття  особистості з чимось узагальненим. Ідентичність є силою, яка 

мобілізує та допомагає досягнути колективну мету, утворює людську солідарність 

заради спільної діяльності [48]. Так, І. Данилюк стверджує, що: «поняття 

етнічності – субпоняття по відношенню до поняття ідентичність» [41, c. 155].  
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Етнічна ідентифікація – процес, а етнічна ідентичність наслідок цього процесу 

[40, c. 292]. 

М. Юрій стверджує, що не існує людей позаетнічних, оскільки, кожен з нас, 

формується і розвивається відповідно норм і традицій свого оточення, тим самим, 

виявляє етнічну належність [153, 154]. Згідно з соціально-психологічним 

підходом, етнічна ідентичність є частиною Я-концепцїї особистості, яка 

утворюється в процесі усвідомлення свого етнічного походження, 

підкріплюючись ціннісно-емоційним ставленням. Характеризуючи етнічну 

ідентичність, дослідники зазначають, що вона є багатомірною конструкцією, яка 

виявляє відчуття себе, як представника етнічної групи [202]; провідним аспектом 

самоідентифікації особистості [156]; психологічним ототожненням особистості зі 

спільнотою [38], оскільки бути членом спільноти, насамперед означає відчувати 

свою причетність [151]. Так, відчуття належності до етнонації забезпечує відчуття 

психологічної безпеки, вона є провідним орієнтиром в соціумі [114], динамічним 

процесом підтвердження свого етнічного походження [197]. Однак, у суспільній 

життєдіяльності, етнічна ідентичність не завжди тотожна дійсній етнічності [42]. 

Дж. Фінні підкреслює, наявність суб’єктивного відчуття групової належності 

[201]. Згідно з Г. Андрєєвою, етнічна належність індивіда супроводжується 

особливими характеристиками етносередовища, вони постають специфікою, яка 

виражається в історичному досвіді етнічної групи, забезпечуючи процес 

соціалізації індивіда. Так, особистість засвоює соціальні уявлення, які властиві її 

спільноті, а саме культуру, традиції, звичаї [3]. Етнічна ідентичність є потужним 

каталізатором масової поведінки [119, с. 103]. Усвідомлення себе представником 

свого етносу, породжує відмежування від інших, яке ще більше сприяє 

консолідуванню групи [100].  

Серед найсуттєвіших ознак вираженої етнічної ідентичності виділяють: 

спілкування українською мовою; сформованість етнонаціонального світогляду, 

який характеризується знаннями та віруваннями, включеністю у життєдіяльність 
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народу; подібний психічний склад; дотримання національних норм і традицій; 

усвідомлення своєї тотожності з культурою; захист етнонаціональних інтересів 

[28]. Етнічна ідентичність може зберегтися навіть без єдиної мови, території, 

стійких ознак єдиної культури, допоки спільнота усвідомлює свою особливість, 

порівнюючи себе з представниками інших народів [41]. Етнічна ідентичність 

містить два аспекти: дослідження власної належності, а саме, ознайомлення з 

особливостями свого походження та формування прихильності до нього, яке 

супроводжується відчуттям афективного зв’язку з групою. Комбінація цих 

аспектів (етнічного дослідження та етнічної прихильності), виявляє статус 

етнічної ідентичності [176]. Таким чином, модель етнічної ідентичності, 

запропонована Дж. Фінні, включає процеси самоідентифікації, етнічної поведінки, 

дослідження й досягнення етноідентичності, які є провідними елементами 

формування етнонаціональної відданості [201]. 

Етнічна ідентичність є багатокомпонентною системою, яка існує на трьох 

рівнях, а саме онтологічний – базисна основа; гносеологічний – осмислення 

наявних знань та системи цінностей; суб’єктивно-діяльнісний – дотримання 

правил та норм етносу [73]. Вчені також виділяють емоційно-ціннісний рівень, 

який проявляється ставленням до етносу, відчуттям тотожності та належності [90]. 

Розглядаючи структуру етнічної ідентичності, що, окрім когнітивного (який 

виявляє усвідомлення особистістю своєї належності до певної етнічної групи) та 

афективного (емоційно-ціннісне ставлення до цієї належності) компоненту 

виокремлюють пласт несвідомого [102]. Так, основною характеристикою 

афективного компоненту етнічної ідентичності вважають систему етнічних 

почуттів, в той час як основою когнітивного компоненту – уявлення про етнічні 

особливості групи, історію, традиції, звичаї та символіку, які супроводжуються 

вірою у спільне походження. Вони надають можливість кожній особистості 

категоризувати себе як представника етнічної спільноти, сприяють 

співвіднесенню особистості з групою [33]. Афективний компонент етнічної 
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ідентичності є частиною самоставлення особистості й містить етносамооцінку 

[209]. Л. Дробижева також виокремлює поведінковий компонент етнічної 

ідентичності, який є системою взаємин і дій в етнічних ситуаціях, він 

супроводжується підтримкою культури та традицій свого етносу [55]. Т.  

Стефаненко в структурі етнічної ідентичності виокремила два рівні – свідомий та 

несвідомий [124]. На основі аналізу наукової літератури узагальнено структурні 

компоненти етнічної та національної ідентичності (рис. 1.1.).  

 

Рис. 1.1. Співвідношення структурних компонентів етнічної та національної 

ідентичності 

М. Розумний зазначає, що етнічна ідентичність є протополітичною [108], в 

той час як національна ідентичність є продуктом політичної соціалізації [61]. 

Т. Бердій зазначає, що етнічна ідентичність є природною, біологічною складовою, 

внутрішнім, онтологічним прошаром буття нації. На противагу цьому, 

національна ідентичність є штучно сконструйованою соціокультурна реальністю 

[9]. Етнічна та національна ідентичності мають різні ступені стійкості, а саме: 
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національна ідентичність характеризується ознаками ситуаційності, оскільки 

обумовлена  політичними й економічними чинниками, а етнічна ідентичність 

характеризується ознаками постійності, через обумовленість стійкою культурою 

та походженням [9]. Національна ідентифікація здійснюється завдяки процесу 

емоційної й поведінкової сенсибілізації до національних символів, за допомогою 

вивчення та засвоєння особливостей національної історії та культури. Вона 

згуртовує спільноту, її самоорганізація відувається на тлі колективної 

самобутності задля втілення  потреб та реалізації інтересів, спрямована на 

формування та консолідацію  суспільства [61]. М. Барретт, досліджуючи процес 

національної ідентифікації, вирізняє у структурі національної ідентичності 

когнітивний та афективний компоненти. Когнітивний компонент виражає 

усвідомлення особистістю своєї належності до певної національної групи, 

географічно-територіальної належності, уявлення про символи, які слугують 

репрезентаціями національної ідентичності; а афективний компонент виражає 

ставлення до своєї нації валентність національної належності [160]. 

 Спираючись на системний підхід, варто зазначити, що ідентичність має 

безперервну та нерівномірну динаміку, нерозривно пов’язуючись з когнітивно-

емоційною та поведінковою сферами, опосередковується установками, 

традиціями, мовою та культурними нормами, формує процес життєдіяльності 

особистості, її потреби та мотиви. Так, згідно з О. В. Бичком, когнітивний 

компонент національної ідентичності  містить знання про національну територію, 

національні символи, історичні події; афективний – суб’єктивну значущість 

національної ідентичності, національні почуття [12]. Вчений зазначає, що 

національна ідентичність є завершенням етнічної ідентичності, оскільки етнічна 

спільнота на певному етапі розвитку політизується, конструюючи свою 

належність за допомогою інститутів державної соціалізації. У національної 

ідентичності домінують усвідомлювані складники, в той час, як етнічна 

ідентичність має також неусвідомлювані [7].  
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Л. Нагорна визначає національну ідентичність як комплекс 

етнонаціональних факторів, які ґрунтуються на відчутті історико-індивідуальної 

самобутності групи, визнанні етнонаціональних цінностей та відчутті належності 

до політичної нації [88]. Основою етнічної ідентичності постають психологічні, 

расові, традиційні та культурні чинники, в той час як національної ідентичності – 

свідомість, політична воля, громадянство [25]. Етнічну ідентичність вважають 

одним із аспектів самоідентифікації [156], менш інклюзивною формою 

ідентичності [157]. Поняття національної ідентичності передбачає наявність 

національної ідеї [156]: так, якщо етнічні інтереси зводяться до збереження 

традицій, то національні інтереси мають виражений політичний характер [121]. На 

думку Л. Лойко, національна ідентичність спирається на громадянсько-політичні 

інтереси соціально-економічного простору, який задає перспективи політичного 

розвитку [78]. 

Основне розрізнення етнічної й національної ідентичностей у тому, що 

етнічна ідентичність  більш  тісно  пов'язана  з  культурними процесами, а 

національна – з державними процесами й концепцією громадянина [81]. 

Т. Стефаненко, відзначає, що у науковому обігу у більшості випадків 

національність замінюється громадянством, тобто, національна ідентичність 

супроводжується громадянською ідентичністю [124]. Громадянська ідентичність 

забезпечує особистості стабільність, надає можливість систематизувати 

отриманий досвід. Вона утворюється шляхом ототожнення особистістю з певною 

громадянською спільнотою, сформованою на основі одного або кількох етносів, 

які проживають на одній державній території та володіють одними 

громадянськими правами та обов'язками [5, 7]. Згідно з поглядами 

К. Коростеліної, національна ідентичність визначає особистість як члена нації, 

громадянина держави [70].  

Згідно з примордіаліським підходом, етнічна група має спільні об’єктивні 

характеристики. Проте, коли етнос стає основою нації, його назва переноситься на 
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назву нації. Так, на основі загальних національних інтересів й ідеології, етнос 

переходить в політичну націю, а етнічна ідентичність політизується [81]. Термін 

«етнонаціональна ідентичність», окрім етнічної, містить ще й національну 

складову, яка постає продовженням, вищим рівнем етноідентичності. 

Етнонаціональна ідетичність постає як свідомий вибір, прийняття цінностей і 

норм, усвідомлення людиною свого громадянського статусу та визнання 

національної ідеї. Етнонаціональна ідентичність є провідною умовою збереження 

етнонаціонального буття в умовах глобалізації [107], та характеризується  

свідомим прийняттям цінностей національної держави, а також цінностей 

культури етносу в якості провідних елементів цінносно-нормативної системи, яка 

зумовлює спрямованість й інтенсивність діяльності представників спільноти у 

різних сферах суспільного життя [69].  

Етнонаціональна ідентичність існує як культурна самобутність усередині 

національної держави [181], вона виражає сукупність етнічних і національних  

чинників, які взаємообумовлюють один одного. Її вважають вирішальною ланкою 

в утворенні етнонаціонального суспільного буття [109], оскільки індивідуальність 

етносу визначається етнонаціональними показниками [58]. Так, національна 

ідентичність збігається з етнічною, якщо тлумачити поняття «нація» як «етнічна 

нація» [41, c. 160]. Таким чином, етнічна спільнота на певному етапі соціалізації 

політизується, прагнучи до політичного самовизначення. Політичні інтереси 

можуть бути спільні для цілої групи етносів і тому сучасні нації є 

етнонаціональними [11]. Суб’єктами етнонаціональної ідентичності постають всі 

громадяни України [32]. В однорідних країнах етнічні й національні ідентичності 

повністю перекривають одна одну, забезпечуючи спільну мету, надають 

можливість встановити зв'язок між предками та нащадками.  

Етнонаціональна ідентичність передбачає відданість країні [174], вона 

формується на основі титульного етносу, в процесі  розвитку самосвідомості, 

шляхом  державної розбудови, тобто, представники української етнонаціонації є 
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людьми, які проживають на території України і беруть участь у 

державотворенні [75].  

Згідно з конструктивістським підходом, етнонація є найвищим рівнем 

синтезу, якісно нового загальнокультурного простору, який долає замкнутість 

етнічної й географічної спільоти та виражає  віру в загальне походження, відчуття 

подібності [210]. Ф. Барт розглядає етнонаціональну ідентичність  як структурне 

утворення, яке має власні когнітивні схеми, дискурсивні рамки, організаційні 

процеси, інституціональні форми, політичні проекти та формується на когнітивній 

основі й відчутті солідарності [161]. Етнонаціональна ідентичність є афілійованою 

конструкцією, де особистість позиціонує себе представником певної групи [210], 

що зумовлено почуттями до країни [208]. Як зазначає М. Обушний: «Феномен 

етнонаціональної ідентичності притаманний будь-якому націотворчому процесу,  

темпи його розгортання та консолідації залежать від сформованості етнічних і 

національних ідентифікаційних чинників» [93]. Етнонаціональна ідентифікація є 

процесом формування національних якостей етносу і системи національних 

ідентитетів, суб'єктивною вірою у спільне походження, слідування культурним 

особливостям, таким як одяг, мистецтво, музика, їжа, література і мова [159].  

Формування етнонаціональної ідентичності в Україні включає всі елементи 

суспільного життя, постає ключовим аспектом у створенні провідного орієнтиру 

розвитку [27]. Передумовою її винекнення є злиття місця проживання, культури та 

способу життя. За словами Е. Гелнера, етнонаціональні групи формуються під 

впливом зовнішніх чинників, які можуть бути, як позитивними, так і негативними. 

Вони впливають на виникнення відчуття взаємної тотожності, сприяють 

добровільному приєднанню, формуючи в особистості загальну відданість 

спільноті [26, с. 17]. За О. Шевченко, вона підкріплена емоційним чинником, який 

сприяє прийняттю особистістю групової ціннісно-нормативної системи [146]. Як 

стверджує М. Степико: «ідентичність мусить співпасти з громадянською 

ідентичністю. Громадянин України, який свідомо відносить себе до української 
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нації, може водночас бути етнічним росіянином, німцем, вірменином, кримським 

татарином, представником іншої спільноти» [122, с. 285]. Таким чином, важливо 

не тільки раціонально усвідомлювати свою етнонаціональну належність, а й 

переживати її емоційно.  

Етнонаціональну ідентичність можуть виявляти навіть представники 

діаспори [4]. Як затверджує С. Конор, культурні елементи етнічного 

самовираження тісно пов'язані із проясненням етнічних границь і формуванням 

етнічної самобутності [173]. Згідно з теорією самосприйняття Ф. Бема, сила 

етнонаціональної ідентифікації, залежить від внутрішніх атрибутів, яка 

визначається засвоєнням культурних здобутків [162]. Так, культура вважають 

невід'ємною частиною формування етнонаціональної ідентичності [159].  

 В етнонаціональному процесі етнічне є обов'язковим компонентом 

національного. Етнонаціональна ідентифікація містить внутрішні та зовнішні 

процеси: внутрішній характеризується ототожненням особистості з 

етнонаціональною реальністю, способом життя, усвідомленням спорідненості; 

зовнішній процес –виявляє умови життєдіяльності, які впливають на формування 

внутрішніх [93]. С. Ліман і М. Дуглас, стверджують, що, окрім соціо-біологічних, 

культурних та суспільно-політичних рис, які характеризують зовнішні прояви, 

існує  певне почуття невимовності, яке характеризується загальним розумінням та 

внутрішнім прийняттям своєї належності [191].  

М. Степико зауважує: «українська ідентичність не тотожна ані національній, 

ані етнічній. Національній – тому, що вона не обмежується кордонами держави 

України, і в певному відношенні є тотожною громадянській ідентичності, як 

феномену політичної нації. Етнічній – оскільки, по-перше, система цінностей 

українського етносу, його культура, звичаї, обряди різняться, а по-друге, українці 

– не просто етнос, один із багатьох, який мешкає на теренах України, а етнос 

титульний, що дає назву країні, державі та її символам» [122]. Етнонаціональна 

ідентичність є співвіднесенням етносу з нацією [171], динамічною конструкцією, 
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яка розвивається та змінюється у відповідь на контекстуальні фактори [203]; 

структурою в якій особа свідомо чи несвідомо ідентифікує себе з групою, 

відчуваючи зв’язок з нею через подібні традиції, поведінку, цінності та 

переконання [198]. Відчуття належності, зумовлює прийняття її ціннісно-

нормативної системи, формуючи  внутрішню узгодженість [190]. Етнонаціональна 

ідентичність здебільшо важається соціальною конструкцією [212], яка  

характеризує почуття самості в більш широкому сенсі, включаючи культуру, расу, 

мову [169]. Проаналізувавши структурні складові етнонаціональної ідентичності, 

можна виявити процеси, які відбуваються всередині української спільноти, а 

також вплив цих процесів на розвиток етнонаціонального буття [142]. Таким 

чином, важливо представити структурні-компоненти етнонаціональної 

ідентичності  особистості (рис. 1.2.). 

 

Рис. 1.2. Структурні компоненти етнонаціональної ідентичності особистості 

 

Етнонаціональна ідентичність є результатом співвіднесення особи як члена 

етнонаціональної спільноти, яке відбувається на когнітивному, афективному та 

поведінковому рівнях [77]. Структурні компоненти етнонаціональної ідентичності 
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утворюються в ході розвитку людини, в процесі її діяльності [140]. Когнітивний 

компонент етнонаціональної ідентичності характеризується знаннями та 

суб'єктивною вірою в подібність, спільне походження; усвідомленням міцного 

зв'язку зі спільнотою; афективний компонент характеризується 

етнонаціональними цінностями, актуальністю та значимістю етнонаціональної 

ідентичності для особистості, етноафіліативними тенденціями, етнонаціональними 

почуттями, етнонаціональними установками, переживанням себе як представника 

етнонаціональної спільноти; поведінковий компонент характеризується 

прагненням підтверджувати свою етнонаціональну належність, слідувати 

етнонаціональним нормам, правилам, традиціям. Етнонаціональна ідентичність 

включеного до соціально-політичного контексту, її динаміка залежить від 

психологічної атмосфери [47]. Так, довгий час розвитку етнонаціональної 

ідентичності українців перешкоджав багатовіковий тиск інших держав, гноблення 

та невизнання, соціально-економічні та суспільно-політичні негаразди [92].  

Згідно з Е. Френсисом етнонаціональна ідентичність формується тоді, коли 

велика кількість людей, відчуваючи  себе спільною єдністю, виявляє солідарність 

[179]. Вона надає людині відчуття включеності є чинником консолідації 

української політичної нації [61]. Співвіднесення особистості чи спільноти з 

певною етнонаціональністю, відокремлення їх від інонаціональних спільнот 

зміцнює стабільність і міжетнічну злагоду в Україні [92]. Етнонаціональна 

ідентичність, проявляючись самобутністю українського народу є надбудовою над 

колективним несвідомим та передається із покоління в покоління; здійснює 

соціально-психологічну функцію, яка формує підпорядкованість особистості 

спільноті, забезпечуючи психологічний захист, виступає критерієм оцінювання й 

самооцінювання. Вона супроводжується пріорітетним комплексом цінностей, 

символів і традицій [67]. Провідною функцією етнонаціональної ідентичності є 

генерування українського державотворення [58]. Вона є психологічною основою 

мобілізації, готовності людей до групових дій задля реалізації національних 
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інтересів [59]. Стійкість етнонаціональної солідарності й сила етнонаціональної 

ідентичності є вираженням глибокого емоційного почуття, пов'язаного з 

етнонаціональною належністю, яка має психологічну генезу [172, 148]. Вона 

виражається прагненням до психологічної єдності з представниками, постає 

провідним механізмом орієнтації людини в багатонаціональному світовому 

просторі [117, 118, 119]. Етнонаціональну ідентичність вважають провідним 

чинником формування та становлення українського суспільства; 

інтеріоризаційною сукупністю досвіду [181], який надає можливість орієнтуватися 

у просторі етнонаціональної життєдіяльності, об’єднуючи етичні, культурні, 

релігійні, ментальні прояви спільноти [11].  

Кожен член групи, зауважує Г. Шпет, носить у собі колективну духовність, 

систему духовної культури, яка визначає переживання й реакції особи. Так, 

визначаючи етнічну свідомість, він характеризує процес її формування 

прилученням людини до культурних цінностей, утворенням системи емоційного 

ставлення до них. Етнічна самосвідомість утворюється тоді, коли виникає 

протиставлення етнічної спільноти оточуючому світу. Виходячи з становлення 

етнічної свідомості, до основних  формуючих факторів етнічної ідентичності 

належать  мова, культура, традиції, звичаї, обряди, особливості етнокультурного 

контактного середовища [148]. Етнічна свідомість є усвідомленням особливості, 

унікальності свого етносу, яке супроводжується наявними знаннями та ставленням 

до нього [111].  

Н. Чебоксаров стверджує, що взаємодія мови, території, культури чинить 

вплив на формування і збереження етнічної спільноти, виявляючись етнічною 

самосвідомістю та самоідентифікацією, де етнічна самосвідомість є головною 

умовою формування самоідентифікації, а етнічна самоідентифікації є результатом 

свідомості [143]. Сформована етнонаціональна свідомість надає спільноті 

усвідомленість власної ідентичності, а саме: поєднує культурні традиції; сприяє 

вживанню державної мови; формує почуття гідності та сприяє виконанню 
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побутових етнонаціональних практик; виявляє відмінності від інших 

етнонаціональних груп і переконує у власній унікальності, наявності ментальної 

своєрідності [128]. Ю. Хотинець розглядає етнічну ідентичність як найвищий 

рівень етнічної свідомості, який підтверджує її сформованість [139]. Г.  Солдатова 

зазначає, що етноідентичність, з одного боку, є вужчою за етнічну свідомість, 

оскільки виступає лише її когнітивно-мотиваційним елементом, проте, з іншого 

боку, вона є ширшою, оскільки містить несвідомі прояви. Етнічну ідентичність 

можна вважати головною характеристикою етнічної самосвідомості і як її 

«виворіт» – етнічне несвідоме [115, с.43]. Т. Стефаненко, зазначає, що: «поняття 

етнічної ідентичності, ширше за поняття етнічної самосвідомості, оскільки етнічна 

ідентичність є результатом когнітивно-емоційного процесу усвідомлення 

індивідом себе» [124, с. 55]. Дослідники підтверджують значний зв’язок 

національної ідентичності й національної самосвідомості особистості, який є 

інтегративним процесом усвідомлення та прийняття себе як представника 

етнонації, носія його суб’єктивних ознак (національної свідомості й національного 

характеру) та об’єктивних характеристик (мови, культури, території, які 

забезпечують саморегулювання поведінки в етнонаціональному контексті) [91].  

На думку М.  Боришевського, національна ідентифікація є одним з елементів та 

чинників, що зумовлює виникнення, функціонування та розвиток національної 

свідомості [18].  

Розглядаючи процес етнонаціональної ідентичності та самосвідомості, варто 

зупинитися на виявленні спільного та відмінного. Національна самосвідомість є 

результатом процесу рефлексії спільноти власної життєдіяльності, наслідком якої 

є відокремлення системи ознак, які диференціюють її від інших спільнот, 

формують і консолідують цю спільноту, а також визначають систему ставлення до 

інших спільнот. Зазначені поняття є принципово відмінними, перш за все, тому що 

суб'єктом національної рефлексії є суспільство, і, відповідно, в основі 

національної самосвідомості лежить процес зіставлення спільнот, в той час як 
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суб'єктом ідентифікації є особа, а в основі національної ідентичності – процес 

співвіднесення індивіда як члена суспільства з суспільством в цілому. Разом з тим, 

загальним, для обох понять є система критеріїв, за якою проводиться 

співвіднесення [77]. М. Боришевський визначає національну самосвідомість як: 

«усвідомлення особистістю себе частиною певної національної (етнічної) 

спільноти та оцінку себе як носія національних (етнічних) цінностей, що склалися 

у процесі тривалого історичного розвитку національної спільноти, її 

самореалізації як суб’єкта соціальної дійсності» [17, с. 138]. 

М. Тиводар, виокремлює два аспекти етноідентичності: етнічна 

самосвідомість та етнічна свідомість (свідомість етнічної групи), які фіксують 

стан єдності. Етнічна самосвідомість виявляється в усвідомленні етнофором 

власних етнічних почуттів, мотивів та інтересів, а етнічна свідомість існує як 

уявлення членів етнічної спільноти про свою групу, зберігає елементи процесу 

етногенезу, основні  властивості й передає його наступним поколінням. Вчений 

формулює поняття «етнонаціональна свідомість», зазначаючи, що поняття 

«етнічна свідомість» та «національна свідомість» однопорядковими, тобто 

соціально-політичний характер націй поєднує національну самоідентифікацію з 

етнічною свідомістю та самосвідомістю [128]. Етнічна ідентичність є прийняттям 

групових уявлень, необхідного мислетворення, своєрідною  системою дій та 

відносин в міжетнічій комунікації [42]. Крім того, механізмами інтеріоризації 

установок, норм, схем поведінки кожної групи є емоційно-когнітивні й ціннісні 

процеси етнічної ідентифікації й міжетнічної диференціації. Ці динамічні 

адаптивні механізми працюють протягом всього існування внутрішьноетнічних і 

міжетнічних відносин й зумовлюють засоби засвоєння внутрішньогрупової 

поведінки, а етнічна ідентичність є готовністю до подібного напряму думок, 

системи ставлень та дій у різних етноконтактних ситуаціях [139]. 
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1.2. Закономірності формування етнонаціональної ідентичності 

Ідентифікація є динамічним процесом, який відбувається протягом всього 

життя особистості та постає найважливішим механізмом етносоціалізації. Він 

проявляється в усвідомленні особистістю своєї етнонаціональної належності та 

формує установки стосовно неї [188, 200]. Проте, соціалізація та етнонаціональна 

ідентичність є взаємообумовленими явищами, оскільки критерієм соціалізованості 

є сформованість ціннісно-нормативної системи суспільства, що виражається 

етнонаціональною ідентичностю особистості, яка, в своєю чергою, продукована 

засвоєнням базових компонентів життєвих реалій [40]. У процесі соціалізації 

людина активно поглинає фактори національної культури, традицій, звичаїв, у неї 

з’являються риси її етнононаціональної спільноти, відповідні звички та культурні 

норми [6]. Становлення й розвиток ідентичності особистості зумовленний низкою 

впливів на цей процес різних чинників [155]. Аналіз психолого-педагогічних 

джерел, свідчить, що етнічна ідентичність формується разом з розвитком 

самосвідомості особистості [85], високого рівня формування етнонаціональної 

ідентифікації  можна досягати шляхом створення психолого-педагогічних умов, 

які враховують вікові, етнокультурні особливості [28]. Згідно з Ж. Аріфович, 

етнонаціональна ідентичність формується в дитячому віці й обумовлена 

категоризацією суб'єкта в певній групі [158]. Етнонаціональна соціалізація є 

основним механізмом передачі моделей поведінки, знань, цінностей від одного 

покоління до іншого. Вона є сукупністю сформованих знань [94], основним 

чинником збереження етнонаціональної ідентичності [150].  

Структурні компоненти етнонаціональної ідентичності, утворюється в ході 

розвитку людини, в процесі її діяльності [140]. Особистість проходить ряд етапів, 

перш ніж усвідомити свою етнонаціональну належність: дослідження її 

особливостей, заперечення або мораторій, досягнення етнонаціональної 

ідентичності [211]. Формування етнонаціональної ідентичності відбувається 

прогресивно, а саме, коли особа переходить від дитячого періоду мораторію до 
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дослідження своєї етнонаціональної ідентичності та її досягнення в кінці 

підліткового віку [170]. Етапи цього процесу залежать від досвіду соціалізації в 

родині, етнічній громаді. Відомо, що не всі люди досягають стадії досягнення 

етнонаціональної ідентичності [166]. Дослідники зазначають, у перші чотири роки 

помічені прояви дифузної ідентичності з етнічною спільнотою, які ґрунтуються на 

сприйманні зовнішніх відмінностей. У підлітковому віці в особистості з’являється 

етнічна ідентичність і мотиви вибору етнічної належності, формуються знання 

щодо власних етнічних особливостей ( які утворюють етнічну самосвідомість). У 

18-20 років особистість повністю виявляє свою етнічну належність [111].  

За Ж. Піаже, етнічна ідентичність розвивається завдяки утворенню 

когнітивних моделей, тотожних поняттю «батьківщина» та розвитку етнічних 

почуттів. Вчений окреслює у формуванні етноідентичності три  етапи : 1) (6 - 7 р.), 

коли індивід засвоює фрагментарні уявлення про свій народ, однак етнічна група 

ще не набуває суттєвого значення; 2)  (8 - 9 р.), починається ідентифікація з 

етносом, провідним критерієм постають національність батьків, місце проживання 

та мова; 3) (10 - 11 р.) характеризується зміцненням етнічної ідентичності, 

домінуючого значення набувають традиції, звичаї, побут, історія етносу [98]. 

Перший етап етнізації особистості вважається провідним та базовим. На цьому 

етапі людина освоює великий обсяг етнокультури. Різноманітні характеристики 

матеріальної і духовної етнічної культури інтеріоризуючись, формують 

етноспецифічні особливості  світогляду особистості. На другому етапі, людина, 

вже  здатна до більш критичного сприйняття оточуючого світу та інформації про 

нього. В процесі етнізації  люди певної культури засвоюють єдиний ракурс 

бачення світу, формуючи однакові способи його інтерпретації, завдяки чому і 

утворюється відчуття «ми» [96]. Стадії формування етнічної ідентичності 

відповідають стадіям его-ідентичності. Перша стадія характеризується 

байдужністю до дослідження ідентичності, відсутністю інтересу до етнічних 

проблем. Вона поділяється на два підвиди  дифузійну, коли індивід не цікавиться 



52 

своєю етнічною належністю та попередню, коли індивід надає перевагу своїй 

ідентичності, приймаючи позитивні етнічні аттитюди своїх батьків. Друга стадія – 

аналізування своєї етнічної ідентичності (мораторій) характеризується спробами 

усвідомити її роль житті. Так, прагнення зрозуміти та осягнути свою 

етноідентичність стимулюють інтенсивне занурення в культуру свого народу, яке 

призводить до більш глибокого розуміння своєї етнічності. Третя стадія – 

реалізована етнічна ідентичність – характеризується стійким відчуттям 

прихильності до етнічної культури й етнічної спільноти [193]. 

Відчуття етнічної ідентичності, за Г. Шпетом, ґрунтується на людських 

переживаннях, які визначаються мовою, культурою, звичаями, мистецтвом та 

свідомістю. Так, «обрати» або навіть «змінити» свій народ людина може лише  

шляхом засвоєння його духовного устрою, його ідентитетів [148]. До етнічних 

ідентитетів відносять мову, особливості психотипу, морально-культурні коди, 

символи-інтегратори, які своєю чергою, формують відчуття власних меж, які 

дозволяють зрозуміти своє серед чужого [20]. У результаті інтеріоризації, члени 

етнокультурної спільноти, формують спільну, для всіх членів етнонаціональної 

групи, структуру світосприйняття та систему цінностей. Дослідження показали, 

що етнонаціональна ідентичність змінюється у відповідь на соціально-

психологічні фактори [186]. Значною мірою, вона залежить від історико-

культурних та соціо-політичних обставин, досить сильний вплив чинять 

міжетнічні стосунки [11, с. 137].  

Згідно з Д. Моттом, вагому  роль у формуванні етнонаціональної 

ідентичності здійснюють військові конфлікти, шляхом поширення мови та 

культури [196]. Так, будь-які зміни, впливають на соціальні інститути, які 

транслюють систему цінностей членам етносу за допомогою етнонаціональних 

атрибутів [2]. На становлення й формування етнонаціональної ідентичності 

впливають такі чинники, як  мова, культура, традиції, обряди, звичаї, особливості 

етнокультурного середовища, досить важливим є вироблення відповідних 
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науково-освітніх засобів та механізмів осмислення буття, які стануть основою 

якісного сприйняття національної політики, культури [135].  

Розвиток етнонаціональної ідентичності є необхідною умовою нормальної й 

гармонійної життєдіяльності людини, оскільки це запорука внутрішньої культури 

й ціннісних орієнтацій. Позитивне сприйняття громадянами своєї належності 

сприяє конструктивній етнонаціональній ідентичності [122]. Так, коли особистість 

засвоює об’єктивну ідентичність, вона формує й власну, суб’єктивну [58]. 

Національні інтереси, цінності, потреби, установки формують  динамічний аспект 

етнонаціональної ідентичності [175]. Важливого значення в цьому процесі 

набувають етнонаціональні цінності та установки. Етнічні цінності є  

матеріальним і духовним продуктом, створені спільнотою, які мають важливе 

значення, оскільки постають чинником внутрішньоетнічної консолідації [61]. 

Етнонаціональні установки є важливим механізмом передачі етнонаціональної 

інформації, які формують переконання та систему ставлення народу [79]. Вони 

формуються під впливом суспільно-політичних факторів, визначають схильність 

особистості до оцінки проявів феномена етнонаціональності [140]. О. Хухлаєв, 

І. Кузнєцов, М. Ткаченко виділяють такі види установок: націоналістичні 

(неприязне ставлення до представників інших національностей); патріотичні 

(виражають почуття гордості за свою національну належність та відчуття зв'язку з 

людьми своєї національності); нейтральні етнонаціональні (виявляють 

індиферентне ставлення до своєї національної належності); негативістські 

етнонаціональні (негативне ставлення до феномену національності та 

національної належності) [141]. Етнонаціональні установки впливають на 

сприйняття особистістю етнонаціональної дійсності, виступаючи детермінантами 

її поведінки. Вони фокусують переконання, погляди і думки людини, виконують 

регулюючу роль для проявів етнонаціональної поведінки [44]; виражають спосіб 

людини оцінювати та реагувати на явища оточуючого світу, внаслідок ментальних 

та культурно- традиційної системи своєї спільноти. 
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Надзвичайно тісно корелює з явищем етнонаціональної ідентичності 

менталітет як інтегративна характеристика, система свідомих та несвідомих  

уявлень, яка визначає етнонаціональну унікальність, зумовлює поведінку та 

світосприйняття. М. Тиводар трактує меналітет як ієрархію ідей та уявлень про 

світ, спосіб мислення, який формує внутрішньо-психічний склад особистості, 

соціально-політичні фактори, які проявляються державно-територіальним 

устроєм [128]. Менталітет є підсвідомою  сукупністю світоглядно-психологічних 

настанов, рис характеру, принципів, звичок, традицій, поведінки [154]. Менталітет 

як специфічне поле, що поєднує емоційно-духовний та інтелектуальний   рівень 

життя [102]; специфічні колективні уявлення [57]. Частковим аспектом вияву 

менталітету є ментальність. Вона структурує поведінку, ґрунтуючись на спільній 

мовній, культурній та морально-етичній основі, формує оцінне ставлення до 

довкілля [46, c. 36-37]. Ментальність уособлює стійку, глибинну структура, яка 

поєднує логічне та емоційне [14], формує світобачення крізь призму етносу [76]. 

Поняття менталітету використовують для характеристики широких, загальних 

явищ, а поняття ментальності для характеристики більш вузьких [62]. Проте, в 

енциклопедії з культурології ХХ століття, менталітет та ментальність 

розглядаються як тотожні поняття, а саме, як загальна  духовна налаштованість, 

загальна психологічна атмосфера системи думок, вірувань, навичок. Названа 

єдність, створює картину світу і формує культурні традиції спільноти [150].  

На думку О. Киричука, менталітет є інтегральною характеристикою, яка 

формує соціальну систему життєдіяльності спільноти [65]. Ментальність 

зумовлює мислення, поведінку та сприйняття, надає можливість відрізнити своїх 

від чужих, відображає дійсність, зумовлену життєдіяльністю народу [134]. Вона 

складається з трьох компонентів: емоційного (емоційні стани і переживання); 

пізнавального, когнітивного (знання про об’єкти і ситуації життєдіяльності); 

поведінкового (установки та ціннісні орієнтації, реалізацією нагромадженого 

досвіду) [79]. Представлені ментальні структури постають специфічним 
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орієнтиром, який обумовлює думки, почуття та поведінку [13], визначають 

cвітобачення [131]. За Р. Додоновим, основними детермінантами походження та 

функціонування ментальності виступають: а) природні причини (клімат, рельєф, 

географічне розміщення); б) соціально-політичні аспекти; в) внутрішні причини 

(етнічний темперамент, ритми етнічного життя, спільну діяльність та 

виховання) [51]. На думку В. Маслової, ментальність є способом світосприйняття, 

який організовує суспільство [80]. Н. Каліна зазначає, що: «ментальність описує 

функціонально-динамічні аспекти трансляції зовнішнього образу світу у 

внутрішню психічну реальність» [63, с. 104]. Поняття «дух народу», «духовний 

склад нації» та «національний характер» часто співвідноситься з сучасним 

поняттям «менталітет» [72]. На думку  П. Гнатенка, національний характер є 

сукупністю психологічних рис, які властиві національній  спільноті, вони  

виявляються цінностями та загальним ставленням до оточуючого світу 

[29, 30, 31]. Він демонструє психологічний досвід нації, який детермінований 

суспільно-історичним розвитком [99]. Ментальність, інтеріоризуючись у психіку 

окремої особистості, формує «базову особистість», представника 

етнонаціональної спільноти, поведінка якого узгоджується з домінуючими 

життєвими стратегіями, суспільними настроями та ціннісно-моральною 

системою [131]. Українці мають своєрідну ментальність, яка комплексно 

розкриває особливості світосприйняття народу, що супроводжується соціально-

духовним індикатором, певним стрижнем духу народу. Ментальність є засобом 

передачі національних форм суспільного досвіду, вона розкриває сенс суспільної 

життєдіяльності нації. Національні ментальні фактори виступають соціальною 

силою, проявляючись в усіх суспільних реаліях національного буття [15]. В. 

Землюк стверджував: «дослідження ідентичності потребує звернення до глибших 

витоків – менталітету, національного характеру, архетипів як елементів 

психічного складу етносу й базової основи колективного несвідомого» [60]. Т.  

Стефаненко говорячи про подібність сфери несвідомого та менталітету, проте 
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зазначала, що останній є більш ширшим проявом [124]. Колективне підсвідоме є 

певною сукупністю світоглядно-психологічних настанов, які перетворилися на 

норми життєдіяльності. Також важливим чинником є надсвідоме, яке є 

механізмом рекомбінування попередніх вражень, формою психічної активності, 

спрямованої на створення якісно нової об'єктивної дійсності. О. Донченко вважає 

тотожними поняття «національний світогляд» і «менталітет», визначаючи їх 

інтегрально-синкретичним утворенням, який вміщує  моделюючу домінанту 

світосприйняття [54]. Ментальність як сукупність елементів несвідомого (що 

формуються в процесі адаптації етносу до оточуючого середовища), в той же час, 

є механізмом психологічної адаптації. Згідно з О. Усенко, основною 

психологічною закономірністю менталітету є здатність зберігати типову 

структуру, яка виявляється належністю особистості до певного соціуму й часу 

[133]. Менталітет формує внутрішню картину світу етнічної спільноти,  норми та 

ціннісні орієнтації [35]. Згідно з поглядами А. Фурмана, менталітет  визначений  

програмою доктрин всіх сфер  суспільного розвитку – політикою, освітою, 

ідеологією, він є  результатом людської  групової взаємодії та поведінки [136].  

Важливого значення в процесі етнонаціональної життєдіяльності набуває 

політичний менталітет, який є важливим регулятором етнонаціональної 

ідентичності. Політичний менталітет є сукупністю ірраціональних та 

раціональних регулюючих чинників політичної життєдіяльності, які зумовлюють 

усвідомлення, певної групи людей, політичної реальності. Він виявляє готовність 

соціуму до вирішення політичних проблем, у певний спосіб, що супроводжується 

однакомисленням, здійснює організаційно-регулюючу, адаптивну та інтеграційно-

мобілізуючу функцію, характеризується тривалістю у часі, складно піддається 

нововеденням, однак у кризові часи здатен до модифікаційних змін [129]. 

Політичний менталітет  є політичною ідентичністю, яка виявляється  у спільному 

сприйнятті політичної реальності, інтерпретації  та реагуванні на неї [34]. Це 

внутрішньо суперечлива структура проявів політичної свідомості особистості, яка 
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має неусвідомлюваний характер [130]. Т. Траверсе зазначає, що: «спорідненим 

поняттям є «ментальність політична», що частково вживається як синонім 

менталітету політичного, яку тлумачать як загальну  духовну налаштованість, 

відносно цілісну сукупність думок, що створює картину світу і скріплює єдність 

культури, традиції певної спільноти. Термінологічне розмежування визначається 

як атрибутивна якість менталітету політичного, його зовнішній прояв у 

соціальному середовищі або як певна сукупність сталих неусвідомлюваних форм 

світосприймання» [130]. Менталітет виконує роль стабілізатора етнонаціональної 

цілісності, який зберігає культурну своєрідність, сприяючи або заперечуючи 

можливі новації в культурі, політичній, релігійній, економічній та інших сферах 

життя суспільства, тим  самим зберігаючи суспільство [49 с. 19-20]. О. Донченко 

визначала менталітет субстанцією життя соціуму, яка детермінована 

географічними, кліматичними і ландшафтними умовами життя людей [53, 54]. 

Менталітет визначає процес формування етнонаціональної ідентичності. 

Так, Т. Стефаненко наголошує на спорідненості ментальності та колективного 

несвідомого [124 с. 137]. К. Юнг зазначав, що кожний етнос підпорядковується 

колективному несвідомому, його архетипам, які визначають поведінку та 

світогляд, формуючи самобутність та унікальність [152]. Вони зберігають 

колективний досвід, забезпечуючи внутрішню єдність та розвиток [197], 

формують психоповедінкові реакції та особливості мислення, які виступають 

своєрідною психологічною програмою [8]. Етнічні архетипи утворюються 

залежно від соціо-географічних та культурних умов, які на несвідомому  рівні 

визначають соцієтальну психіку етносу, регулють соціальну динаміку суспільства 

[53]. Вони зберігають та репродукують, систематизують колективний досвід [144]. 

Таким чином, етнонаціональна спільнота виникає двома шляхами: перший, за 

рахунок сильних емоцій (які виявляє група), що приводить до втрати 

раціонального та регресує до колективної психіки; другий, коли однакові 

архетипи предствників етносу наповнюються енергетичним зарядом, унаслідок 
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зовнішніх обставин, установок та еволюційних процесів, викликаючи мимовільне 

об’єднання, що супроводжується загальним емоційним настроєм та однаковою 

поведінкою [53]. Л. Гумільов підкреслював властивість людської психіки 

зберігати та передавати різноманітну інформацію навіть без допомоги  живої 

матерії, мозку людини. Такі нематеріальні види матерії, виявляють енергетичні і 

інформаційні процеси, які допомагають зберегти сукупність паттернів 

прижиттєвої реальності, навіть після смерті особистості; це, своєю чергою, 

забезпечує баланс матеріальних і нематеріальних видів матерії в природі. Кожний 

етнос має своє психологічне поле, яке виявляє своєрідні коливання, що мають 

індивідуальні ритми та характер. Це створює умови для об’єднання і подальшої 

солідарності або ж, навпаки, протиставлення. Так, якщо ритми співпадають, то 

спільнота відчуває групову спорідненість. Це явище відбувається за допомогою 

відчуття компліментарності, що надає відчутття взаємної симпатії-антипатії 

членів спільноти, спричинюючи поділ на своїх та чужих [37]. Таким чином, 

етнічний менталітет формує етнонаціональну ідентичність, яка надбудовується  

над індивідуальним і колективним несвідомим, виявляючись у культурі, 

віруваннях, звичаях [60]. Так, у результаті інтеграції свідомого та несвідомого 

розвивається своєрідна інтерпретація етнонаціональної дійсності [149]. Дослідник 

Є. Чорний запропонував так звану модель айсбергу для зображення єдності 

ментальності й ідентичності, де ментальність є підводною частиною, самістю 

суспільства, а над водою розташовується ідентифікація. Весь айсберг є 

унікальністю, оригінальністю суспільства, що дрейфує, зазнаючи впливів 

етнічних, політичних, релігійних, екологічних та інших умов [145]. Спосіб буття 

етнонаціональної групи, включаючи культуру, мову, традиції утворює матрицю, 

яка є елементом соціальної структури та формує ментальність. [51]. Вона, 

викристалізовуючись з етнічного світосприйняття [134], фіксує основу 

унікального світобачення, на основі чого і виникає відчуття ідентичності, яке 

детермінує політичну та побутову поведінку особистості [89]. 
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1.3. Форми  прояву етнонаціональної ідентичності особистості 

До основних форм прояву етнонаціональної ідентичності належать: 

традиції, культура, мова, етносамооцінка, духовність, національні почуття, 

інформаційний простір, які містять психологічні особливості етнонаціональної 

ідентичності. Це можна представити в узагальнену модель, яка містить положення 

щодо особливостей етнонаціональної ідентичності (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Теоретична модель етнонаціональної ідентичності 
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Чимало дослідників (В. Вундт, М. Лацарус, Г. Штейнталь й інші) вважають 

мову найважливішим фактоpом етнонаціонального розвитку, підкреслючи 

взаємозв'язок мови та етнонаціональної ідентичності [24]. Г. Волошина стверджує, 

що найголовнішою функцією мови є збереження та піднесення української 

етнонаціональної духовності та свідомості [22]. П. Бергер і Т. Лукман зазначають, 

що мова є соціальною конструкцією, яка допомагає зберегти та передати досвід 

наступним поколінням [163]. Вона відображає світогляд людей, акумулює 

етнонаціональні особливості, передаючи їх із покоління в покоління, вона є 

фундаментальною частиною культури, яка пов’язує різні покоління та індивідів у 

середині культури, відображаючи особливий світогляд [48]. О. Почепцов 

стверджує, що мова постає репрезентацією світу [103]; результатом ставлення 

людей до оточуючого світу та фіксацією відображених свідомістю явищ 

оточуючої дійсності [56].  

Мова є основним резервом соціального досвіду, механізмом об’єктивації 

суб’єктивних значень. Вона пов’язує горизонтальні й вертикальні зв’язки у 

соціумі, надаючи індивідуальним переживанням інтерсуб’єктивного значення, тим 

самим, конструює етнонаціональну ідентичність [113]. Вона є провідним засобом 

збереження етнонаціональної самобутності [143]. Й. Гердер пов’язує з мовою 

певного народу цілий комплекс духовних та морально-психологічних 

аспектів [27]. Г. Шпет акцентує увагу на провідній ролі мови у формуванні 

сукупності психологічних особливостей етносу, оскільки вона здатна виявити 

ментальність народу, а саме його  етнокультурні особливості: вірування, звичаї, 

традиції, культуру [148]. Мова виражає національний характер,  національну ідею, 

ідеали, які представлені в традиційних символах [88]. О. Потебня розглядав мову 

як активний чинник  конструювання духовного світу людини, народний дух, який 

сприяє становленню національної ідеї [цит. за 82]. Мова є вирішальним виміром 

етнічної ідентичності, яка розкриває провідні ознаки етносу та особливості 

етногенезу [36]. 
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С. Міл, зазначав, що серед людей, які читають та розмовляють різними 

мовами не може існувати спільної громадянської позиції [86]. Хоча мова й 

характеризує етнонаціональну ідентичність, проте, важливим є символічне 

значенням мови, а не фактичне її вживання усіма членами групи. Так, навіть ті 

представники народу, які погано володіють або взагалі не володіють своєю 

національною мовою, вважають її рідною [52]. Мова здавна є одиним з 

найважливіших факторів формування етнонаціональної ідентичності; постає 

національним символом та етнодиференціюючим чинником. Однак, незважаючи 

на те, що мова впливає на більшість етнонаціональних аспектів, вона не існує 

поряд з іншими виявами етнонаціональної ідентичності [215]. Функціонуючи у 

системі з іншими ідентитетами, вона є включеною у загальний етнонаціональний 

контекст [195].  

 Духовність як форма прояву етнонаціональної ідентичності, визначає 

специфічне ставлення особистості до буття, осмислене відображення дійсності 

[138]. Духовність формує моральні цінності, які характерні для певного етапу 

розвитку суспільства. Виконуючи консолідуючу роль духовність формує 

свідомость народу, самобутність його буття в різні періоди трансформацій 

суспільствa [120]. Духовність розкриває емоційно-чуттєвий світ українського 

народу, значну роль у формуванні якого відіграє релігійність [105, c. 119]. Духовні 

цінності вважають інтегруючо-соціалізуючим елементом, а саме: любов, 

милосердя, щастя, совість, людяність [138]. А. Уледов серед елементів духовного 

життя суспільства також виокремлює духовну діяльність, духовні потреби, 

духовні відносини [132]. І. Надольний наголошує на детермінуючій ролі 

духовності у формуванні україноцентристської свідомості [91, c. 32]. Так, дух 

нації забезпечує народові стійкість у важких історичних обставинах. 

Матеріальним втіленням духу нації є сам народ, його культура, мова, ідеологія, 

побут, звичаї, форми поведінки окремих членів спільноти тощо [21]. Духовність 
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має вияв у зміцненні згуртованості етнонаціональної спільноти, існує провідним 

чинником збереження її самобутності.  

Iнформаційний простір як форма прояву етнонаціональної ідентичності, 

формує комплекс уявлень, суджень, роздумів, що своєю чергою складає дискурси 

етнонаціональної спільноти. Будучи обумовленим психологічними особливостями 

користувачів та суспільно-соціальними факторами інформаційний простір 

забезпечує динамічну взаємодію етнонаціональної спільноти. Так, зростання ролі 

ЗМІ пов’язане з постійним процесом пошуку, творення та переформатування 

інформації, яка виступає ефективним інструментом впливу на етнонаціональну 

спільноту [87]. Етнічна преса, радіо і телевізійні програми є засобами збереження 

етнічної ідентичності, здійснення комунікації спільноти, що зміцнює знання й 

сприяє участі у суспільних процесах. Інформуючи суспільну думку й погляди 

усередині співтовариства ці засоби надають членам соціуму своєрідний, 

енонаціональний погляд на значущі події. Таким чином, прослуховування 

етнічних радіопередач, перегляд етнічних телепрограм, читання етнічної преси є 

показником прагнення зберегти етнонаціональну належність, яке корелює з 

національною символікою, стимулює розвиток етнічної самосвідомості та 

ідентичності [112].  

Інформаційний простір виконує функцію зміцнення та збереження 

ідентичності, поширюючи норми, мову та культуру. Засобами ЗМІ створюється 

загальне комунікативне поле, яке здатне поєднати представників спільноти, 

інтегрувати їх. Відомо, що процеси інформаційного впливу конструюють та 

змінюють сприйняття  світу, транслюючи моделі реальності, які відображаються в 

засобах масової комунікації. Так, здебільшо особистість стає заручником 

маніпуляляційних впливів.  Як стверджує О. Плющ: «ЗМІ, відповідно до своїх 

функцій, задають зразки поведінки для суб'єкта, пропонують модель організації 

його соціального простору, програмують способи його мислення» [101]. Так, на 

сьогодні ЗМІ ефективно визначають та ініціюють суспільні зміни і громадську 
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думку. Однак, частина з них опиняється під загрозою, втрачаючи автентичність і 

самобутність, унаслідок запозичень з інших масових культур. Неврахування ЗМІ  

особливостей народної ментальності спричинює суперечності із національною 

ідеєю, формуючи ідеологічний вакуум українського суспільства. Таким чином, 

провідним завданням ЗМІ є популяризація українських історико-культурних 

особливостей, поширення української мови, утвердження українських 

традицій [137]. 

В інформаційному суспільстві, ідентифікація є складнодетермінованим 

процесом, яка супроводжується поширенням  загальноцивілізаційних  цінностей. 

Так, у процесі самоідентифікації, особистість усвідомлює відмінності в культурно-

інформаційному просторі, що впливає на засвоєння цінностей та норм певної 

соціокультурної спільноти [116]. Таким чином, комунікативні процеси впливають 

на зміст і характер самоідентифікації [95]. 

Культура як форма прояву етнонаціональної ідентичності, виявляє 

неусвідомлені та невербалізовані уявлення людей про життя, себе та світ [96]. 

Культура взаємообумовлена з поведінкою, свідомістю й діяльністю людей, тобто 

вона завжди динамічна, рефлексивна та власне психологічна [48]. Вона постає 

суттєвим чинником розвитку етнонаціональної самосвідомості людини, виконує 

соціонормативну функцію, яка сприяє усвідомленню людиною своєї єдності з 

представниками певного народу [139]. Вона здійснює важливу роль для  

психологічної консолідації  спільноти, оскільки регулює поведінку та діяльность 

спільноти [51]. Так, ідентифікуючи себе із цінностями етнонаціональної культури, 

особа не лише переживає їх як атрибут своєї етнонаціональної належності, але й 

усвідомлює їх, як частку самого себе. Інтеріоризуючись, етнонаціональна 

культура, актуалізує цінності, норми та традиції, які стають силою, що пов’язує 

особистість із спільнотою, уособлюючи її етнонаціональну визначеність.  

Саме через засвоєння та суб’єктивацію етнонаціональної культури, 

особистість стає суб’єктом даної етнонаціональної спільноти [17]. Реалії життя 
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свідчать, що чим міцнішим є зв’язок особистості та культури народу, то 

сильнішою є виразність її патріотичних почуттів, і навпаки, послаблення зв’язків 

особи з етнонаціональною культурою, втрата рідної мови, нехтування звичаями, 

традиціями свого народу, зменшують можливість етнонаціонального 

розвитку [76]. В українській культурі, нагромаджене світорозуміння народу, яке є 

своєрідним резервуаром самобутності. Етнонаціональна культура є світом, 

створеним відповідно до цінностей та ідеалів етнонаціональної спільноти, 

єднальною ланкою між минулим  та сучасним, гарант майбутнього [66, 67]. Таким 

чином, етнонаціональна культура є потужним способом вираження 

етнонаціональної ідентичності, механізмом етносоціалізації, який виявляє сенс 

буття всього народу [59]. 

Традиції як форма прояву етнонаціональної ідентичності, утворюють основи 

ідеологоформуючих доктрин, забезпечуючи етносоціалізуючий вплив на людину, 

який узгоджується з національним ідеалом. Вони містить ритуали та поведінку, 

які супроводжуються етнонаціональними цінностями [198]. Дотримання традицій 

етнонаціональною групою значною мірою підтверджує і етнонаціональну 

належність її членів, засвідчує їхню солідарність зі спільнотою [6]. Вживання їжі 

етнонаціональної кухні, також вважається традицією. Їжа є символом 

ідентичності, оскільки поєднує органічне з соціоморальним порядком в цілісність 

[169]. Традиції синтезують думки та поведінку, виражають ідеї народу, формуючи 

річний циклічний психологічний простір, організовують поведінку людини 

відповідно до ціннісної світоглядної матриці [185]. Таким чином, поведінка 

людини, яка формується на буденній свідомості, гармонійно поєднує у формі 

життейського здорового глузду індивідуальні та суспільні моральні вимоги [74]. 

Психологічний  зміст традицій полягає в сакралізації сприйняття оточуючого 

середовища, які регламентують та регулюють поведінку спільноти, здійснюючи 

оберегову та обмежуючу дію. Етнонаціональна ідентичність формується в 
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повсякденних взаємодіях і ритуалах, які продукують загальне розуміння й обмін  

досвідом [178]. 

Національні почуття як форма прояву етнонаціональної ідентичності є 

емоційно-мотиваційною реакцією на явища етнонаціонального життя. Вони тісно 

пов’язані з етнонаціональною свідомістю, виражаються стійкою прихильністю до 

етнонаціональної групи, її традицій, звичаїв, культури, побуту, цінностей [97]. 

Національні почуття не є вродженими, вони психологічно обумовлені й 

формуються протягом життєдіяльності особистості, виявляючи позитивне або 

негативне ставлення до своєї етнонаціональної спільноти. Серед позитивних 

ставлень відзначають: задоволеність, бажання бути її членом, відчуття гідності за 

досягнення свого народу; до негативних – заперечення своєї етнонаціональної 

ідентичності, схильність віддавати перевагу іншим групам як референтним [205]. 

Стрижневою основою національних почуттів є патріотизм, який містить комплекс 

національно моральнісних характеристик – любов, гордість, повагу, прихильність 

та вірність національним цінностям. Патріотизм є особливою формою 

національних почуттів, яка характеризується специфічною реакцією на 

етнонаціональну дійсність [175]. Так, любов до свого рідного місця виникає 

мимовільно, а патріотизм є апріорною абстракцією й може бути 

сформований [194].  

Національні почуття проявляються ставленням до мови й культури, народу, 

його історії та побуту. Вони часто проявляються тугою за домівкою, сильним 

бажанням повернутися в рідне місце, якщо людина перебуває в чужому 

середовищі, в оточенні невідомих людей, які говорять іншою мовою [180]. 

Національні почуття є цілим комплексом почуттів, уявлень, навіть ілюзій і 

забобонів. У національних почуттях відображено суб’єктивне сприйняття 

дійсності, ставлення особи до явищ об’єктивної дійсності, яке викристалізовується 

у вигляді стійких рис характеру, самобутніх звичок [42, c. 280]. Національні 

почуття є  не тільки емоцією, а й усвідомленням, бажанням захищати й просувати 
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свою етнонацію. Переважно, національні почуття супроводжуються 

афіліативними тенденціями, сильними емоційним прагненням до психологічної 

єдності з представниками етнонаціональної спільноти, бажанням бути визнаним 

членом спільноти, включеним до життєдіяльності групи. Етноафіліативні 

тенденції супроводжуються схильністю особистості дотримуватися усталених 

етнонаціональних порядків, правил, норм і звичаїв; сприяють підпорядкованості 

етнонаціональній системі [115]. Національні почуття, як форма прояву 

етнонаціональної ідентичності, супроводжуються відчуттям споріднення, яке 

підкріплює силу етнонаціонального зв'язку [172, 173].  

Етносамооцінка є аспектом самооцінки, що ґрунтується на членстві людини 

в етнонаціональній групі, цінності й значенні, якими особистість її наділяє [214]. 

Етносамооцінка є універсальним, захисним фактором, який здатний забезпечити 

особистості відчуття сили й компетентності [157]. Етнічна самооцінка 

взаємопов’язана з етнонаціональною ідентичністю. Зокрема позитивна 

етносамооцінка сприяє етнонаціональній ідентифікації. Досягнення високого 

рівня етнонаціональної ідентичності забезпечується самопізнанням, яке 

супроводжується відчуттям впевненості та гідності. Виявлено, що високий рівень 

етнонаціональної ідентичності позитивно корелює з особистим 

благополуччям [192]. Етнонаціональна ідентичність виявляє самооцінку, яка 

утворюється шляхом усвідмлення належності до нації,  визначається цінністю, 

пов'язаною із цією належністю, її емоційним значенням. Згідно поглядів 

С. Хаузера, етнонаціональна ідентичність пов’язана з самосприйняттям, оскільки 

під час формування етнонаціональної ідентичності, відбувається структурна 

інтеграція всіх конструктів Я-концепції в цілісість [182].  

Сприятлива етносамооцінка забезпечує самоповагу і відповідно, прагнення 

зберегти етнічну самобутність своєї спільноти. Вона становить центральний вимір 

ідентичності, сприяє почуттю захищеності, симпатії й узгодженості з культурними 

особливостями своєї групи [207]; є необхідною когнітивною й емоційною 
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категорією для пояснення соціального світу, провідним чинником групової 

психологічної безпеки [34]. А. Березін зазначає, що прагнення до 

самоідентифікації є неодмінною передумовою самореалізації людини [10]. 

Етносамооцінка є сукупністю суб'єктивних установок стосовно себе, як 

представника етнонаціональної спільноти. Висока етносамооцінка допомагає 

людям розпізнавати позитивні переваги у власної етнічної групи, зводячи до 

мінімуму негативні переконання, які зберігаються в суспільстві [199]. Завдяки 

високій самооцінці людям подобається перебувати в етнонаціональному 

середовищі (вони відчувають себе в безпеці, цінують переваги своєї групи, 

ігнорують її недоліки, насолоджуються своєю унікальністю). 

 

Висновки до розділу 1 

1. Трансформації українського суспільства відбиваються у змінах 

етнонаціональної буттєвості; розвитку етнонаціональної свідомості та становленні 

етнонаціональної ідентичності (яка є важливою умовою розвитку життєдіяльності 

українського суспільства та збереження його національної самобутності). 

2. Етнічна ідентичність має такі особливості: а) її основним підґрунттям є 

культурно-традиційна основа; б) вона є первинною, природньою та 

протополітичною; в) містить суб'єктивний характер, в ній переважає несвідоме. 

Національна ідентичність характеризується тим, що вона є: а) набутою соціально-

політичною конструкцією; б) її підґрунттям є національна ідея та громадянство; 

в) вона є об’єктивною та раціональною.  

3. Етнонаціональна ідентичність: а) має вияв в об’єктивних формах 

суб’єктивного знання, переживання подібності людини щодо спільного 

державного походження; б) виникає на суспільно-політичному рівні буття 

соціуму, виконує функції згуртування та консолідації, супроводжуючись 

прийняттям цінностей і норм, усвідомленням громадянського статусу, визнанням 

суспільно-політичних етнонаціональних ідей; в) насамперед пов’язана з 
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етнонаціональною свідомістю г) містить колективне несвідоме (яке сприяє 

реалізації спільних інтересів); д) існує у внутрішніх (ототожнення особистості з 

етнонаціональною реальністю, способом життя, усвідомленням спорідненості) та 

зовнішніх (умови життєдіяльності, які впливають на формування внутрішніх) 

проявах. 

5. Формування етнонаціональної ідентичності особистості відбувається з 

перших років життя індивіда, коли у нього фіксуються зовнішні відмінності. У 

підлітковому віці виникають мотиви вибору належності та знання щодо їх 

особливостей: у дорослому віці особистість повністю визначає свою 

етнонаціональну належність. На формування етнонаціональної ідентичності 

особистості впливають політичні, соціально-економічні, історичні та психологічні 

фактори. Важливим чинником впливу є етнонаціональні установки (які виявляють 

систему ставлень та реагування). 

6. Виділено основні форми прояву етнонаціональної ідентичності, які 

виконують провідну роль у її формуванні та розвитку, а саме за функціональним 

критерієм: мова  (фіксує світогляд людей, відображає явища оточуючої дійсності); 

духовність (визначає ставлення до буття, розкриваючи емоційно-чуттєвий світ 

особистості); інформаційний простір (формуює суспільну думку щодо 

етнонаціональних подій); традиції (регулюють поведінку відповідно до 

світоглядних цінностей); національні почуття (виражають ставлення до 

етнонаціональної життєдіяльності); культура (виступає резервуаром 

самобутності); етносамооцінка (забезпечує повагу та прагнення зберегти 

самобутність); трансформованість (демонструє якісні зміни у вияві 

етнонаціональної ідентичності). 

7. Етнонаціональна ідентичність існує на масовому, груповому та 

індивідуальному рівнях, а саме: а) етнонаціональна спільнота має своє культурно-

психологічне поле зі своєрідними традиціями,  мовою, інформаційним простором 

та особливими ритмами, які виявляються в однорідних формах духовності та 
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національних почуттях (створюючи умови для об’єднання та солідарності або 

протиставлення); б) етнонаціональна група зберігає колективний досвід (який 

забезпечує внутрішню єдність та регулює динаміку життєдіяльності), визначаючи 

соцієтальну психіку; в) особистість інтегрує систему свідомих та несвідомих 

уявлень, які зумовлюють психічний склад особистості, який виражає 

світосприйняття, емоційний, духовний та інтелектуальний аспекти буття.  
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМПІРИЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ  ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ  

 

2.1. Етапи реалізації емпіричного дослідження 

 Емпіричне дослідження особливостей етнонаціональної ідентичності, згідно 

з поставленою метою та сформульованими завданнями проведено у п’ять етапів. 

На першому – було здійснено теоретико-методологічний аналіз літератури та 

підібрано комплекс методик; на другому – було сформовано вибірку 

досліджуваних та проведено пілотажне дослідження, яке дозволило визначити 

ролевантність вибраних методик. На третьому етапі дослідження сконструйовано 

методику дослідження, перевірено її надійність та валідність, стандартизовано 

результати. На четвертому етапі дослідження здійснений статистичний аналіз 

отриманих даних. На п’ятому етапі дослідження проведено якісний аналіз даних, 

обробку та інтерпритацію результатів. 

Обробка емпіричних даних починалася з одномірного аналізу – підрахунку 

абсолютних величин, їх відсоткового розподілу, визначення середнього 

арифметичного й стандартного відхилення. Статистична значущість відмінностей 

між групами порівняння розраховувалась за допомогою t-критерію Cт’юдента. 

Поглиблений аналіз даних проводився за допомогою методів багатомірної 

статистики – визначення коефіцієнту кореляції Спірмена; кластерний (методи 

дальнього і ближнього сусідів), факторний (метод головних компонентів) аналіз;  

множинний регресійний аналіз. Для порівняння та знаходження  значущих  

відмінностей, виявлення кореляційних зв’язків між отриманими даними  

застосовано кількісний аналіз отриманих даних за допомогою методів   

математично-статистичної обробки (статистичний пакет – SPSS 22.0 for Windows). 
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2.2. Характеристика дослідницької вибірки 

У дослідженні взяло участь 375 осіб, серед яких 143 – чоловіків (38,1%) і 

232 – жінок (61,9%).   

Таблиця 2.1 

Розподіл вибірки за статтю 

 Кількість Відсоток 

Кумулятивний 

відсоток 

Чоловіки 143 38,1 38,1 

Жінки 232 61,9 100,0 

Всього 375 100,0  

 

Вибірку поділено на  вікові групи, а саме: а) група осіб  18 - 22 років 

(юність),  23 - 30 років (дорослішання), 30 - 35 років (перехідний вік), 36 - 50 років 

(зрілість), 51 - 60 років (літній вік), старше 65 років (старість) відповідно до 

вікової періодизації Г. Абрамової [1]. У зв’язку з тим, що розвиток 

етнонаціональної ідентичності, її кризи та ступінь прояву пов’язаний з віковими 

періодами особистості оскільки, характеристика вікових особливостей розвитку 

продукує схильність до етнонегативізму або ж, навпаки, значимість 

етнонаціональної проблематики [38]. 

 

Таблиця 2.2 

Розподіл вибірки за віком 

Вік Частота Відсоток 
Відсоток 

допустимих 

Кумулятивний 

відсоток 

18 - 22 років 154 41,1 41,1 41,1 

23 - 30 років 49 13,1 13,1 54,2 

30-35 років 38 10,1 10,1 64,3 

36 - 50 років 62 16,7 16,7 81,0 

51 - 60 років 22 6,0 6,0 86,9 

старше 65  

років 
49 13,1 13,1 100,0 

Всього 375 100,0 100,0  
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Великого значення набуває мова, якою спілкуються досліджувані, оскільки 

вона виступає досить вагомим етнонаціональним ідентитетом українців. 

Переважна більшість досліджуваних білінгви, проте значна частина 

російськомовні. Так, серед досліджуваних 103 україновних, 123 російськомовних, 

та 134 українця, які спілкуються однаково українською та російською мовами. 

 

Таблиця 2.3 

Розподіл вибірки за мовою спілкування респондентів 

 Частота Відсоток 

Відсоток 

допустимих 

Кумулятивний 

відсоток 

Україномовні 103 27,4 28,6 28,6 

Російськомовні 123 32,7 34,2 62,7 

Двомовні (українська 

та російська) 
134 35,7 37,3 100,0 

Всього 375 100,0   

 

Дослідження охопило різні області України,  які об’єднано відповідно до  

макрорегіонів, які використовують у соціологічних дослідженнях дослідженнях 

(електоральних уподобань, матеріалів перепису населення, місцевої маркерної 

топоніміки). Такий розподіл відбиває особливості національної єдності, 

демонструє динамічні й консолідаційні процеси [109]. Отже, виокремлено  п’ять 

регіонів: Західний (Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Івано-

Франківська, Чернівецька та Закарпатська область), Північний, Південний 

(Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська області), 

Східний (Харківська, Луганська, Донецька) та Центральний (Житомирська, 

Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Хмельницька, Вінницька, 

Кіровоградська області).  

 

2.3. Обґрунтування методик та пілотажне дослідження 

Для проведення дослідження, відповідно до мети роботи, застосовано набір 

методик: методика «Ступінь прояву етнічної ідентичності» (Дж. Фінні); методика 
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«Етнічна афіліація» (Г. У. Солдатова); методика «Типи етнічної ідентичності» 

(Г. У. Солдатова, С. В. Рижова);  шкала експрес-оцінки почуттів, пов'язаних з 

етнічною належністю (Н. М. Лебедєва); методика «Культурно-ціннісний 

диференціал (КЦД)» (Г. У. Солдатова, С. В. Рижова); методика «Шкала 

етнонаціональних установок» (О. Є. Хухлаєв, І. М. Кузнецов, Н. В. Ткаченко); 

етнопсихологічний опитувальник (С. В. Вальцев, Л. Б. Шнейдер); анкета для 

перевірки «ідентитету ЗМІ» за Б. Андерсоном; опитувальник на визначення 

етнічної ідентичності (О. Л. Вакуленко); діагностичний тест ставлення 

(Г. У. Кцоєва, Г. У. Солдатова); опитувальник «Типологія субкультур 

невдоволеності» ТСН-1 та опитувальник «Типологія субкультур невдоволеності» 

ТСН-2 (Н. Ф. Каліна, Є. В. Чорний); «Методика вивчення ціннісних орієнтацій» 

(Ш. Шварц), а також сконструйовано авторську методику для дослідження 

етнонаціональної ідентичності «Психологічний вимір виявів етнонаціональної 

ідентичності». 

Методика Дж. Фінні «Ступінь прояву етнічної ідентичності» (в адаптації 

А. М. Арбітайло) спрямована на виявлення в особи  загального показника та 

домінуючого компонента етнічної ідентичності.. Згідно з Дж. Фінні, етнічна 

ідентичність є переживанням особистістю своєї належності до певного етносу, 

усвідомлення типових для його представників якостей [203]. Йдеться про 

когнітивний   (знання і уявлення про особливості власної групи, культуру, історію, 

традиції, він формує усвідомлення належності до етносу) та афективний 

(ставлення до етносу, виявляє значимість етнічної належності) компоненти.  

Опитувальник містить дві субшкали щодо вираженості когнітивного та 

афективного компонентів етнічної ідентичності. Він складається з 12 питань-

тверджень, на які потрібно відповісти, використовуючи чотирибальну шкалу 

(«цілком згоден», «скоріше згоден, ніж не згоден», «скоріше не згоден, ніж 

згоден», «абсолютно не згоден»). В обробці даних середній бал із усіх питань 

вважаається загальним показником етнічної ідентичності, а показники субшкал 
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обчислюються за допомогою знаходження середньо-арифметичного від отриманої 

суми балів. 

Методика Г. У. Солдатової та С. В. Рижової «Етнічна афіліація» 

дозволяє виявити індикатори, що відображають високу й низьку потребу в 

етнічній належності, а саме: етноафіліативні та антиетноафіліативні тенденції. 

Стимульний матеріал методики складається з 9 пар ціннісних суджень, 

сформульованих за принципом протиставлення. Під час обробки даних 

виокремлюється ті індикатори, що засвідчують високу потребу в етнічній 

належності (етноафіліативні тенденції): 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18; й ті, які 

відображають низьку потребу в етнічній належності (антиетноафіліативні 

тенденції): 2, 3, 5, 8, 10, 13, 16, 17, 14. 

Ціннісний опитувальник Ш. Шварца пройшов адаптацію 

В. Карандашева [64]. Застосовано для дослідження динаміки зміни цінностей 

особистості.  Опитувальник пройшов адаптацію під керівництвом Опитувальник 

поділяється на дві частини: Перша частина («Огляд цінностей») містить два 

списки слів, які характеризують 57 тверджень, які оцінюються за важливістю 

кожної цінності (шкала від -1 до 7). У другій частині опитувальника («Профіль 

особистості») міститься список з 40 тверджень, які описують особу, яка  

відповідає певному типу відповідно до 10 цінностей (за шкалою, яка має 5 

позицій: від «дуже схожий  на  мене» до «зовсім несхожий на мене»).  

До основних шкал належать: влада – соціальний статус, домінування над  

людьми і ресурсами; досягнення – особистий успіх відповідно до соціальних 

стандартів; гедонізм, насолода – чуттєве задоволення; стимуляція – потреба в 

новизні та активність; самостійність – самостійність думки  і дії; універсалізм – 

розуміння, терпимість до оточуюючих; доброта – збереження і підвищення 

добробуту близьких людей; традиція – слідування та повага до культурних й 

релігійних  звичаїв; конформність – стримування дій і мотивів, які можуть 
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зашкодити  іншим та не відповідають  соціальним очікуванням; безпека –

стабільність у суспільстві. 

Методика Г. У. Солдатової, С. В. Рижової  «Типи етнічної ідентичності» 

Бланк  методики  містить  30 суджень- індикаторів, які є завершенням речення: «Я 

– така людина, яка ...». Ці висловлювання віддзеркалюють ставлення людини до 

своєї та чужої етнічної спільноти у різноманітних ситуаціях міжетнічної взаємодії. 

Під час обробки результатів відповіді переводяться в бали відповідно до шкали: 

«згоден – 4 бали»; «скоріше згоден» – 3 бали; «у чомусь згоден, у чомусь ні» – 2 

бали; «скоріше не згоден» – 1 бал; «не згоден» – 0 балів. Потім підраховується 

кількість балів за кожним типом етнічної ідентичності:  

етнонігілізм (індикатори: 3, 9, 15, 21, 27 ) – одна з форм гіпоідентічності, 

відокремлення від власної етнічної групи;  

етнічна індиферентність (5, 11, 17, 29, 30) – розмивання етнічної 

ідентичності, виражена в невизначеності етнічної належності, неактуальності 

етнічності;  

позитивна  етнічна  ідентичність, тобто нормальний тип (1, 7, 13, 19, 25) – 

поєднання позитивного ставлення до власного народу з позитивним ставленням до 

інших народів. Вона задає оптимальний баланс толерантності до інших етнічних 

груп та виступає умовою мирної міжкультурної взаємодії в поліетнічному світі. 

Посилення деструктивності в міжетнічних відносинах обумовлено 

трансформаціями етнічної самосвідомості за типом гіперідентичності, яка 

відповідає в опитувальнику трьома шкалами:  

етноегоїзм (6, 12, 16, 18, 24) – сприйняття крізь призму конструкту «мій 

народ», супроводжується певним напруженням і роздратуванням в спілкуванні з 

представниками інших етнічних груп, визнання за своїм народом права 

вирішувати проблеми за «чужий» рахунок;  

етноізоляціонізм (2, 8, 20, 22, 26) – переконаність у перевазі свого народу, 

негативне ставлення до міжетнічних шлюбних союзів, ксенофобія; 
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етнофанатизм  (4, 10, 14, 23, 28) – готовність йти на будь-які дії заради 

етнічних інтересів, аж до етнічних «чисток», визнання пріоритету етнічних прав 

народу над правами людини, виправдання будь-яких жертв в боротьбі за 

благополуччя свого народу. 

Залежно від суми балів яку набрано за кожною зі шкал (можливий 

діапазон – від 0 до 20 балів) визначено виразність відповідного типу етнічної 

ідентичності. Порівняння результатів за всіма шкалами дозволяє відокремити 

один або кілька домінуючих типів. Так кількість балів, отриманих за низкою 

відповідних запитань від 0 до 6, свідчить що то такий тип етнічної ідентичності не 

притаманний людині. Кількість балів у межах від 7 до 13 розцінюються як середня 

вираженість даного типу ідентичності. Про значні відхилення від норми за 

конкретним типом свідчить кількість балів у діапазоні 14 – 20.  

Шкалу експрес-оцінки почуттів, пов'язаних з етнічною належністю 

(Н. М. Лєбєдєва) використано для оцінки вираженості у особистості респондента 

етнічної ідентичності та почуттів, пов'язаних з етнічною належністю. Методика 

дозволяє оцінити емоційну забарвленість (валентність) етнічної ідентичності. 

Респонденту пропонується таке питання: «Які почуття викликає у вас належність 

до свого народу?»: а) гордість б) спокійна впевненість в) ніяких почуттів г) образа 

д) приниження.  

Почуття, утворюють шкалу, за якою відбувається наростання позитивності 

почуттів від найнегативніших до гіперпозитивних. Згідно з цією шкалою нормою 

є варіант відповіді «спокійна впевненість». Результати кодуються таким чином: 

гордість – 5 балів; спокійна впевненість – 4 бали; ніяких почуттів – 3 бали; 

образа – 2 бали; приниження – 1 бал. 

Методику Г. У. Солдатової, С. В. Рижової «Культурно-ціннісний 

диференціал (КЦД) використано для виміру групових ціннісних орієнтацій в 

межах психологічного виміру культури «індивідуалізм – колективізм». Вона 

складається з 12 пар понять, які за своїм значенням є протилежними. 
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Респондентам запропоновано вибрати з кожної пари одну з якостей і оцінити її за 

4-бальною шкалою, внаслідок чого обчислюється і порівнюється вираженість 

значень за шкалами: 

1. «Орієнтація на групу – орієнтація на себе» містить наступні параметри:  

групова підтримка (взаємовиручка – роз'єднаність), підпорядкованість групі 

(підпорядкування – самостійність), традиційність (вірність традиціям – 

невизнання традицій).  

2. Шкала «відкритість змінам – супротив змінам» містить характеристики: 

відкритість – закритість культури (відкритість – замкнутість), орієнтація на 

перспективу (спрямованість у майбутнє – спрямованість у минуле), ступінь ризику 

(схильність до ризику – обережність). 

3. Шкала, що відображає орієнтацію один на одного «спрямованість на 

взаємодію – відкидання взаємодії» включає в себе дихотомії,  що  відображають 

толерантність – інтолерантність (миролюбність – агресивність),  емоційність 

(сердечність – холодність), мотивацію на досягнення (поступливість – 

суперництво). 

4. Шкала «орієнтація на владу» містить параметри: підпорядкування 

заборонним і регулюючим стандартам суспільства (дисциплінованість – свавілля, 

законослухняність – анархія), значимість авторитету (повага до влади – недовіра 

до влади). 

В обробці результатів за цією методикою здійснено зміну структури 

12 вимірювальних шкал таким чином, щоб вони мали однозначну спрямованість 

(4 інтегральних шкали). Шкали 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4; переводяться в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8. Шкали, які мають протилежну спрямованість, інвертуються. Низькі і високі 

показники не означають позитивну або негативну оцінку відповідних шкал, а 

вказують на спрямованість оцінки від одного полюса шкали до іншого. 

Опитувальник на визначення етнічної ідентичності (О. Л. Вакуленко). 

Використано для з’ясування етнопсихологічних властивостей та ментальних 
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констант, методика містить такі шкали: естетизм, любов до природи; інтроверсія, 

індивідуалізм; фольклорна пам'ять і моральні коди; інтелектуальна ригідність, 

традиціоналізм; можна обумовленість етнічності; толерантність; Шевченко як 

символ-інтегратор національної ідентичності; наявність етнонаціональної 

рефлексії [20].   

Діагностичний тест відносин (ДТВ) модифікації методу семантичного 

диференціала Г. А. Куєвди, використано для дослідження емоційно-оцінного 

компонента соціального стереотипу, використовується у міжетнічних і 

міжособистісних відносинах, а також в етнічній толерантності. Методика містить 

12 пар якостей. Бланк містить 4 картки, на яких особа оцінює якості, властиві  їй 

самій, ідеальній людині й типовому представнику своєї та інших етнічних груп. 

Якості оцінюються за 4-х бальною шкалою: 1 –  якість відсутня, 2 – якість 

виражена слабко, 3 – якість виражена середньо, 4 – якість виражена повною 

мірою.  

У результаті виміряно такі параметри етнічних стереотипів: амбівалентність 

(яка характеризує ступінь емоційної визначеності стереотипу); виразність (яка 

відображає силу стереотипного ефекту); спрямованість (характеризує знак і 

величину загальної емоційної орієнтації суб'єкта стосовно даного об'єкта). 

Кількісні показники трактуються як емпіричні індикатори емоційно-оцінного 

компонента етнічного стереотипу. 

Методика оцінки позитивності і невизначеності етнічної ідентичності 

(А. Н. Татарко, Н. М. Лєбєдєва) дає можливість з’ясувати більш глибоко 

афективний компонент етнічної ідентичності (а саме її валентність). Методика 

містить дві шкали: перша шкала дозволяє визначити емоційний компонент 

етнічної ідентичності, друга – виявляє ступінь усвідомлення особою себе 

респондента як представника свого народу. 

 Шкали містять  зворотні та  прямі питання (зворотні питання перед 

початком обробки підлягають перекодуванню). Шкалу позитивності етнічної 
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ідентичності складають твердження 1, 4 (зворотнє), 6, 8 (зворотнє); шкала 

невизначеності – 2 (зворотнє), 3 (зворотнє), 5, 7. При обробці даних 

підраховується середнє значення за кожною з шкал. 

Опитувальник «Типологія субкультур невдоволеності» ТСН-1 

(Н. Каліна, Є. Чорний)  надає можливість розробити типологію субкультур, яка 

охоплює шість соціотипів: щасливчик, абсурдист, майстер-забитий, зайвий-

войовничий, зайвий-горюючий, майстер-щасливий. Методика містить 

49 висловлень, серед яких обирається найбільш підходяще. Йдеться про феномен, 

пов'язаний зі способом життя, який властивий членам певної, просторово й 

соціально замкненої спільноти [63].  

Опитувальник «Типологія субкультур невдоволеності» ТСН-2 

(Н. Каліна, Є. Чорний) надає можливість вибудувати профіль певної  

конфігурації для кожного випробуваного й співвіднести його з еталонним, тобто із 

шаблоном, конфігурація якого ідентична певному типу. Методика містить 

48 прислів’їв, серед яких визначається, чи збігаються  вони з власною життєвою  

позицією. Отримані результати аналізуються за допомогою схеми  

«простір задоволеності – невдоволеності».  

Методика «Шкала етнонаціональних установок» (О. Хухлаєв, 

І. Кузнецов, Н. Ткаченко) спрямована на з’ясування атитюдів ставлення  до 

феномену «національність», який в сучасному публічному дискурсі є синонімом 

етнічності. Так, етнонаціональні установки визначають схильність особи до 

оцінки проявів феномена етнонаціональності, а, також, оцінного ставлення до 

нього. Методика має 4 шкали, що відповідають етнонаціональним установкам 

(націоналістичні, патріотичні, нейтральні, негативістські). Усього 17 тверджень, 

деякі з яких є зворотними. У підсумку виходить 4 показника, що характеризують 

ступінь виразності етнонаціональних установок. Мінімально можливий бал за 

кожною зі шкал – 1, максимально можливий – 5. 
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1. Націоналістичні етнонаціональні установки: прямі 1, 4, 10, 11,12, 15. 

2. Патріотичні етнонаціональні установки: прямі 5, 7, 13; зворотні 2, 3 

3. Нейтральні етнонаціональні установки: прямі 3, 9,16, 17. 

4. Негативістські етнонаціональні установки: прямі 6, 8, 14; зворотні 1. 

Етнопсихологічний опитувальник (С. В. Вальцев, Л. Б. Шнейдер) 

використано для з’ясування базових ментальних ціннісних орієнтацій і рис 

національного характеру [147]. Підрахунок балів в опитувальнику здійснюється 

наступним чином: шкала брехні не має перевищувати 5 сирих балів. В оцінці 

базових ментальних ціннісних орієнтацій  – 1 бал (за збіг з ключем), 0,5 бала – при 

виборі середнього варіанта. Для переведення в стени сирих балів отримані 

результати  треба поділити на 12 і помножити на 10. 

Духовність (як перша базова ментальна ціннісна орієнтація) відображає 

ступінь домінування духовних або матеріальних цінностей. Це властивість 

свідомості, яка свідчить про наявність моралі, відчуженість від матеріальних 

інтересів, прагнення до внутрішнього вдосконалювання; гедонізм (орієнтація на 

отримання чуттєвого задоволення); почуття та розум (визначення механізму 

прийняття рішень); псевдологія (низький ступінь правдивості, що проявляється в 

схильності до фантастичних неправдоподібних історій); прагнення до мети 

(наявність певної недосяжної ірраціональної мети); орієнтація в справі на процес, 

а не на результат (схильність концентруватися на майбутньому або 

теперішньому); перевага розуму над дією (схильність до раціонального або 

ірраціонального); етнічна самооцінка (цінність, значущість, якою наділяють як  

свою націю в цілому, так і окремі її сторони); песимізм (уявлення про те, що у 

світі переважає негативний початок (хаос і зло), відчуття безвихідності); широта 

інтересів (прагнення здобути знання про себе й про світ загалом); справедливість 

(загальне щастя й блаженство), ця національно-психологічна особливість тісно 

пов'язана з іншою якістю, а саме максималізмом; колективізм (друга базова базова 

ментальна ціннісна орієнтація, відображає перевагу колективістських або 
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індивідуалістських цінностей); конформізм (процес зміни аттитюдів, думок, 

сприйняття, поведінки індивіда убік узгодженості із групою, певне пристосування, 

пасивне прийняття існуючого порядку; пануючих думок, відсутність власної 

позиції, некритичне мислення); самодисципліна (виражає суспільство, яке 

добровільно віддає кермо влади в руки керівництва, центр вольової мобілізації 

лежить поза особистістю); взаємодопомога (бажання допомогти, прийняття 

опіки); афіліація (сильна потреба в спілкуванні, в емоційних контактах, дружбі, 

прагнення до встановлення гарних відносин з оточуючими); 

гостинність (позитивне, тепле сприйняття інших людей); зрівнялівка 

(нетерпимість до всього індивідуального, того, що йде не на користь колективу); 

толерантність (терпимість до інакомислення); кар'єризм (егоїстичне прагнення 

до успіху, одним із проявів мотивації досягнення, прагнення до особистісного 

благополуччя, просування в особистих інтересах); асертивність (здатність 

людини  відстоювати свої права); локус контролю (членам колективістського 

суспільства властиво причини виникнення конкретної ситуації шукати в зовнішніх 

силах, тобто їм властивий зовнішній локус контролю; емпатія (уміння 

співпереживати, ставити себе на місце іншого, здатність до емоційної чуйності, 

емоційний відгук людини на переживання інших людей); відкритість (прагнення 

до відвертої взаємодії з оточуючими людьми при високому рівні 

самокритичності); мотивація схвалення (суб'єктивна значущість думок і оцінок 

оточуючих людей), прагнення заслужити схвалення, яке стає одним з 

найсильніших мотивів діяльності.  

Пілотне дослідження. З метою перевірки доцільності використання 

обраних методик, визначення їх адекватності та відповідності цілі та завданням 

дослідження проведено пілотне дослідження. На початку пілотного дослідження 

порівнювалися методики «Етнічна афіліація» (Г. У. Солдатова) та «Оцінка 

позитивності та невизначеності етнічної ідентичності» (А. Татарко, Н. Лебєдєва), 

оскільки вони досить подібні за змістом. Між ними  виявлено середню значущу 
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кореляцію (r = 0,507; p < 0,05), яка підтверджує їхню подібність та свідчить про 

однаковий аспект дослідження. Однак, методика «Етнічна афіліація» 

(Г. Солдатова) більш повно розкриває зміст досліджуваного поняття, точніше та 

легше сприймається респондентами. Детальні результати наведено у додатку Б, 

(таблиця Б.1). 

Наступним етапом пілотажного дослідження постало порівняння 

опитувальників «Типологія субкультур невдоволеності» ТСН-1 та опитувальника 

«Типологія субкультур невдоволеності» ТСН-2 (Н. Ф. Каліна, Є. В. Чорний).  

Виявлено численні кореляційні зв'язки, які свідчать про їхню подібність. Детальні 

результати наведено у додатку Б, (таблиця Б.2). Проте для подальшого етапу 

дослідження було обрано опитувальник «Типологія субкультур невдоволеності» 

(ТСН-1), оскільки він містить більше шкал, що є ефективнішим для дослідження. 

 Також під час пілотного дослідження виявлено кореляційні зв’язки між 

результатами за методиками: «Методика вивчення ціннісних орієнтацій» 

(Ш. Шварц) та «Етнопсихологічний опитувальник» (С. В. Вальцев, 

Л. Б. Шнейдер), що свідчить про тенденції до подібності. Детальні результати 

наведено у додатку Б, (таблиці Б.3). Однак, методика «Вивчення ціннісних 

орієнтацій (Ш. Шварц) була заповнена респондентами неповністю і не завжди 

правильно, оскільки погано сприймалася. У зв’язку з цим, обрано 

«Етнопсихологічний опитувальник». Також було уточнено зрозумілість тексту 

методики та змісту запитань, виявлено можливі недоліки з метою попередження 

помилки сприйняття.  

Отже, завдяки пілотному дослідженню уточнено організаційні та технічні 

елементи дослідницької процедури, з’ясовано її ефективність, спрогнозовано 

терміни реалізації поставленого завдання. Так, задля оптимізації дослідницької 

процедури  обрані такі методики: «Ступінь прояву етнічної ідентичності» 

(Дж. Фінні); методика «Етнічна афіліація» (Г. У. Солдатова); методика «Типи 

етнічної ідентичності» (Г. У. Солдатова, С. В. Рижова); шкала експрес-оцінки 
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почуттів, пов'язаних з етнічною належністю (Н. М. Лебедєва); методика 

«Культурно-ціннісний диференціал (КЦД)» (Г. У. Солдатова, С. В. Рижова), 

методика «Шкала етнонаціональних установок» (О. Є. Хухлаєв, І. М. Кузнецов, 

Н. В. Ткаченко), етнопсихологічний опитувальник (С. В. Вальцев, Л. Б. Шнейдер), 

 опитувальник «Типологія субкультур невдоволеності» (ТСН-1) (Н .Ф . В. 

Чорний), а, також сконструйована авторська методика для дослідження 

етнонаціональної ідентичності: «Психологічний вимір виявів етнонаціональної 

ідентичності». 

 

2.4. Конструювання методики «Психологічний вимір виявів 

етнонаціональної ідентичності» 

Методика спрямована на дослідження особливостей етнонаціональної 

ідентичності, основних форм прояву та виявлення міри її трансформованості, 

тобто визначення зміни її прояву за останній період часу. Вона містить 8 шкал та 

88 питань, кожне з яких, має чотири варіанти відповіді. Апробацію опитувальника 

проведено на вибірці 135 осіб, віком від 19 до 56 років, серед яких: 45 чоловіків  

та 90 жінок [104]. Спершу було визначено  структуру методики й встановлено 

відповідність наявних шкал та питань (на основі теоретико-методологічної 

концепції етнонаціональної ідентичності). Виявлення конструктної валідності 

здійснено за допомогою факторного аналізу, методом головних компонент та 

обертанням «Варімакс».  

Отримана модель демонструє вісім факторів, пояснюючи 67,75% дисперсії 

відповідей (КМО = 0,655; критерій сферичності Бартлетта = 94,466; при р ≤ 0,01). 

Такі результати підтверджують якість факторної моделі, таким чином, отримані 

дані можна використовувати в подальшій роботі. За допомогою аналізу моменту 

злому на графіку опису було відокремлено 8 факторів, які в подальшому 

інтерпретувалися як шкали методики. Детальні результати наведено у 

додатку Б (таблиця Б.6). 
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Наступним етапом постала перевірка надійності методики, було проведено 

процедуру визначення коефіцієнта альфа Кронбаха, яка надає можливість 

встановити внутрішню узгодженість шкал, а також, виявити відповідність питань 

кожної шкали. Так, для всієї методики коефіцієнт альфа Кронбаха є (α = 0,977). 

Такий високий показник свідчить про надійність методики. Також визначено 

коефіцієнт альфа Кронбаха окремо для кожної зі шкал, щоб скомпонувати 

найвдаліші питання за тематикою відповідної шкали, оцінивши надійність кожної. 

Шкала «Духовність» містить 12 питань, (α = 0,933); шкала «Традиції» складається 

з 11 питань, (α = 0,879); шкала «Культура» складається з 12 питань, (α = 0,907); 

шкала «Інформаційний простір» містить 13 питань, (α = 0,889); шкала «Мова» 

складає 12 питань, (α = 0,936); шкала «Етносамооцінка», містить 13 питань, 

(α = 0,909); шкала «Національні почуття» містить 14 питань, (α = 0,923); шкала 

«Трансформованість» має 13 питань, (α =  0,877); що підтверджує їхню надійність. 

На наступному етапі проведено кореляційний аналіз між шкалами методики 

задля підтвердження внутрішньої конструктної валідності (таблиця 2.4). 

 

Таблиця 2.4 
Значення коефіцієнту Пірсона між шкалами тесту 
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0,715 

 

0,815 

 

0,741 

 

0,767 

 

0,791 

 

0,722 

 

0,741 

 

0,74 

р  ≤ 0,05 

 

За допомогою кореляційного аналізу також  визначено зв’язки між всіма 

шкалами методики. Визначено кореляції шкал одна з одною, а також із загальним 
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рівнем етнонаціональної ідентичності. Таким чином, можна стверджувати, що 

шкали вимірюють ознаку, досліджувану методикою. Зовнішню валідність 

визначено шляхом проведення кореляційного аналізу між шкалами 

конструйованої методики й наявними методиками, їхніми шкалами.  

Так, виявлено кореляцію між шкалами методики «Опитувальник на 

визначення етнічної ідентичності» (О. Л. Вакуленко) та шкалами сконструйованої 

методики, а саме, між шкалами «Фольклорна пам'ять та моральні коди» та 

«Традиції» сконструйованої методики наявна позитивна кореляція середньої сили 

(p  =  0,591;  р ≤ 0,05); між шкалою «Мовна обумовленість етнічності» та «Мова» 

(p = 0,405; р ≤ 0,05); «Мова» сконструйованої методики «Психологічний вимір 

виявів етнонаціональної ідентичності» та «Мова спілкування» з методики 

дослідження ідентитету ЗМІ (за Б. Андерсоном) виявлено кореляційний зв’язок на 

рівні 0,53 (р = 0,025 ; р ≤ 0,05); «Етноафіліативні тенденції» та «Етносамооцінка» 

сконструйованої методики на рівні 0,561 (р = 0,011; р ≤ 0,05); «ЗМІ» методики 

ідентитету ЗМІ, (за  Б. Андерсоном) та «Інформаційний простір» розробленої 

методики «Психологічний вимір виявів етнонаціональної ідентичності», наявний 

кореляційний зв'язок на рівні 0,532 (р = 0,039; р  ≤  0,05). Таким чином, визначені 

позитивні кореляції між шкалами сконструйованої методики «Психологічний 

вимір виявів етнонаціональної ідентичності» та іншими методиками, 

підтверджують хорошу зовнішню валідність, що свідчить про її відповідність 

поставленим завданням. Детальні результати наведено у додатку Д (таблиці Д. 7). 

Заключним етапом постала стандартизація методики задля визначення балів 

до кожного з рівнів загальної етнонаціональної ідентичності та окремих її виявів. 

Для переводу сирих балів обрано станайни, у зв’язку з їх універсальністю. 

Отримані межі представлені в таблиці 2.5.  
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Таблиця 2.5 
Межі рівнів шкал етнонаціональної ідентичності 
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16-20 18-23 16-24 16-18 19-22 11-15 16-23 16-23 153-184 

2 21-25 24-27 25-28 19-21 23-26 15-17 24-28 24-28 185-208 

3 26-30 28-31 29-32 22-26 27-31 18-20 29-33 29-32 209-235 

4 

се
р

ед
н

ій
 

31-34 32-34 33-37 27-33 32-36 21-23 34-37 33-37 236-260 

5 35-39 35-38 38-41 34-38 37-40 24-26 38-41 38-42 261-289 

6 40-43 39-41 42-45 39-43 41-44 27-30 42-46 43-45 290-315 

7 

в
и

со
к

и
й

 

44-47 42-48 46-51 44-48 45-48 31-33 47-51 46-49 316-341 

8 48-52 49-53 52-54 49-53 49-53 34-37 52-54 50-54 342-360 

9 53-57 54-57 55-57 54-57 54-57 38-42 55-57 55-57 361-376 

 

Таким чином, межі виміру етнонаціональної ідентичності – традиції 

характеризуються такими рівнями: а) низький (від 18 до 31); б) середній (від 32 

до 41); в) високий (від 42 до 57). 

У такий спосіб, прораховуються рівні для кожної зі шкал методики. Ключ до 

сконструйованої методики представлено у таблиці 2.6. 
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                                                                                                Таблиця 2.6 

 
  Ключ до методики «Психологічний вимір виявів етнонаціональної ідентичності» 

Загальний показник 

етнонаціональної ідентичності 

Номер запитань 

Традиції 1, 3, 9, 10, 43, 55, 64, 69, 75, 76,  70 

Духовність 12, 21, 27, 31, 44, 52, 58, 59, 66, 68, 71, 

87, 88 

Культура  14, 22, 23, 32, 33, 36, 46, 47, 60, 61, 77, 

80 

Інформаційний простір 19, 24, 30, 34, 35, 48, 49, 53, 54, 62, 63, 

72, 81 

Мова 2, 5, 13, 15, 25, 26, 37, 38, 50, 55, 73, 16 

Етносамооцінка 6, 8, 17, 20, 37, 49, 45, 57, 67, 78, 82, 

83, 84, 87, 39 

Національні почуття   4, 7, 9, 18, 28, 29, 41, 42, 51, 56, 74, 79, 

85, 86, 71 

Трансформованість  4, 42, 46, 47, 52, 61, 81, 83, 78, 52, 56, 

40, 27 

 

Методика містить прямі та обернені питання: 3, 13, 20, 25, 27, 29, 43, 47, 49, 

63, 69, 74, 79, 84, 86.  

 

Висновки до другого розділу 2 

1. Організація дослідження передбачала визначення вибірки досліджуваних 

та вибір методів й методик дослідження відповідно до поставлених завдань. 

2. У дослідженні взяло участь 375 осіб, серед яких 143 чоловіків (38,1%) і 

232 жінок (61,9%). У складі  вибірки  виділено такі вікові групи: група осіб 18 – 22 

років, 23 – 30 років, 30 – 33 років, 36 – 50 років, 51 – 60 років, старше 65 років. 

Серед досліджуваних: 103 особи – україновні, 123 – російськомовні та 134 –
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білінгви. Дослідження охопило різні області України, які представлено п’ятьма 

регіонами.  

3. З метою перевірки доцільності використання обраних методик, 

визначення їх адекватності та відповідності меті та завданням дослідження, 

проведено пілотне дослідження. Під час якого було уточнено зрозумілість тексу 

методики й змісту запитань: виявлено можливі недоліки та усунено помилки 

сприйняття. Таким чином, завдяки пілотному дослідженню, уточнено 

організаційні та технічні елементи дослідницької процедури, з’ясовано її 

ефективність, спрогнозовано терміни реалізації поставленого завдання. 

4. Для реалізації цілей емпіричного дослідження обрано такі 

психодіагностичні методики: «Ступінь прояву етнічної ідентичності» (Дж. Фінні); 

методика «Етнічна афіліація» (Г. У. Солдатова); методика «Типи етнічної 

ідентичності» (Г. У. Солдатова, С. В. Рижова);  шкала експрес-оцінки почуттів, 

пов'язаних з етнічною належністю (Н. М. Лебедєва); методика «Культурно-

ціннісний диференціал (КЦД)» (Г. У. Солдатова, С. В. Рижова), методика «Шкала 

етнонаціональних установок» (О. Є. Хухлаєв, І. М. Кузнецов, Н. В. Ткаченко), 

етнопсихологічний опитувальник (С. В. Вальцев, Л. Б. Шнейдер), опитувальник 

«Типологія субкультур невдоволеності» (Н. Ф. Каліна, Є. В. Чорний), а також 

сконструйовано авторську методику для дослідження етнонаціональної 

ідентичності: «Психологічний вимір виявів етнонаціональної ідентичності». 

5. Сконструйована методика: «Психологічний вимір виявів етнонаціональної 

ідентичності» містить 8 шкал, які визначають провідні форми прояву 

етнонаціональної ідентичності, а також її загальну вираженість. Методики надає 

можливість виявити міру трансформованості етнонаціональної  ідентичності, 

зміни її прояву, за останній період часу.   

6. Методику «Психологічний вимір виявів етнонаціональної ідентичності»   

перевірено на надійність, валідність,  стандартизовано результати. Перевірку 

надійності опитувальника здійснено шляхом визначення внутрішньої 
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узгодженості питань за коефіцієнтом Альфа Кронбаха та ретестової надійності. 

Отриманий показник Альфа Кронбаха для адаптованої методики свідчить про 

високий показник надійності за внутрішньою узгодженістю тверджень. 

Проведений кореляційний аналіз між шкалами методики підтвердив внутрішню 

конструктивну валідність. Визначено кореляційні зв’язки між всіма шкалами 

методики, а також, із загальним рівнем етнонаціональної ідентичності. Це дало 

підставу стверджувати, що шкали вимірюють ознаку, досліджувану методикою. 

Зовнішню валідність визначено шляхом проведення кореляційного аналізу шкал 

сконструйованої методики із шкалами подібних методик. Стандартизація 

методики дала можливість перевести отримані значення у станайни 

(стандартизовані бали).  
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РОЗДІЛ 3 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

3.1. Статеві, вікові та регіональні особливості прояву етнонаціональних 

характеристики особистості  

 

На початку дослідження здійснено перевірку вибірки на нормальність 

розподілу, за допомогою критерію Колмогорова-Смірнова та виявлено, наявність 

нормального розподілу. Детальні результати наведено у додатку В. 

У першу чергу, варто розглянути дискриптивні результати для того, щоб 

визначити напрямки подальшого дослідження. Зокрема, це стосується сталих 

характеристик, таких як  вік, стать, мова спілкування та регіон проживання. Так, у 

ході проведення статистичного аналізу (дисперсійного аналізу ANOVA за 

критерієм Левіна) були виявлені суттєві відмінності у показниках серед чоловіків 

та жінок за такими шкалами різних методик, а саме: етнічна індиферентність 

(F = 9,905;  p < 0,05), відкритість до змін (F = 12,827; p < 0,01). Тенденції до 

наявності суттєвих відмінностей було виявлено за такими шкалами, зокрема: 

етнічна афіліація (F = 0,905; p < 0,05), відкритість до  змін(F = 12,827; p< 0,01), 

патріотичні етнонаціональні установки (F = 0,005; p < 0,05), етнічна 

індиферентність  (F = 9,905; p < 0,05),негативістські етнонаціональні установки 

(F= 0,005; p< 0,05). Детальні результати наведено у додатку Д,  таблиця  Д.2. 

Етнічна індиферентність (F = 9,905; p < 0,05) більше виражена у чоловіків 

(М = 15,77), ніж у жінок (М = 14,57). Такий результат свідчить про розмитість 

етнічної ідентичності, її невизначеність та неактуальність. Тобто, чоловіки схильні 

проявляти байдужість до свого етнонаціонального походження, вони не звертають 

увагу на етнічну належність, ставляться до неї формально, переважно об’єктивно 

сприймаючи представників інших етнічних груп. Також такий результат можна 
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пояснити зниженням зацікавленості до власної етнічної групи, її проблем та 

культури, що супроводжується відсутністю бажання поширювати та підтримувати 

традиції своєї етнічної групи.  

Жінки, натомість, більш уважно ставляться до своєї етнічності, 

усвідомлюють свою етнічну належність, звертаючи увагу на етнічне походження 

представників інших груп. Нижчий показник етнічної індиферентності 

проявляється у зв’язку із їхньою традиційною соціальною роллю жінки як 

берегині, оскільки, вони схильні проявляти прагнення зберегти звичаї та традиції 

своєї групи, поширювати культурні здобутки серед нащадків. 

Етнічна афіліація (F = 0,905; p < 0,05)  більше виражена у жінок (М = 4,67), 

ніж у чоловіків (М = 4,09), вони прагнуть до зближення і теплих стосунків в своїй 

етнічній групі. Відчуття належності до конкретної етнонаціональної спільноти, 

прагнення до єдності зумовлено потребою у соціальному захисті, психологічній 

безпеці, стабільності та прийнятті. Саме тому вони підтримують життєдіяльність 

етнонаціональної спільноти, прагнуть консолідувати всіх її представників. 

Значною мірою жінки орієнтовані на збереження етнічної культури. Так, 

відчуваючи свою єдність з групою, вони здійснюють вагомий внесок у 

конструювання системи духовного та морально-етичного потенціалу 

національних традицій, поширення та передачу їх новим поколінням. Таким 

чином, вищий показник етнічної афіліації у жінок виявляється в розвитку 

унікальних етнонаціональних цінностей групи та сприяє прагненню зберегти 

етнічну ідентичність. 

За шкалою відкритість змінам (F = 12,827; p< 0,01) жінки демонструють 

вищий рівень (М = 1,96), аніж чоловіки (М = 1,60). Такий показник обумовлений 

небажанням чоловіків йти на поступки і компроміси, прагненням зберегти 

усталені порядки своєї етнонаціональної групи. Таким чином, чоловіки 

проявляють тенденцію до утвердження власних позицій, підтвердження поглядів 

та консерватизму. У зв’язку з статевими особливостями, чоловіки виявляють 
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високий ступінь замкнутості, інтровертованості та індивідуалізму, який значною 

мірою впливає на їхню поведінку, проявляючи настороженість до будь-яких змін. 

На відміну від чоловіків, жінки виявляють схильність до відкритості, 

підпорядковування зовнішнім обставинам, пристосування та адаптованості до 

нового, проявляють терпимість та цікавість до нового. 

Справедливість (F = 19,135; p < 0,01) більше виражена у чоловіків (М  

= 3,40), аніж у жінок (М = 2,36). Значною мірою справедливість у чоловіків 

супроводжується шляхетною метою, добротою та альтруїзмом, схильністю іти на 

жертви заради суспільного добробуту та Батьківщини. Вони прагнуть встановити 

істину, виявляють солідарність та об’єктивність. 

Самодисципліна (F = 11,850; p < 0,01) більше виражена у жінок (М = 2,22), 

ніж у чоловіків (М = 1,87). Так, у жінок виявлена вища схильність до управління, 

організації, прагнення до встановлення порядку, прояву ініціативи та активності. 

Патріотичні етнонаціональні установки (F = 0,005; p < 0,05) більшою мірою 

виражені в чоловіків (М = 15,41), ніж у жінок (М = 14,90). Так, у них значною 

мірою виражене відчуття гордості за своє етнонаціональне походження, наявна 

прихильність до представників своєї групи, яка супроводжується прагненням у 

ствердженні та відстоюванні власних кордонів. Такий результат, імовірно, 

спричинений статевими особливостями чоловіків, а саме схильністю до 

домінування, самореалізації, бажанням влади, прагненням домінувати та зайняти 

значне місце у зовнішньому середовищі. Вищий показник патріотичних установок 

вказує на те, що чоловіки дуже зацікавлені у вирішенні актуальних 

етнонаціональних  питань, оскільки  для них вони є досить значущими. Наявна 

тенденція до зміцнення соціально-економічної ситуації, духовних та культурних 

здобутків, яка виявляється прагненням захистити інтереси своєї країни. 

Жінки, своєю чергою, більш спокійно проявляють почуття патріотизму, 

вони схильні орієнтуватися на етнонаціональну спільноту, соціальну підтримку, 

виявляючи повагу, духовну спорідненість, виражаючи прихильність і прийняття.  
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Негативістські етнонаціональні установки (F = 0,005; p < 0,05) більшою 

мірою виражені у жінок (М = 11,86), ніж у чоловіків (М = 11,75). Вони виявляють 

негативне ставлення до етнонаціонального феномену, значною мірою це може 

бути спричинене відсутністю інтересу до даної проблематики, небажанням брати 

участь у громадянській життєдіяльності. Такий результат також може свідчити 

про страх та настороженість, супротив жінок щодо етнонаціональної 

проблематики, бажання захиститися від збитків та негативних наслідків, які були 

викликані останніми подіями на ґрунті етнонаціональних проблем. З іншого боку, 

такий результат може свідчити про загальне толерантне ставлення жінок, 

антинаціоналізм, прагнення миру та гармонії, прийняття людини незалежно від її 

етнонаціональної належності. На противагу цьому, чоловіки схильні проявляти 

рішучість та більш конкретну, визначену етнонаціональну позицію, спрямовану на 

дію. Виявлені особливості відображено на Рис. 3.1. 
 

 

 

 

Рис. 3.1. Особливості прояву етнонаціональної ідентичності залежно від статі. 
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У ході проведення статистичного аналізу (дисперсійного аналізу ANOVA за 

критерієм Левіна та  попарною  перевіркою  груп  досліджуваних  за  допомогою  

t-критерію Стьюдента) було виявлено суттєві відмінності у показниках серед 

різних вікових груп. Так, серед значущих відмінностей виявлено: загальний 

показник етнічної ідентичності (F = 1,835; p < 0,01), когнітивний 

(F = 4,212; p < 0,01) та афективний компонент етнічної ідентичності (F  

= 4,769; p < 0,01), етноантиафіліативні тенденції (F = 0,876; p < 0,01), етноегоїзм (F 

= 6,218; p < 0,01), етноізоляцію (F = 7,608; p <0,01), етнофанатизм (F = 5,264; p < 

0,01), інформаційний простір (F = 1,631; p < 0,01), трансформованість (F = 6,603; p 

< 0,01), орієнтацію на групу (F = 1,677; p < 0,01), орієнтацію на себе (F = 4,084; p < 

0,01), відкритість змінам (F = 10,273; p < 0,01), відторгнення взаємодії (F = 0,633; p 

< 0,01), орієнтацію на владу (F = 7,351; p < 0,01), анархізм (F = 6,735; p < 0,01), 

самодисципліну (F = 3,812; p < 0,01); асертивність (F =  1,809; p < 0,01). Детальні 

результати наведено у додатку Д, таблиці Д.3. 

Значної міри вираженості набуває інтегральний, загальний показник 

етнічної ідентичності (F = 1,835; p < 0,01), який свідчить про відчуття належності 

до етнонаціональної спільноти, прийняття та усвідомлення спільності, схожості з 

представниками своєї групи, загального інтересу до своєї етнічної групи. Так, 

особи 30 – 35 років виявляють достатню етнічну обізнаність, займають активну 

позицію, виявляють зацікавлення, усвідомлюють свою етнічну належність та 

проявляють прихильність до неї. У зв’язку з молодістю та амбіційністю, прагнуть 

змінити ситуацію на краще, мають віру та сподівання у сприятливе майбутнє 

етнонаціональної групи. Значного вираження набуває загальний показник етнічної 

ідентичності у осіб 36 – 50 років, які вже досягнули високого рівня особистісного 

розвитку та займають певне місце у суспільстві, всі події вони переломлюють 

крізь призму етносу, беручи активну участь у вирішенні етнонаціональних питань, 

підтримують звичаї та традиції своєї групи, цікавляться її актуальним станом. 

Середній рівень вираженості загального показника етнічної ідентичності наявний 
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у групи осіб 51 – 65 років, такий результат можна пояснити віковими змінами, які 

відбуваються, вони мають тенденцію до втоми, яка виявляється знеціненням та 

байдужістю до етнічної ідентичності, проте, вони, все ж таки, надають перевагу 

нормам своєї етнічної групи. Помірний рівень загального показника етнічної 

ідентичності мають особи 23 – 30 років. Отриманий результат можна пояснити 

тим, що наразі для молодих людей, вона не актуальна, оскільки вони тільки 

починають самостійне життя, вступають в соціальні інститути, не замислюючись 

над своєю позицією з приводу етнічної ідентичності. Група людей старше 65 років 

виявила низький результат за загальним показником етнічної ідентичності. Вони 

демонструють тенденцію до прояву супротиву, який супроводжується 

розчаруванням та зневірою до поставленої проблематики, знеціненням етнічної 

належності та запереченням своєї етнічної ідентичності. Особи 18 – 22 років 

проявили найнижчий результат за загальним показником етнічної ідентичності, 

так, у зв’язку з юністю, вони ще не сформували свою думку, не визначили свою 

позицію з приводу етнонаціональної життєдіяльності. Також, такий показник, 

можна пояснити недостатньою нагромадженістю етнічних знань, відсутністю 

досвіду, незацікавленістю у минулому етносу та інфантильним ставленням до 

його майбутнього. 

Когнітивний компонент етнічної ідетичності (F = 4,212; p < 0,01) виражає 

усвідомлення людини своєї належності до групи, знання і уявлення про її етнічні 

особливості, історію, традиції та культуру. Найбільшого, домінуючого вираження 

він набуває у осіб 36 – 50 років (М = 2,650) та 30 – 35 років (М = 2,588), сильне 

вираження за цим показником отримала група осіб 51 – 65 років (М = 2,560), 

середнє значення було виявлено у групи осіб 23 – 30 років (М = 2,409), найнижчий 

рівень виявили особи віком 18 – 22 років (М = 2,308) та старше 65 років (М =  

2,045).  

Такий результат можна пояснити тим, що особи 30 – 35 років та 30 – 40 

років перебувають на найвищому піку свого розвитку, значною мірою проявляють 
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набуті знання, які постають для них домінуючим орієнтиром. Вони виявляють 

сильну прихильність до своєї групи, яка виражається у підтриманні традицій та 

звичаїв, виробленого етносом способу життя; активно цікавляться та поширюють 

здобуту інформацію. Особи 51 – 65 років мають ґрунтовні знання, оперують 

провідними етнічними категоріями та спираючись на наявну обізнаність, 

виявляють значне зацікавлення, усвідомлюють свою причетність, належність до 

етносу. Значною мірою виражений когнітивний компонент, середнього рівня, у 

осіб 23 – 30 років, який свідчить про вже наявний незначний рівень знань, який 

супроводжується пошуком інформації з приводу життєдіяльності етносу. Вони 

орієнтовані на здобуття знань, активно формують систему уявлень, яка спирається 

на відчуття етнічної належності. Низький рівень вираженості у осіб 18 – 22  років 

вказує на відсутність відповідних уявлень про етнос: традиції, історію, звичаї, 

символіку; вони мало оперують інформацією та не усвідомлюють значущості 

свого етнічного походження.. Низький рівень когнітивного компоненту серед осіб 

старше 65 років можна пояснити байдужістю, яка спричинена зневірою та 

розчаруванням, вони не мають бажання підтримувати етнічні цінності, не 

зацікавлені в набутті етнічних знань, етнічна належність не є актуальною для них. 

Афективний компонент етнічної ідентичності (F = 4,769; p < 0,01) виявляє 

ставлення кожного представника до етнічної групи, яке супроводжується 

емоційним забарвленням. Найбільшою мірою він виражений в осіб 30 – 35 років 

(М = 2,142) та 36 – 50 років (М = 2,061), також у осіб 23 – 30 років (М = 1,979), 

середній рівень – у групи осіб віком 51 – 65 років (М = 1,900), низький рівень 

мають особи віком 18– 22 років (М = 1,889) та старше 65 років (М = 1,31). 

Таким чином, особи віком 30 – 35 років та 36 – 50 років виявляють сильну 

прихильність та високу значущість етнічної належності. Вони активні, зацікавлені 

в етнічних реаліях, відчувають близькість та спорідненість з представниками своєї 

групи, усвідомлюють своє коріння. У зв’язку з тим, що вони вступають у період 

піку своєї професійної активності, мають тенденцію опиратися в своїй діяльності 
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на рідне та близьке. У міжособистісних контактах орієнтуються на прояв етнічних 

знань, схильні привчати та виховувати дітей, враховуючи етнічні цінності своєї 

групи. Особи віком 23 – 30 років починають активно здобувати знання, 

перебуваючи у пошуках себе та свого місця у світі, звертають увагу на етнічну 

належність та виявляють сильні відчуття стосовно неї. Тобто, разом з когнітивним 

компонентом починає зростати і афективний компонент етнічної ідентичності. 

Вони формують власну позицію, виражаючи своє ставлення. Тож, у них 

спостерігається зростання значущості етнонаціональної ідентичності, прагнення 

підтримувати звичаєві норми свого народу.  

Середній рівень афективного компоненту, зафіксований в осіб віком 51 – 65 

років, свідчить про відчуття спорідненості та спільності, проте вони 

концентруються на інших сферах життя. Так, у зв’язку з віковими особливостями, 

вони схильні менше проявляти емоції, що можна пояснити втомою та 

раціоналізацією буття. Таким чином, вони поважають представників своєї групи 

та толерантно ставляться до інших етнічних груп. Низький рівень вияву 

афективного компоненту в осіб віком 18 – 22 років свідчить про брак загальних 

знань про етнос. При цьому нерозвиненість когнітивного компонента спричинює 

відсутність та недостатній розвиток афективного компонента. Можна 

стверджувати, що почуття тотожності ще не виробилося, вони не надають жодної 

значущості своїй етнічній групі та байдуже ставляться до своєї етнічної 

належності. Можливо, для них характерна орієнтація на іноземну культуру в силу 

її активної популяризації. У групі осіб старше 65 років виявлено найнижчий 

показник афективного компоненту, який можна пояснити зневірою та спротивом, 

вони перестали ототожнювати себе зі своїм етносом. Етнічна ідентичність не має 

жодного значення в їхньому житті, а також, можливе витіснення етнічної 

належності через зміну соціально-економічних умов життя. 

Антиетноафіліативні тенденції (F = 0,876; p < 0,01) виражають низьку 

потребу в етнічній належності, її неактуальність, небажання враховувати норми і 
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правила групи. Так, значного рівня прояву вона досягає в осіб 30 – 36 років 

(М = 3,392) та в осіб 18 – 22 років (М = 3,857), високий рівень також мають особи 

віком 23 – 30 років (М = 3,619), трохи нижчий рівень вираження наявний у 

представників групи віком 51 – 65 років (М = 3,500), середній рівень мають особи 

віком 36 – 50 років (М = 3,392), низький рівень – у осіб старше 65 років 

(М = 2,526) та 30 – 35 роки (М = 4,294). 

Високий рівень антиетноафіліативних тенденцій у групі осіб 30 – 35 років 

свідчить про відсутність бажання слідувати нормам і правилам групи. Вони 

схильні виявляти новаторство, творчість, сміливість. Такий показник може бути 

спричинений бажанням змін, невдоволеністю молодих людей своїм положенням, 

бажання більшого, прагненням зробити свій внесок в етнонаціональне життя, 

втілити свої амбіції. На противагу цьому, особи віком 18 – 22 років виявляють 

відсутність внутрішньогрупової прихильності через відсутність достатнього рівня 

знань і досвіду, який обумовлює зниження цієї потреби. Також, враховуючи вікові 

особливості цієї групи, можна зробити припущення, що вони більшою мірою 

орієнтовані на свої особистісні проблеми, які не пов’язані з етнічною належністю. 

Високий рівень антиетноафіліативних потреб має і група осіб віком 23 – 30 років. 

Вони виявляють знижений інтерес, відсутність потреби бути включеними в 

етнічне життя, яке спричинене несформованими уявленнями про суспільно-

політичне життя етносу або ж орієнтацією на іноземні реалії.  

В осіб віком 51 – 65 років наявна певна потреба етнічної належності, яка 

свідчить про прагнення бути включеним до етносередовища, наявні не значні 

відчуття своєї причетності. Особи віком 36 – 50 років мають середній рівень 

вираженості антиетноафілятивних тенденцій, тобто етнічна група для них є 

референтною та значущою, вони прагнуть до психологічної єдності з 

представниками своєї групи.  

Найнижчий показник антиетноафіліативних тенденцій виявлено в осіб віком 

старше 65 років, тобто в них переважають афіліативні тенденції. Таким чином, ця 
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вікова група виявляє прагнення бути включеною до етносередовища та значною 

мірою – значущість своєї належності до спільноти. Вони мають бажання бути 

співпричетним до етносу. Такий показник зумовлений віковими особливостями, а 

саме потребою в соціальному захисті та стабільності, яка забезпечує належність 

до етнічної групи. Вони схильні підпорядковувати особистісні інтереси 

етнонаціональним, дотримуватися встановлених норм і правил у зв’язку зі 

звичним та усталеним способом життя. 

Самодисципліна (F = 3,812; p < 0,01), тобто  відчуття відповідальності, 

дисциплінованість, ініціатива щодо вирішення державних питань, виражає 

потребу в порядку, свідчить про організованість та відповідальність, прагнення 

діяти відповідно до норм та законів.  Найбільше самодисципліна виражена в осіб 

30 – 35 років (М = 2,82 ), потім у осіб 36 – 50 років (М = 2,64 ) та 51 – 65 років 

(М = 2,40), середній рівень наявний у групи людей старше 65 років (М = 2,31). 

Помірний рівень виявлений у групи осіб 23 – 30 років (М = 1,85 ) та 18 – 22 років 

(М = 1,64 ).   

Так, особи 30 – 35 років виявляють високий рівень дисциплінованості та 

організованості, прагнуть до порядку, відчувають відповідальність, намагаються 

контролювати та структурувати зовнішні чинники соціального середовища, 

рефлексують власну життєдіяльність. Особи віком 36 – 50 років також 

усвідомлюють значну роль суспільного порядку, прагнуть підтримувати 

загальноприйняті ціннісні норми, брати відповідальність за вирішення 

етнонаціональних питань. Група осіб 51 – 65 років виявляють вольову активність, 

мотивацію та цілеспрямованість на встановлення істини та справедливості. Особи 

23 – 30 років та 18 – 22 років схильні підпорядковуватися державним інститутам, 

знімати з себе відповідальність, проявляти пасивність та інфантильність, очікуючи 

готових рішень. 

Асертивність (F = 1,809; p < 0,01) – здатність відстоювати свої права та 

інтереси. Найвищий рівень спостерігається в осіб 51 – 65 років (М = 3,00), осіб 36  
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– 50 років (М = 2,96), осіб 30 – 33 років (М = 2,88). Досить високий рівень наявний 

в осіб 23 –30 років (М = 2,19), помірний –  в осіб 18 – 22 років (М = 2,07) та старше 

65 років (М = 1,95). 

Так, особи віком 51 – 65 років, 36– 50 років та 30 –33 років проявляють 

схильність відстоювати інтереси своєї країни, усвідомлюють потреби, мають 

власні переконання, захищають її кордони. Особи віком 23 – 30 років намагаються 

активно виражати ідеї, вибудувати конструктивну поведінку, усвідомлюють 

інтереси своєї країни та прагнуть структурувати життєдіяльність, враховуючи 

внутрішні принципи. Особи 18 – 22 років та особи старше 65 років виявляють 

підпорядкованість, яка супроводжується психологічним дискомфортом, 

відсутністю ресурсів втілювати інтереси та задуми, пасивністю та 

підпорядкованістю зовнішнім обставинам. 

Етноегоїзм (F = 6,218; p < 0,01) виявляє сконцентрованість на інтересах та 

потребах власної етнічної спільноти. Найвищий рівень виявлений у групи 

осіб 51 – 65 років (М = 20,90), високий рівень в осіб 36 – 50 років (М =  20,39), 

досить високий – у осіб старше 65 років (М = 19,14), помірний – в осіб 18 – 22 

років (М = 18,64), 23 – 30 років (М = 16,90), 30 – 35 років (М = 17,59). 

Представники вікової групи 51 – 65 років виявляють етноегоїзм через значну 

сконцентрованість на своїй групі, схильні проявляти прийняття та любов до 

рідного, яке виявляється в гіпертрофованій формі. Особи 36 – 50 років, у зв’язку з 

патріотичною налаштованістю, дуже зосереджені на своїй країні, прагнуть для неї 

найвищих благ, сприяють її домінуванню та розвитку, тобто, виявляють  пріоритет 

власної групи та її цінностей. Вікова група старше 65 років також має досить 

високий рівень етноегоїзму, який спричинений звичкою орієнтуватися на свою 

групу та її норми. Вони не хочуть визнавати нічого іншого, звичаї і правила своєї 

групи здаються кращими, зрозумілішими і еталонними. Такий результат 

спричинений консерватизмом, характерним для цієї вікової групи.  
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Особи віком 18 – 22 років виявляють помірний показник етноегоїзму, що 

може бути спричинено відсутністю позиції та поглядів щодо етносу, 

несформованістю етнічної ідентичності через вікові особливості. Також це може 

свідчити про значну відкритість молодих людей до нового, іноетнічного. Вікова 

група 23 –  30 років виявляє гармонійну позицію, яка супроводжується 

дослідженням своєї батьківщини, збором інформації та вивченням особливостей 

свого етносу. Вони виявляють формальне ставлення до інтересів групи, проте 

перебувають в процесі підтвердження своєї етнонаціональної унікальності. 

Етноізоляціонізм (F = 7,608; p < 0,01) свідчить про впевненість 

представників етносу в перевазі своєї групи, виявляє замкненість і 

відокремленість їх від інших етнічних груп. Значного високо рівня він набуває в 

осіб 36 – 50 років (М = 21,285) та 51 – 65 років (М = 20,000), високий показник 

також мають особи 18 – 22 років (М = 19,457). Помірний показник  –  у осіб 30 –35 

років (М = 19,117) та середній  – в осіб 23 – 30 років (М = 19,095). Низький рівень 

мають  особи старше 65 років (М = 18,000). 

Таким чином, вікові групи 36 – 50 років та 51 – 65 років схильні 

позиціонувати свою етнічну унікальність, виявляють прагнення зберегти 

самобутність, люблять та шанують групові звичаї, культуру та традиції. Також цей 

показник може свідчити, про страх щодо нових змін, зосередженість на минулому, 

в якому вони знаходять силу та ресурси. Група людей 18 – 22 років також виявляє 

значний ступінь етноізоляції. Проте цей показник спричинений тим, що вони не 

мають уявлень та достатніх знань щодо політичних та соціально-економічних 

особливостей інших держав, саме тому вони сконцентровані лише на тому, що 

бачать у власній державі. Відсутність досвіду перебування за кордоном, 

комунікації з представниками інших спільнот, відсутність можливості порівняти 

особливості етнонаціонального життя залишає їх в діапазоні своєї етнічної групи. 

 Особи віком 30 – 35 років, порівняно з попередньою групою, усвідомлюють 

переваги та недоліки своєї спільноти, однак, значною мірою зосереджені на 
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збереженні етнічних особливостей життя в своїй групі. Тобто, етноізоляціонізм 

помірного рівня супроводжується тенденцією до усвідомлення необхідності 

комунікувати та обмінюватися досвідом задля конструктивного розвитку групи. 

Середній показник в осіб 23 – 30 років свідчить про тенденцію до оволодіння 

набування знаннями, формування власної позиції. Вони порівнюють та активно 

цікавляться життям і культурою інших етносів, відкриті до нового досвіду, 

схильні до новаторства. Низький рівень в осіб старше 65 років свідчить про те, що 

ця вікова група не має потреби в збереженні своєї самобутності через зневіру та 

недовіру, не підтримує традиції, скептично ставиться до історії та звичаїв своєї 

етнічної групи, виявляючи пасивне переживання своєї етноідентичності. 

Етнофанатизм (F = 7,608; p < 0,01) проявляється в готовності йти на все 

заради групи, боротьбі за благополуччя, визнання особливості та унікальності 

своєї етнічності. Такий показник сягає найвищого рівня в осіб 36 – 50 років 

(М = 19,571)  та  51 – 65 років  (М = 18,800).  Середній  рівень  виявляють  особи 

30 – 35 років (М = 18,882), потім 23 – 30 років (М = 17,619). Низькі показники 

отримали люди віком 18 – 22 років (М = 17,771) та особи старше 65 років 

(М = 14,409). 

Група осіб 36 – 50 років мають найвищий рівень етнофанатизму, який 

супроводжується вірою у розквіт та майбутнє країни. Вони займають активну 

позицію щодо етнічних реалій; пропагують, цінують, люблять та поважають все, 

що пов’язано з їхнім етносом. Також наявна тенденція до жертовності заради 

етнічних інтересів. Особи віком 51 – 65 років виявляють значно вищий рівень 

етнофанатизму, тобто своя етнічна група для них є пріоритетною, вони звичні до 

життєдіяльності в своєму етносі й, у зв’язку з цим, закриті до нового, не хочуть 

контактувати з іноземним. Вони схильні проявляти тенденцію до відстоювання 

інтересів свого народу. Середній рівень  за  цим показником  мають особи віком 

30 – 35 років, вони виявляють  відчуття причетності до долі спільноти, негативно 

ставляться до представників інших груп, надають перевагу сформованому етносом 
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способу життя, підтримують норми та правила групи. Трохи нижчими є показники 

у групі осіб віком 23 – 30 років, які виявляють солідарність зі своєю етнічною 

групою, проте досить толерантно ставляться і до інших етносів.  

Низький рівень етнофанатизму мають представники групи 18 – 22 років, що 

може бути спричинено низькою обізнаністю та недостатньою усвідомленістю 

свого етнічного походження, які спираються на низький афективний компонент 

етнічної ідентичності. Особи віком старше 65 років також проявляють низький 

рівень етнофанатизму, пасивність щодо етнічних питань, тобто вони не в захваті 

від своєї етнічної групи, що спричинено зневірою та розчаруванням. 

Інформаційний простір (F = 1,631; p < 0,01) як форма прояву 

етнонаціональної ідентичності (за допомогою якої людина усвідомлює свою 

приналежність) є тим ідентитетом, якому надається пріоритетне місце в 

етнонаціональній життєдіяльності, на який особистість орієнтується під час 

ототожнення себе зі спільнотою. Високий рівень виражений в осіб старше 65 років 

(М = 37,272) та осіб віком 23 – 30 років (М = 36,333), трохи нижчий, проте також 

високий показник мають особи віком 30 – 35 років (М = 33,294), середній  – в осіб 

віком 51 – 65 років (М = 33,100), низький – у групи осіб віком 18 – 22 років 

(М = 32,028) та 36 – 50 років (М = 31,607). 

Значний рівень вираженості такої форми прояву етнонаціональної 

ідентичності як інформаційний простір спостерігається в осіб старше 65 років. Це 

свідчить про те, що засоби масової інформації є провідною формою прояву 

етнонаціональної ідентичності у цій віковій групі. Вони орієнтуються на 

українські ЗМІ, виявляючи значну довіру та прихильність до них. Такий показник 

можна пояснити віковими особливостями, оскільки провідним джерелом 

інформації для літніх людей виступають газети, теле- і радіопередачі. Значною 

довірою користуються новини, на які вони схильні орієнтуватися, задля 

формування своєї етнонаціональної позиції. Також, високий рівень форми прояву 

етнонаціональної ідентичності – інформаційного простору набувають люди віком 
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23 – 30 років, у зв’язку з активним пошуком інформації. Значного рівня 

вираженості ця форма прояву етнонаціональної ідентичності (інформаційний 

простір) має група 30 – 35 років. Це свідчить про те, що молоді люди значною 

мірою звертають увагу на засоби масової інформації, надають їм перевагу, 

вважають ЗМІ пріоритетним ідинтитетом своєї етнонаціональної ідентичності. 

Група осіб віком 51 – 65 років мають середній рівень, тобто вони схильні 

вірити та орієнтуватися на інформаційний простір, ототожнювати себе з ним, 

надавати йому перевагу. Низький рівень інформаційного простору як форми 

прояву етнонаціональної ідентичності, мають особи віком 18 – 22 років; вони не 

звертають увагу на засоби масової інформації, для них вони не є актуальними і 

достовірними джерелами, наявна тенденція до відсутності зацікавлення та 

низького інтересу щодо пошуку інформації про етнонаціональні особливості. 

Також низький рівень мають особи віком 36 – 50 років. Вони не надають ніякого 

значення засобам масової інформації, що спричинено недовірою та критичним 

мисленням. 

Трансформованість як форма прояву етнонаціональної ідентичності 

(F = 6,603; p < 0,01) визначає, чи змінилося ставлення людини до 

етнонаціональних проблем, наскільки актуальнішою стала етнонаціональна 

ідентичність, виявляє значущість етнонаціональних цінностей. Високий рівень 

виявлено у групи осіб віком 30  – 35 років (М = 25,647) та старше 65 років 

(М = 25,272), досить високий рівень мають особи віком 23 – 30 років (М = 24,952), 

середній – в осіб віком 18 – 22 років (М = 23,828), низький показник  – у осіб віком 

36 – 50 років (М = 23,357) та 51 – 65 років (М = 23,500). 

Особи віком 30 – 35 років характеризуються дуже високим показником 

трансформованості. Так, їхня етнонаціональна ідентичність значною мірою 

піддалася змінам, простежуються позитивні зрушення в етнонаціональних 

питаннях, які супроводжуються посиленим усвідомленням своєї належності до 

етнонаціональної спільноти, тобто події, останніх років, значною мірою вплинули 
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на вираження етнонаціональної ідентичності. Ця група людей активізувалася та 

замислилася над своїм походженням, своєю етнонаціональною належністю. Вікові 

особливості цієї групи характеризуються особливою інтелектуальною 

спрямованістю, що, своєю чергою, значно посилило зрушення етнонаціональних 

орієнтирів. В осіб старше 65 років, також, виявлено високий показник 

трансформованості. Це свідчить про те, що події останніх років вплинули на їхнє 

сприймання етнонаціональної дійсності: у зв’язку з віковими особливостями, 

вразливістю, вони почали виявляти більшу занепокоєність та тривожність з 

приводу етнонаціональної ідентичності.  

Досить сильний вияв трансформованості спостерігається в осіб віком 23 – 30 

років: так достатньо сильно змінилося їхнє ставлення до проблем 

етнонаціональної ідентичності. Середній рівень трансформованості  виявлено в 

осіб віком 18 – 22 років, тобто значних змін у цієї вікової групи не відбулося, 

наявна тенденція до інфантилізму. Низький показник трансформованості в осіб 

віком 36 – 50 років та 51 – 65 років свідчить про те, що представники цих груп 

демонструють однаковий вияв етнонаціональної ідентичності, як до Революції 

Гідності, так і після. Їхня позиція залишилася такою ж, як і була. Отже, можна 

стверджувати, що вони досить тверді і непохитні у своїх поглядах, позиціях та 

переконаннях щодо етнонаціональної ситуації.  

Орієнтація на групу (F = 1,677; p < 0,01) виявляється в підтримці та 

взаємодопомозі представників етнонаціональної спільноти один одному, яка 

супроводжується прагненням зберегти самобутність і традиції своєї 

етнонаціональної групи. Так, високий рівень орієнтації на групу характерний для 

осіб віком старше 65 років (М = 2,227), досить високий рівень проявили також 

особи віком 30 – 35 років (М = 2,705) та 36 – 50 років (М = 2,214), середній рівень 

виявлений в  осіб  віком  51– 65 років  (М = 2,500) та низький – у  людей  віком 

23 – 30 років (М = 2,000) та 18 – 22 років (М = 1,942). 
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Група осіб старше 65 років виявили високий рівень орієнтації на групу, 

таким чином, вони схильні орієнтуватися на етнонаціональну спільноту, шукають 

підтримки та безпеки, намагаються бути включеними у динаміку 

етнонаціональної життєдіяльності. Це надає їм відчуття впевненості та 

психологічного комфорту. Високий показник орієнтації на групу також мають 

особи віком 30 – 35 років. Вони проявляють взаємодопомогу, внутрішньогрупову 

підтримку, яка спирається на значущість свого етнонаціонального походження та 

відчуття подібності з іншими представниками спільноти. Особи віком 36 – 50 

років також проявляють високі показники з орієнтації на групу, що свідчить про 

вірність традиціям, прихильність до групи, бажання допомогти один одному та 

зберегти наявний етнонаціональний колорит. Середній рівень був виявлений в 

осіб віком 51 – 65 років, які демонструють прихильність та значущість, повагу до 

етнонаціональних цінностей і традицій.  

Низький рівень у людей віком 23 – 30 років свідчить про те, що вони у 

зв’язку з віковими особливостями схильні виявляти амбіції, самостійність та 

новаторство. Мають тенденцію до небажання дотримуватися правил та норм 

спільноти, яка спирається на власні переконання та погляди. На  противагу  цьому,  

низький  рівень  вияву орієнтації на групу в осіб 18 – 22 років спричинена 

психологічною роз’єднаністю, відсутністю відчуття спільного, слабким 

ототожненням себе з етнонаціональною спільнотою, яке супроводжується 

байдужістю до цінностей і традицій своєї групи.  

Орієнтація на себе (F = 4,084; p < 0,01) виражає самостійність, 

зосередженість на своїх проблемах, орієнтацію на власну думку. Дуже високий 

рівень орієнтації на себе мають особи 51 – 65 років (М = 2,500) та 36 – 50 років 

(М = 2,259), середній рівень виявляють особи старше 65 років (М = 2,227), трохи 

нижчий –  в осіб віком 30 – 35 років (М = 2,062), низький –  в осіб віком 23 – 30 

років (М = 1,900) та в групі 18 – 22 років (М = 1,871).  
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Високий рівень орієнтації на себе мають особи віком 51 – 65 років, що 

свідчить про наявність власних позицій, сформованих поглядів щодо 

етнонаціональної дійсності. Вони схильні виявляти самостійність та 

нонконформність у поведінці, також наявна тенденція до опору, який 

супроводжується психологічним спротивом, неприйняттям норм етнонаціональної 

життєдіяльності. Група осіб віком 36 – 50 років також виявляє високий рівень 

орієнтації на себе, яка спирається на готовність до конкуренції та суперництва з 

іншими етнонаціональними групами. Вони схильні до руйнування старого задля 

нових змін, при цьому орієнтуються на себе, свої погляди і позиції. Особи віком 

старше 65 років виявляють середній рівень  вираженості орієнтації на себе. Це 

супроводжується невдоволенням актуальним станом, прагненням знайти винних, 

що пов’язано з віковими особливостями групи. Такий результат свідчить про 

самостійність та самодостатність, повагу до існуючих порядків. Проте наявне 

бажання покращити ситуацію, поліпшити етнонаціональний рівень життя.  

Також помірний рівень орієнтації на себе виявлений в осіб віком 30 – 35 

років, тобто вони приймають групу, орієнтовані на зв’язок з нею, виявляють 

схильність до альтруїзму, прагнуть етнонаціонального благополуччя, однак 

орієнтуються на себе та власні сили, розраховують лише на себе. Низький рівень 

орієнтації на себе виявлений в осіб віком 23 – 30 років, що супроводжується 

законослухняністю, прийняттям групових норм. Так, молоді люди схильні 

підтримувати звичаї, норми та правила етнонаціональної спільноти з метою 

поширення етнонаціональних цінностей та самобутності. Орієнтація на себе 

спирається на здобування можливостей для поліпшення суспільно-політичної 

ситуації та розвитку культури. Низький рівень показника орієнтації на себе в осіб 

віком 18 – 22 років свідчить про відсутність сформованих бажань, власних 

уявлень, схильність діяти, як всі та орієнтуватися на групу. Вони виявляють 

підпорядкованість, яка спричинена потребою бути включеним у групу, що 

полегшує їхнє соціальне функціонування. 
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Відкритість до змін (F = 10,273; p < 0,01) виражає орієнтацію на зміни та 

перспективу; виявляє відкритість до  нового досвіду, схильність до ризику. 

Високий рівень виявлено в осіб віком 36 – 50 років (М = 2,185), досить високий – в 

осіб старше 65 років (М = 2,136) та 30 – 35 років (М = 2,000). Середній рівень 

відкритості до змін наявний в осіб віком 51 – 65 років (М = 1,800), низький – у 

групах 23 – 30 років (М = 1,350) та 18 – 22 років (М = 1,385). 

Так, особи віком 36 – 50 років демонструють високий рівень відкритості 

змінам, який супроводжується спрямованістю в майбутнє, відкритістю до нового 

досвіду, сподіваннями на втілення задумів. Також наявне очікування, що 

етнонаціональна ситуація зміниться на краще. Високий рівень в осіб старше 65 

років свідчить про те, що вони орієнтовані на зміни, оскільки хочуть, щоб 

наступне покоління жило в інших умовах. Значний рівень відкритості  до змін 

виявлений у осіб віком 30 – 35 років можна пояснити віковими особливостями цієї 

групи. Тобто, вони виявляють схильність до ризику, новаторства та суперництва 

заради перспективної зміни етнонаціональної ситуації. Середній рівень 

вираженості відкритості до змін в осіб віком 51 – 65 років свідчить, що вони 

орієнтовані на зміни. Проте наявна тенденція спрямованості в минуле, схильність 

до порівняння й обережність. Низький рівень відкритості до змін демонструють 

особи віком 23 – 30 років та 30 – 35 років, що спричинено віковими 

особливостями, які виявляються у прагненні адаптуватися до того, що є, зрозуміти 

особливості актуальних етнонаціональних реалій. 

Відторгнення взаємодії (F = 0,633; p < 0,01) виявляє вороже ставлення, яке 

може супроводжуватися інтолерантністю, агресією та суперництвом. Високий 

рівень виявлено в осіб віком 36 – 50 років  (М = 2,333)  та осіб віком 51 – 65 

років (М = 2,300), досить високий рівень також наявний у людей віком 30 – 35 

років (М = 2,250),  середній рівень – в осіб старше 65 років (М = 2,227), низький –  

в осіб віком 18 – 22 років (М = 2,014) та 23 – 30 років (М = 1,700). 
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Високий рівень відторгнення взаємодії, виявлений в осіб віком 36 – 50 років, 

свідчить про те, що вони схильні демонструвати суперництво з іншими 

етнонаціональними групами, яке супроводжується прагнення довести значущість 

своєї етнонаціональної спільноти. Досить високий рівень відторгнення взаємодії в 

осіб віком 51 – 65 років свідчить про інтолерантность до інших етнонаціональних 

груп. Так, вони  усвідомлюють свою історію та минуле, з острахом і недовірою 

ставляться до інших представників, оскільки прагнуть зберегти культуру й межі, 

недоторканість своєї етнонаціональної спільноти. Високий рівень, наявний в осіб 

віком 30 – 35 років, свідчить про їхню схильність орієнтуватися на власні погляди, 

приймати рішення самостійно. Середній рівень, наявний в осіб старше 65 років, 

свідчить, що вони сконцентровані на своїй спільноті, однак, виявляють слабку 

схильність орієнтуватися на неї (яка проявляється внаслідок індивідуалізму та 

інтровертованості). Низький рівень відторгнення взаємодії характерний для осіб 

віком 18 – 22 років та 23 – 30 років. Вони у певний спосіб виявляють етнічну 

толерантність, відкриті до взаємодії з представниками інших етнонаціональних 

спільнот, орієнтовані на комунікацію та обмін досвідом.  

Орієнтація на владу (F = 7,351; p < 0,01) виявляє законослухняність, 

прагнення підпорядковуватися владним особам, підтримувати суспільні норми і 

правила, прихильність та збереження звичаєвих норм, традиції, 

дисциплінованість. Значно високі результати отримали особи старше 65 років (М  

= 2,045), 51 – 65 років (М = 2,000) та 36 – 50 років (М = 2,000). Середній вияв 

орієнтації на владу – у осіб віком 18 – 22 років (М = 2,000), трохи нижчий – у осіб 

віком 23 – 30 років (М = 1,950), значно низький – в осіб 30 – 35 років (М = 1,812). 

Особи старше 65 років мають досить високий рівень орієнтації на владу, 

тобто їм властивий сильний соціальний контроль, вони схильні підкорюватися 

існуючим вимогам, враховують норми суспільства, наявна тенденція до 

законослухняності та дисциплінованості. Вони проявляють повагу до влади, а 

саме влади як інституції, її структури та авторитетності. Такий показник 
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спирається на звичку та консерватизм, який характерний для цієї вікової групи. 

Також, високий рівень мають особи віком 51 – 65 років та 36 – 50 років, що 

ґрунтується на визнанні правил та стандартів етнонаціональної групи, прийняття 

та підпорядкування їм. Можливо, вони прагнуть порядку та безпеки, який 

вбачають у владі. Середній вияв параметру орієнтації на владу, виявлений в осіб 

віком 18  – 22 років, може бути спричинений віковими особливостями, які 

виявляються у слухняності, безініціативності, прагненні перекласти 

відповідальність на інших. Помірно виражена орієнтація на владу в осіб віком 23 – 

30 років свідчить про те, що вони схильні проявляти недовіру до влади, прагнення 

не залежати від влади. Можливо, наявне бажання змінити існуючі норми та 

порядки спільноти. Низький рівень орієнтації на владу спостерігається в осіб 

віком 30 – 35 років, оскільки вони схильні виявляти свавілля, наявна тенденція до 

анархізму, прагнення змінити владу та усталені порядки. 

Анархізм (F = 6,735; p < 0,01) виявляє бажання самоуправління, певне 

прагнення знищити будь-яку форму державної влади, змінити існуючі суспільні 

відносини, яке супроводжується бунтом та протестами. Досить високий рівень 

мають особи віком 51 – 65 років (М = 1,900) та 30 – 35 років (М = 1,875), високий 

– в осіб віком 36 – 50 років (М = 1,703), середній – в осіб старше 65 років 

(М = 1,681),  помірний  – у  людей  23 – 30 років  (М = 1,400)  та низький – в осіб 

18 – 22 років (М = 1,342). 

Так, у осіб віком 51 – 65 років  високий рівень за показником анархізм 

свідчить про те, що вони демонструють протест до актуальної влади та мають 

тенденцію виступати  за самоуправління, систему незалежних зборів громадян, які 

будуть самостійно керувати суспільними процесами та вирішувати 

етнонаціональні питання. Досить високий рівень анархізму, виявлений у груп осіб 

віком 30 – 35 років, значною мірою пов’язаний з їхніми віковими особливостями, 

оскільки вони амбіційні, активні та вольові, готові до боротьби та змін, схильні 

проявляти поведінку з акцентом на революцію задля захисту української 
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етнонаціональної спільноти. Трохи нижчий показник анархізму, наявний у осіб 

віком 36 – 50 років, спричинений їхнім бажанням звільнитися від неефективної 

владної системи. Ця група виявляє спрямованість на загальнолюдську свободу та 

самоуправління. 

Середній рівень анархізму, який мають особи старше 65 років, свідчить про 

те, що вони з негативізмом ставляться до влади, що супроводжується бажанням 

встановити справедливість. Вони виявляють незадоволення тим, що права і 

привілеї надаються лише верхівці суспільства, прагнуть рівності. Дещо нижчий 

рівень анархізму у осіб віком 23 – 30 років супроводжується їхнім бажанням 

рівності та справедливості. Однак, наявне усвідомлення законів та необхідності їм 

підпорядковуватися. Низький рівень анархізму, виявлений в осіб віком 18 – 22 

років, свідчить про їхню схильність підкорятися, виявляти слухняність, яка 

спирається на вікові особливості та відсутність досвіду. Виявлені особливості 

відображено на Рис. 3.2. 
 

 

Рис. 3.2. Особливості прояву етнонаціональної ідентичності залежно від віку. 

 

У ході  проведення  статистичного аналізу (дисперсійного аналізу ANOVA 

за критерієм  Левіна  та попарною  перевіркою груп  досліджуваних за  допомогою 

t-критерію Стьюдента) було виявлено суттєві відмінності у досліджуваних, 
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залежно від регіону проживання (Захід, Північ, Центр, Південь, Схід) за 

показниками методик за такими шкалами: духовність (F = 4,386; p < 0,05), мова (F  

= 5,508; p < 0,01), етносамооцінка (F = 3,980; p < 0,05), національні почуття 

(F = 4,340; p < 0,05), супротив змінам (F = 4,613; p < 0,05) (додаток Д, 

таблиця Д.4).  

Значною мірою на вияв етнонаціональної ідентичності впливає регіональний 

чинник. Так, відмінності в особливостях життєдіяльності різних регіонів, 

історичні події та соціальні реалії обумовлюють різні психологічні закономірності 

вияву етнічних позицій. Супротив змінам виражає орієнтацію на минуле, 

закритість до нового досвіду, обережність, низьку схильність до ризику. 

Найбільше супротив змінам (F = 4,613; p < 0,05) виражений у представників Сходу 

(М = 2,45), що зумовлено напруженою ситуацією у цьому регіоні у зв’язку з 

воєнними подіями. Так, його мешканці відчувають високий рівень тривожності та 

занепокоєння. Виявляючи потребу в безпеці і стабільності, вони з острахом 

ставляться до майбутнього, насторожено сприймаючи будь-які зміни. Досить 

високий рівень спротиву змінам наявний і в представників Заходу (M = 2,36), його 

мешканці схильні проявляти прагматизм та індивідуалізм, консервативність та 

підтримують вже набуті норми, культуру та суспільний лад, схильні поширювати 

усталені порядки та традиції.  

Середній рівень, виявлений у мешканців Центрального регіону (M = 2,26), 

свідчить про те, що вони спираються на актуальні події, орієнтуються на 

майбутнє, проте значною мірою зосереджені і  на сьогоденні. Трохи нижчими є 

результати у мешканців Півночі (M = 2,04). Вони оптимістично налаштовані на 

зміни, що спричинено соціально-історичними подіями, етнічними особливостями 

та національним характером представників цього регіону. У них будь-які події 

сприймаються крізь призму сильного духу волелюбства. Найнижчий рівень 

прояву спротиву змінам виявлено у мешканців Півдня (M = 2,00). Вони 

найбільшою мірою відкриті до змін та нового досвіду. Отримані дані свідчать про 
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тенденцію у представників Півдня до самостійності, незалежності, активної та 

швидкої реакції, адаптованості та стресостійкості. 

Духовність (F = 4,386; p < 0,05) виявляє релігійність, духовну спорідненість 

та близькість, моральні устрої та гуманістичну спрямованість етнонаціональної 

спільноти. Найбільшою мірою духовність виявлена у представників Сходу 

(M = 39,09). Таким чином, духовний аспект життєдіяльності для них 

консолідуючим чинником, надає відчуття миру, забезпечуючи усвідомлення сили 

та спільної ідеї.  

Високий показник духовності свідчить про прагнення до об’єднання 

ресурсом задля віри у власні сили та майбутнє. Також високий рівень прояву 

духовності наявний у представників Центрального регіону (M = 38,29). Це 

свідчить про етнічне самоусвідомлення особистості її прагнення зберегти свою 

самобутність. Значною мірою це забезпечує інтеграцію, допомагаючи особі 

здійснювати етнодоцільну поведінку. Помірний рівень, виявлений у мешканців 

Заходу  (M = 38,09), зумовлений високим рівнем релігійності регіону, міцною 

системою моральних цінностей. Духовність відіграє провідну роль в адаптації 

особистості до сучасних трансформаційних процесів, сприяє подальшому 

розвитку.  

Трохи нижчим є показник духовності у мешканців Півночі (M = 35,74), що 

виявляється у невизначеності та відсутності твердих переконань, дифузності 

ціннісних орієнтацій, зміщеності акценту цінностей  на іншу сферу. Низький 

показник духовності виявлений у мешканців Південного регіону (M = 35,25), які 

виявляють байдужість до духовної сфери, що спричинено багатоконфесійністю та 

низькою релігійністю загалом. Особи з Південного регіону схильні проявляти 

прагматизм та практичність. 

Мова (мовленнєва поведінка) як форма прояву етнонаціональної 

ідентичності (F = 5,508; p < 0,01) визначає значущість рідної мови, її актуальність 

та бажання використовувати в життєдіяльності. Найвищий рівень спілкування 
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мовою, як форми прояву етнонаціональної ідентичності виявлено у представників 

з Центрального регіону (M = 30,91). Вони схильні виявляти повагу до української 

мови, мовне питання є для них значущим та актуальним. Значною мірою вони 

себе ідентифікують з етнонаціональною спільнотою через мовленнєву поведінку. 

Це свідчить також про прагнення поширювати українську мову на всі сфери 

життєдіяльності та розповсюджувати її серед нащадків.  Високий рівень 

значущості рідної мови також виявлено у представників Заходу (M = 29,09), адже 

історично, цей регіон є найбільшим осередком української культурної спадщини. 

Таким чином, мешканці цього регіону значною мірою ідентифікують себе з 

українською етнонаціональною спільнотою, для якої мова є провідним 

ідентитетом. Вони надають перевагу спілкуванню виключно українською мовою. 

 Середній рівень, наявний у представників Півночі (M = 28,22), 

зумовлюється великою кількістю іноземців, туристів та заробітчан, у яких мовне 

питання відходить на периферію, значної міри набуває білінгвізм. Також, 

отриманий результат може бути спричинений попереднім досвідом (адже значна 

частина населення не вивчала українську мову в школі і звикла спілкуватися 

російською). Низький показник мовленнєвої поведінки як форми прояву 

етнонаціональної ідентичності  спостерігається у Східному регіоні (M = 26,27). 

Такий результат зумовлений історичними подіями, а саме русифікацією та 

витісненням української мови з усіх сфер життя, у цьому регіоні переважна 

частина населення перебуває під російським впливом.  

Дуже низький показник мають представники Півдня (M = 25,58), тобто для 

них українська мова є незначною, не значимим ідентитетом, вияв 

етнонаціональної ідентичності у цій формі не виражений. Таку ситуацію можна 

пояснити історичними подіями, а саме поліетнічністю цього регіону, оскільки, в 

ньому зосереджена значна кількість етносів впродовж віків: болгари, цигани, 

євреї, кримські татари та ін. Це також може бути спричинене тим, що Південь є 
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зоною туризму, у зв’язку з чим, наявна орієнтація на російськомовність, яку 

розуміє переважна більшість відвідувачів та туристів.  

Етносамооцінка як форма прояву етнонаціональної ідентичності 

(F = 3,980; p < 0,05) виявляє ступінь самоприйняття себе як етнонаціонального 

представника та ставлення до своєї етнонаціональної належності. Представники 

Центрального регіону (M = 43,00) пишаються своїм етнічним походженням, 

позитивно сприймають себе та свою етнонаціональну належність, визнають 

традиції, історію та культуру, поважають представників своєї групи. Виявлений 

високий рівень етносамооцінки у представників Сходу (M = 41,81) свідчить про 

тенденцію до солідарності, активізації та внутрішньогрупової згуртованості. 

Такий результат супроводжується взаємоповагою та визнанням своєї 

етнонаціональної спільноти. Середній рівень етносамооцінки виявлено у 

Західному регіоні (M = 41,36), оскільки в ньому виражена значна пошана до 

етноідентифікуючих ознак, прагнення зберегти етнокультурне надбання. Його 

представники схильні виявляти спокійну впевненість у власній етнонаціональній 

унікальності та позитивно сприймати себе. Низькими виявилися результати 

етносамооцінки у досліджуваних Північного регіону (M = 39,94). Його 

представники схильні виявляти знецінення своєї етнонаціональної належності, 

байдужість до етнічних надбань  та загальне незадоволення.  

Національні почуття як форма прояву етнонаціональної ідентичності 

(F = 4,340; p < 0,05) виявляють відчуття зв’язку з нацією, повагу до звичаїв, 

культури та традицій, мови та історії, патріотизм, любов до Батьківщини, 

врахування інтересів свого народу. Найбільшою мірою національні почуття 

виражені у представників Сходу (M = 40,18). Події останніх років, Революція 

Гідності активізували громадський обов’язок, скріпили патріотичний дух, 

актуалізували готовність захищати інтереси свого народу. Значного вираження 

цей показник набуває у представників Центрального регіону (M = 38,00) які 
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беруть активну участь у політичному житті, підтримують та прагнуть покращити 

суспільно-політичний стан, виявляють любов та повагу.  

Помірний прояв національних почуттів, виявлений у представників Півдня 

(M = 37,25). Вони схильні виявляти прагматизм і толерантність, лояльне ставлення 

до етнонаціональної ідентичності та питань розвитку етнонаціональних цінностей, 

проте залишаючись вірними українським ідеалам. Середній рівень національних 

почуттів виявлено у Західному регіоні (M  = 36,09). Його мешканці виявляють 

пошану до історичної пам’яті, любов до культури й мови, почуття 

етнонаціональної гідності, національні почуття супроводжуються морально-

інтелектуальним розвитком. Найнижчий прояв національних почуттів у 

Північному регіоні (M = 36,45). Його представники схильні виявляти негативізм, 

байдужість до своєї батьківщини, низьку етносамооцінку та низький вияв 

етнонаціональної ідентичності. 

Однак, окрім регіональних відмінностей, з’ясовано спільну для всіх регіонів 

тенденцію до визнання і прийняття українцями своєї етнонаціональної спільноти, 

яка супроводжується потребою у безпеці та стабільності, прагненні бути 

співпричетним до етнонаціональної життєдіяльності своєї етнонаціональної групи. 

Схильність до консерватизму, який проявляється потребою підтримувати 

усталений порядок та поширювати етнонаціональні цінності. Виявлена значна 

повага до української мови, визнання культурних надбань та сприятлива 

етносамооцінка, яка супроводжується усвідомленням своєї етнонаціональної 

унікальності. 

Значного вияву набуває духовність як форма прояву етнонаціональної 

ідентичності, що підтверджує гуманістичність та високу моральну спрямованість 

української етнонації, консолідує та надає українській спільноті відчуття міцності, 

допомагаючи зберегти власну самобутність. Також досить високого рівня 

набувають національні почуття, які виражаються патріотизмом та відчуттям 

етнонаціональної гідності. Так, представники цієї етнонаціональної спільноти, 
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прагнуть покращити життєдіяльність своєї спільноти. Виявлені особливості 

прояву етнонаціональної ідентичності залежно від регіону відображено на Рис. 

3.3. 

 

 
 

 

Рис. 3.3. Особливості прояву етнонаціональної ідентичності залежно від регіону. 

 

Великого значення у формуванні етнонаціональної ідентичності набувають 

етнонаціональні установки, оскільки вони обумовлюють внутрішній стан кожного 

представника етнонаціональної спільноти, постають провідними чинниками 

почуттів й визначають поведінку, впливаючи на прийняття етнонаціональних 

рішень (таблиця 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Міра вираженості етнонаціональних установок 

 
Етнонаціональні 

установки n % 

націоналістичні 49 13,1 

патріотичні 237 63,2 
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нейтральні 35 9,3 

негативістські 54 14,4 

Загальна кількість 375 100,0 

 

Згідно з отриманими результатами, загальна кількість респондентів із 

етнонаціональними установками становить 375 (100%) осіб, із них: 49 (13,1%)  –  з 

націоналістичними; 237 (63,2%) –  з патріотичними; 35 (9,3%) –  з нейтральними; 

54 (14,4%) –  з негативістськими. 

Найбільше виявилося респондентів з патріотичними етнонаціональними 

установками (63,2%), а найменше - з нейтральними (9,3%).  

У ході проведення статистичного аналізу (дисперсійного аналізу ANOVA за 

критерієм  Левіна  та  попарною  перевіркою  груп  досліджуваних  за допомогою 

t- критерію Стьюдента) виявлено суттєві відмінності між досліджуваними, згідно з 

їх типологією (за методикою Є. Хухлаєва): загальний показник етнічної 

ідентичності (F = 4,709; p < 0,01); когнітивний компонент етнічної ідентичності 

(F = 3,464; p < 0,01); афективний компонент етнічної ідентичності (F = 2,900; p <  

0,01); антиетноафіліативні тенденції (F = 0,836; p < 0,01); етноізоляціонізм (F = 

0,166; p < 0,05); етнофанатизм (F = 0,991; p < 0,01); традиції (F = 3,447; p < 0,01); 

духовність (F = 3,203; p < 0,01); культура (F = 0,836; p < 0,01); ЗМІ (F = 2,383; p < 

0,01); мовленнєва поведінка (F = 2,119; p < 0,01); етносамооцінка (F = 1,170;  

p< 0,01); національні почуття (F = 0,932; p < 0,01); трансформованість (F = 1,858; p 

< 0,01); загальний показник етнічної ідентичності (F = 0,727;  p <  0,01); 

асертивність (F = 0,711; p < 0,01) (додаток Д. таблиця Д.5).  

Встановлено суттєві відмінності в прояві загального показника етнічної 

ідентичності (F = 4,709; p < 0,01). Люди з нейтральними етнонаціональними 

установками мають найвищий рівень прояву загального показника етнічної 

ідентичності (M = 2,64). Вони демонструють баланс, який виявляється в 

сприятливому ставленні до представників інших народів та позитивному 
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ставленні до власної групи. Характерною для них є конструктивна міжетнічна 

комунікація, яка сприяє дипломатичності, розвитку в етносі, усвідомленню своєї 

тотожності зі своєю етнонаціональною спільнотою. Особи з негативістськими 

етнонаціональними установками виявляють високий рівень загального показника 

етнічної ідентичності(M = 2,27). Це свідчить про те, що представники цієї групи 

усвідомлюють своє походження, виявляють етнічну ідентичність, проте схильні в 

силу певних обставин виявляти агресивні тенденції, або ж, навпаки, витісняти 

свою приналежність, вважаючи, що саме від неї всі біди. Вони не ототожнюють 

себе з актуальним станом етнонаціональної ідентичності групи, чинять опір, не 

усвідомлюють свою належність.  

Особи з націоналістичними етнонаціональними установками виявляють 

дуже низький рівень загального показника етнічної ідентичності (M = 1,91). Такий 

результат спричинений тим, що вони схильні виявляти ідеалізм щодо образу своєї 

спільноти, прагнуть зміцнити свою етнічну ідентичність. Проте більшою мірою 

ідентифікують себе з майбутнім, з тим, якими вони стануть, виявляючи 

перспективу на майбутнє. В осіб з патріотичними етнонаціональними установками 

наявний середній рівень загального показника етнічної ідентичності (M = 2,01). 

Так, постійні пошуки відповідей, занурення у глибини етнонаціонального життя, 

боротьба за свою країну та прагнення відстояти свою спільноту часто 

супроводжується сумнівами та питаннями стосовно свого походження, коріння. 

Також суттєві відмінності виявлено у прояві когнітивного компоненту 

етнічної ідентичності (F = 3,464; p < 0,01). Особи, які виявляють нейтральні 

етнонаціональні установки, демонструють найвищий рівень прояву когнітивного 

компоненту (M = 2,85). Вони усвідомлюють своє походження, оперують знаннями 

щодо особливостей свого етносу, можуть порівнювати  його з іншим, знають про 

переваги і недоліки своєї групи. Однак, такий вияв може бути раціоналізованим та 

свідченням загальної ерудованості. Особи з негативістськими етнонаціональними 

установками (M = 2,53) проявляють високий рівень когнітивного компоненту, 
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виявляючи розуміння відмінностей між етнонаціональними групами. Вони 

проявляють супротив та негативізм щодо певних особливостей власної 

етнонаціональної спільноти, певне заперечення, яке набуває форми 

антинаціональності, або ж прагнення всіх зрівняти, доводячи, що всі однакові.  

Особи з націоналістичними етнонаціональними установками виявляють 

дуже низький рівень когнітивного компонента (M = 2,13), оскільки вони схильні 

перебільшувати  переваги своєї спільноти, заперечуючи будь-які недоліки, 

возвеличуючи її та ідеалізуючи. Образ своєї спільноти та знання про неї є 

недостатніми. В осіб з  патріотичними етнонаціональними установками наявний 

середній рівень когнітивного компонента (M = 2,34). Вони до певної міри обізнані, 

мають знання і уявлення, однак якомога більше інформації прагнуть ще дізнатися. 

Суттєві відмінності виявлено у прояві афективного компоненту етнічної 

ідентичності (F = 2,900; p < 0,01). Респонденти, які виявляють патріотичні  

етнонаціональні установки, демонструють найвищий рівень прояву афективного 

компоненту (M = 2,49). Сильний емоційний зв'язок обумовлює патріотичні  

настанови, прагнення злитися з своєю групою, бути її учасником, комунікувати та 

взаємодіяти з її членами, бути включеним в етнонаціональну життєдіяльність. 

Особи з націоналістичними етнонаціональними установками виявляють високий 

рівень афективного компоненту (M = 1,76). Вони відчувають себе послідовниками 

та представниками кращої групи. Значною мірою зосереджені на визнанні свого 

внутрішнього Я, повністю ототожнюють себе з групою (розчиняючись у ній), 

демонструють невіддільність, єдине ціле.  

Особи з негативістськими етнонаціональними установками виявляють 

середній рівень афективного компоненту (M = 2,09). Вони відчувають певну 

холодність, відчуженість та байдужість, яка виявляється в небажанні підтримувати 

зв’язок з членами своєї спільноти, визнавати себе частиною цілого. В осіб з 

нейтральними етнонаціональними установками, наявний середній рівень 

афективного компоненту (M = 2,49). Вони позитивно ставляться до своєї 
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етнонаціональної належності, виявляють її позитивний образ, однак більшою 

мірою схильні протиставляти себе іншим представниками своєї спільноти. 

Суттєві відмінності виявлено у прояві антиетноафіліативних тенденцій (F  

= 0,836; p < 0,01). Особи, які виявляють нейтральні етнонаціональні установки, 

демонструють найвищий рівень прояву показника антиетноафіліативні тенденцій 

(M = 5,00). Вони не надають переваги жодній з етнонаціональностей, оскільки не 

відчувають потреби бути причетними та включеними у етнонаціональну 

життєдіяльність, схильні виявляти індиферентну позицію, яка є пасивною та 

поступливою. Також це може виявлятися в частій зміні місця проживання, 

міграціях та ін. Особи з негативістськими етнонаціональними установками 

виявляють високий рівень антиетноафіліативних тенденцій (M = 4,25). Вони 

дистанціюються від своєї спільноти, виявляючи небажання підтримувати традиції 

та звичаї. 

 Особи з патріотичними етнонаціональними установками виявляють дуже 

низький рівень показника антиетноафіліативних тенденцій (M = 3,28). Вони 

прагнуть бути причетними до своєї етнонації, проявляють потребу симбіотичного 

зв’язку, виявляючи активну участь та зацікавлення. Відомо, що в стресових та 

небезпечних ситуаціях ця потреба зростає. Саме тому у часи війни та негараздів 

патріоти завжди активізуються та прагнуть об’єднуватися. В осіб з 

націоналістичними етнонаціональними установками наявний середній рівень 

показника антиетноафіліативних тенденцій (M = 3,54). Вони більшою мірою 

прагнуть бути включеними, взаємодіють із членами своєї групи, виявляючи 

почуття гідності. 

Крім цього, суттєві відмінності виявлено у прояві етноізоляціонізму 

(F = 0,166; p < 0,05). Люди, які виявляють націоналістичні  етнонаціональні 

установки, демонструють найвищий рівень прояву етноізоляціонізму (M = 20,69). 

Вони визнають лише свою етнонаціональну спільноту, вважають своє походження 

унікальним, демонструючи негативізм та неприйняття інших, яке 
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супроводжується інтолерантним ставленням до мови, культури інших 

етнонаціональних спільнот. Особи з патріотичними етнонаціональними 

установками виявляють високий рівень етноізоляціонізму (M = 19,56). Вони 

зосереджені на розвитку власної етнонаціональної групи, схильні з 

настороженістю та недовірою ставитися до будь-яких етнонаціональних зв’язків, 

прагнуть встановити справедливість, відновити честь і гідність своєї групи.  

Особи, з нейтральними етнонаціональними установками, виявляють дуже 

низький рівень етноізоляціонізму (M = 17,50). Такий результат підтверджує 

загальну орієнтованість на міжкультурну комунікацію, інтернаціональні тенденції. 

В осіб з  негативіськими етнонаціональними установками наявний середній рівень 

етноізоляціонізму (M = 20,46). Вони усвідомлюють свою причетність до 

етнонаціональної спільноти, проте не надають цьому особливого значення, 

прагнуть бути незалежними і жити за власними правилами. 

Також суттєві відмінності виявлено у прояві етнофанатизму 

(F = 0,991; p < 0,01). Особи, які виявляють патріотичні етнонаціональні установки, 

демонструють найвищий рівень прояву етнофанатизму (M = 19,29). Для них 

найбільш характерним є жертовність, віра в майбутнє країни, схильність ставити 

інтереси своєї етнонаціональної спільноти вище за свої власні, прагнення жити та 

діяти в ім’я свого суспільства. Особи з негативістськими етнонаціональними 

установками виявляють високий рівень етнофанатизму (M = 17,80). Такий 

результат свідчить про визнання пріоритетності та першості своєї 

етнонаціональної групи, гіперболізовану етнонаціональну ідентичність. 

 Особи з нейтральними етнонаціональними установками виявляють дуже 

низький рівень етнофанатизму (M = 17,81). Вони демонструють незацікавлення та 

пасивність, байдужість до країни, які супроводжуються протиставленням себе 

країні і мають тенденцію до ізоляції та втечі. В осіб з національними 

етнонаціональними установками наявний середній рівень етнофанатизму 
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(M = 15,27). Вони схильні раціоналізувати етнонаціональну буденність, прагнучи 

усвідомити переваги і недоліки своїх дій. 

Суттєві відмінності виявлено у прояві традицій (F = 3,447; p < 0,01). Люди, 

які виявляють націоналістичні етнонаціональні установки, демонструють 

найвищий рівень  традицій як форми прояву етнонаціональної ідентичності 

(M = 25,36). Вони прагнуть затвердити, увіковічити особливості своєї 

етнонаціональної групи, продемонструвавши масштабність, міць і силу своєї 

спільноти. Саме в традиційних проявах самобутності вони вбачають можливість 

закріпити своє етнонаціональне становище, залучивши інших представників. 

Особи з патріотичними етнонаціональними установками виявляють високий 

рівень показника традиції (M = 25,33). Такий результат свідчить про те, що вони 

схильні підпорядковуватися нормам і звичаям свого суспільства, вони визнають і 

приймають свою групу, щиро вірять в ідеологічні орієнтири, приймають та 

поширюють етнонаціональні цінності. Традиції виконують для них регулюючу 

діяльність: надають можливість вибудовувати ефективну етнонаціональну 

поведінку, зміцнюють соціально-психологічний зв’язок групи, зберігають норми 

етнонаціональної життєдіяльності, постають орієнтиром в сучасному світі.  

Особи з нейтральними етнонаціональними установками виявляють дуже 

низький рівень показника традицій (M = 21,93). Мають тенденцію скептично або 

іронічно ставитися до традиційних устоїв, вважаючи їх недоречними, 

старомодними, зайвими. В осіб з негативістськими етнонаціональними 

установками наявний середній рівень показника традиції (M = 24,08). Деякі з них 

підтримують традиції, а деякі – ні, намагаючись сильно не залучатися до 

етнонаціональної буттєвості.  

Суттєві відмінності виявлено у формі прояву етнонаціональної 

ідентичності – духовності (F = 3,203; p < 0,01). Люди, які виявляють патріотичні 

етнонаціональні установки, демонструють найвищий рівень прояву показника 

духовності (M = 37,76). Вони відчувають сильний духовний зв'язок зі своєю 
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етнонаціональною спільнотою, підтримують релігійні спрямування, схильні жити 

в унісон з етнонаціональними реаліями, глибоко занурюючись у змістовність 

суттєвостей етнонаціональної життєдіяльності, вбачаючи у цьому вищий сенс. 

 Особи з націоналістичними етнонаціональними установками виявляють 

високий рівень духовності (M = 36,59). Вони схильні проявляти співзвучність 

думок та поглядів з представниками своєї групи, прагнуть об’єднуватися заради 

спільної мети, надають пріоритет своїй спільноті.  

Досліджувані, з нейтральними етнонаціональними установками, виявляють 

низький рівень духовності (M = 31,18). Отриманий результат свідчить про 

відсутність зв'язку з етнонаціональною спільнотою, формальне ставлення до неї, 

яке обумовлено індиферентністю. Вони не замислюються над сенсом 

етнонаціональних буттєвостей та внутрішнім змістом своєї етнонаціональної 

спільноти. В осіб з  негативістськими етнонаціональними установками, виявлено 

середній рівень духовності (M = 35,04). Вони поділяють цінності та ідеали 

представників своєї групи, сповідують релігійні переконання, відчувають зв’язок 

зі своєю групою, проте певні ситуації викликають в них супротив й 

десакралізацію етнонаціональних реалій. 

Суттєві відмінності виявлено у прояві культури (F = 0,836; p < 0,01). Особи, 

які виявляють патріотичні етнонаціональні установки, демонструють найвищий 

рівень прояву культури (M = 32,59). Вони прагнуть підтримати культуру України, 

схильні надавати перевагу українській музиці, захоплюватися українськими 

митцями та ін. Такий результат  засвідчує прагнення особистості здобути освіту 

саме в Україні та зробити значний внесок у розвиток своєї країни. Особи з 

націоналістичними етнонаціональними установками виявляють високий рівень 

культури (M = 32,59). Вони схильні доводити унікальність культури свого народу, 

підтримувати творчість своєї етнонаціональної спільноти, мають тенденцію 

поширювати та розповсюджувати культурні здобутки.  



125 

Особи з нейтральними етнонаціональними установками виявляють дуже 

низький рівень культури (M = 27,18). Так, вони не вважають культуру своєї країни 

чимось особливим, схильні знецінювати та спростовувати її. В осіб з 

негативістськими етнонаціональними установками наявний середній рівень 

культури (M = 29,45). Вони виявляють повагу, зацікавленість культурою, 

обізнаність та певним чином ідентифікують себе з культурою своєї спільноти.   

Встановлено відмінності у формі прояву етнонаціональної ідентичності – 

інформаційному просторі (F = 2,383; p < 0,01). Особи, які виявляють 

націоналістичні етнонаціональні установки, демонструють найвищий рівень 

прояву інформаційного простору  (M = 34,59). Вони схильні посилатися на засоби 

масової інформації, шукати підтримки, вбачаючи в них джерело сили, якій  

властиво переконати людей у міцності та величі свого народу. 

 Особи з патріотичними етнонаціональними установками, виявляють 

високий рівень інформаційного простору як форми прояву етнонаціональної 

ідентичності (M = 34,57). Вони прислухаються та виявляють довіру до засобів 

масової  інформації, ідентифікують себе з ними. Такий результат також свідчить 

про потребу в психологічній безпеці, яку вони відчувають, поринаючи в 

інформаційний потік, прагнучи знайти шанс на справедливе майбутнє. 

Досліджувані з нейтральними етнонаціональними установками виявляють дуже 

низький рівень інформаційного простору (M = 29,18). Вони схильні цікавитися та 

підтримувати іноземні ЗМІ, не виявляють довіри та інтересу до вітчизняних ЗМІ. 

 В осіб з  негативістськими  етнонаціональними установками, наявний 

середній рівень інформаційного простору (M = 29,75). Вони з недовірою 

ставляться до ЗМІ, виявляючи втому та розчарування, здебільшого прагнуть 

уникати, проте надають перевагу засобам інформації своєї країни. 

Суттєві відмінності виявлено у формі прояву етнонаціональної 

ідентичності – мові (мовленнєвій поведінці) (F = 2,119; p < 0,01). Особи, які 

виявляють націоналістичні етнонаціональні установки, демонструють найвищий 
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рівень прояву мови (M = 29,77). Вони використовують мову як зброю, яка здатна 

захистити та зміцнити етнонаціональну ідентичність власної спільноти. 

Звеличують мову, прагнучи довести її міць та унікальність, вважають провідним 

етнонаціональним ідентитетом, виявляють потребу поширити державну мову. 

 Особи з патріотичними етнонаціональними установками виявляють 

високий рівень мови (M = 29,42). Вони ототожнюють себе з українською мовою, 

виявляють прихильність, здебільшого використовують її у повсякденному вжитку. 

Особи з нейтральними етнонаціональними установками виявляють дуже низький 

рівень мови (M = 24,43). Вони байдуже ставляться до української мови, не 

ідентифікують себе з нею, схильні знецінювати її, ставитись скептично. В осіб з  

негативістськими етнонаціональними установками наявний середній рівень 

показника мова (M = 26,00). Таким чином, вони розуміють важливість української 

мови, проте або не мають звички говорити українською мовою, або ж проявляють 

білінгвізм.  

Суттєві відмінності виявлено у формі прояву етнонаціональної 

ідентичності – етносамооцінці (F = 1,170; p < 0,01). Особи, які виявляють 

патріотичні етнонаціональні установки, демонструють найвищий рівень прояву 

показника етносамооцінки (M = 42,16). Вони позитивно ставляться, поважають, 

поширюють цінності своєї етнонаціональної спільноти, вірять у її майбутнє, 

виявляючи впевненість у своїй етнонаціональній унікальності. Мають почуття 

гідності та пишаються культурними здобутками.  

Особи з націоналістичними етнонаціональними установками мають високий 

рівень етносамооцінки (M  = 40,40). Вони виявляють дух суперництва та боротьби, 

який супроводжується вірою у власні сили, відчуваючи потенціал та здібності 

кожного члена свого етносу. Особи з нейтральними етнонаціональними 

установками мають низький рівень етносамооцінки (M = 34,56). Вони схильні 

поважати свою етнонаціональну групу, мають її сприятливий образ, проте, й за 

певних обставин здатні ігнорувати етнонаціональну реальність. В осіб з 
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негативістськими етнонаціональними установками наявний середній рівень 

етносамооцінки  (M = 39,08).  

Вони усвідомлюють переваги і недоліки своєї етнонаціональної спільноти, 

приймають їх, проте прагнуть до удосконалення. 

Важливі відмінності у проявах національних почуттів (F = 0,932; p < 0,01). 

Особи, які виявляють націоналістичні етнонаціональні установки, мають 

найвищий рівень прояву національних почуттів (M = 38,22). Так, вони мають 

тенденції відстоювати інтереси своєї держави, активно виборювати 

справедливість, доводити право на провідні блага, вважають свою 

етнонаціональну спільноту унікальною, виявляючи повагу до будь-яких 

суспільно-соціальних процесів, поважають систему влади, схильні 

підпорядковуватися цінностям, інтересам своєї країни.  

Особи з патріотичними етнонаціональними установками виявляють високий 

рівень національних почуттів (M = 37,43). Вони схильні проявляти жертовність, 

підтримувати будь-які форми активності представників своєї етнонаціональної 

спільноти, зацікавлені у добробуті, виявляють занепокоєність актуальним станом 

та схильність вирішити проблеми, задовольнити потреби, вірять у майбутнє 

країни. Особи, з нейтральними етнонаціональними установками виявляють 

низький рівень національних почуттів (M = 34,12). Вони дещо пасивні, воліють не 

перейматися долею України, дистанціюються від вирішення будь-яких 

етнонаціональних проблем, такий результат детермінований індиферентним, 

байдужим ставленням.  

В осіб з негативістськими етнонаціональними установками наявний 

середній рівень національних почуттів (M = 36,16). Представники цієї групи 

відчувають зв'язок зі своєю етнонаціональною спільнотою, схильні виявляти 

занепокоєння, яке зумовлене відповідальним ставленням до своєї ролі в суспільній 

реальності, проте вони насторожено налаштовані, мають тенденцію виявляти 

негативізм та скептичність. 
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 Виявлено відмінності й у прояві трансформованості (F = 1,858; p < 0,01). 

Особи, які виявляють патріотичні етнонаціональні установки, демонструють 

найвищий (M = 25,16) рівень прояву трансформованості. Останнім часом їхнє 

національні почуття загострилися. Вони демонструють актуалізацію 

етнонаціональної ідентичності та пробудження національної свідомості, схильні 

виявляти активну громадянську позицію, яка супроводжується прагненням 

поліпшити життєдіяльність своєї етнонаціональної спільноти.  

Особи з націоналістичними етнонаціональними установками виявляють 

високий рівень трансформованості (M = 24,04). Значною мірою виявляють 

бажання утвердитися, навести лад, довести свою свободу та незалежність, 

проявляють активність та відповідальність, прагнуть змін.  

Досліджувані, з нейтральними етнонаціональними установками виявляють 

низький рівень трансформованості (M = 21,31). Вони не виявляють жодних змін, 

схильні підтримувати нейтральну позицію, пасивність. В осіб з  негативістськими 

етнонаціональними установками наявний середній рівень трансформованості 

(M = 22,29). Вони відчувають відповідальність та актуалізацію етнонаціональної 

свідомості, усвідомлюють зв'язок з етнонаціональною спільнотою, прагнуть 

виконати свій громадянський обов’язок, проте також відчувають розчарування та 

зневіру. 

Суттєві відмінності виявлено у прояві асертивності (F = 0,711; p < 0,01). 

Особи, які виявляють негативістські етнонаціональні установки, демонструють 

найвищий рівень прояву асертивності (M = 2,70). Вони схильні ставитися з 

обережністю до інших, утримувати кордони та відстоювати власні інтереси, не 

довіряють та чітко усвідомлюють свої потреби. Особи з націоналістичними 

етнонаціональними установками виявляють високий рівень асертивності 

(M = 2,56), прагнуть відстоювати інтереси власної етнонаціональної спільноти, не 

йти на компроміс, проявляють впевненість та наполягають на своїй позиції.  
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Досліджувані, з нейтральними етнонаціональними установками, виявляють 

дуже низький рівень асертивності (M = 1,59). Так, вони схильні змінювати свою 

думку, підлаштовуватись та швидко адаптуватися під нові умови, виявляють 

пасивність, схильні до компромісу та поступливості, не маючи чітких позицій. В 

осіб, з  патріотичними етнонаціональними установками, наявний середній рівень 

асертивності (M = 2,4). Вони, намагаються підтримати свою батьківщину й 

захистити її, оберігають кордони своєї держави, прагнуть задовольнити потреби 

своєї спільноти, відстоюють честь та гідність свого народу, поширюють культуру, 

цінності та традиції, намагаються встановити справедливість, виявляють свою 

позицію. Провідні тенденції, характерні для осіб з різними етнонаціональними 

установками, представлено на Рис.3.4. 

 

 
 

 

Рис. 3.4. Особливості прояву етнонаціональної ідентичності залежно від 

етнонаціональних установок. 

 

Не менш важливим є взаємозв’язок між регіоном проживання та 

етнонаціональними установками ( φ = 0,315; p < 0,01; χ
2  

= 37,137; p< 0,01). Так, 
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найбільш патріотично-налаштованими є особи із Центрального та Північного 

регіонів, найменш – з південних регіонів. Результати наведені у таблиці 3.2 

 

Таблиця 3.2 

Представленість етнонаціональних установок залежно від регіону 

проживання 

Етнонаціональні  

установки 

 

 

 

 

Регіон н
ац

іо
н

ал
іс

ти
ч
н

і 

п
ат

р
іо

ти
ч
н

і 

н
ей

тр
ал

ь
н

і 

н
ег

ат
и

в
іс

тс
ь
к
і 

N 

Схід 2 16 0 7 25 

Захід 2 11 2 9 24 

Центр 7 49 7 13 76 

Північ 29 152 22 20 223 

Південь 9 9 4 5 27 

N 49 237 35 54 375 

 

Отримані результати демонструють такий регіональний розподіл 

досліджуваних з різними етнонаціональними установками: 

– на Сході, Заході, Півночі і в Центрі найбільшою мірою виражені 

патріотичні етнонаціональні установки, на Півдні патріотичні етнонаціональні та 

націоналістичні етнонаціональні установки однаково досить сильно виражені; 

– на Сході, Заході, Півдні і в Центрі друге місце займають  негативістські 

етнонаціональні установки, а на Півночі – націоналістичні етнонаціональні 

установки; 

– на Заході і в Центрі третє місце займають націоналістичні етнонаціональні 

та нейтральні етнонаціональні установки, на Сході – націоналістичні 

етнонаціональні установки (нейтральні взагалі не виявились), на Півночі – 
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нейтральні етнонаціональні (негативістські на останньому місці), а на Півдні – 

негативістські етнонаціональні установки (нейтральні етнонаціональні установки 

на останньому місці). Вікові особливості етнонаціональних установок 

представлено в таблиці З.З. 

Таблиця 3.3 

Представленість етнонаціональних установок залежно від вікової групи 

досліджуваних  

 
                      Вікові 

                       групи 

 

Етнонаціональні 

установки 

18-22 

років 

23-30 

років 

30-35 

 років 

36-50 

років 

51-65 

років 

Старше 

65 

років 

націоналістичні 13 7 9 9 2 9 

патріотичні 98 36 18 38 16 31 

нейтральні 11 2 7 7 4 4 

негативістські 33 2 4 9 2 4 

N 155 47 38 63 24 48 

 

Із таблиці 3.3 видно, що у осіб віком 18 –22 років переважають патріотичні 

етнонацінальні установки (63,2%), значного рівня набувають негативістські 

етнонацінальні установки (21,3%), потім націоналістичні етнонаціональні 

установки (8,4%), найменшого вияву здобувають  нейтральні етнонаціональні 

установки (7,1%); 

 в осіб 23 –30 років переважають також патріотичні етнонаціональні 

установки (76,6%), значною мірою проявляються націоналістичні етнонаціональні 

установки (14,9%), а нейтральні і негативістські етнонаціональні установки мають 

однаковий вияв (4,25 %); 

 в осіб 30 – 35 років домінують патріотичні етнонаціональні установки 

(47,4%), середнього рівня набувають націоналістичні етнонаціональні установки 

(23,7%), потім нейтральні етнонаціональні установки (18,4%) і негативістські 

етнонаціональні установки (10,5%); 
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 в осіб 36 – 50 років провідними є патріотичні етнонаціональні установки 

(60,3%), потім націоналістичні й негативістські (14,3%), на останньому  місці у 

цієї вікової групи нейтральні етнонаціональні установки (11,1%); 

 в осіб 51 – 65 років також переважають патріотичні етнонаціональні 

установки (66,7%), помірного рівня набувають нейтральні етнонаціональні 

установки (16,7%), націоналістичні й негативістські етнонаціональні установки 

виявлені однаково ( 8,3%); 

 в осіб старше 65 років досить високого рівня досягають патріотичні 

етнонаціональні установки (64,6%), потім націоналістичні етнонаціональні 

установки (18,8%), нейтральні і негативістські етнонаціональні установки мають 

однаковий вияв (8,3%). 

Встановлені  результати (наведені в таблиці 3.3), дають підстави для 

висновку, про те, що в усіх вікових  групах переважають патріотичні 

етнонаціональні установки.  

Згідно з отриманими результатами, також було виявлено відносний 

взаємозв’язок між віком досліджуваних та їхніми етнонаціональними 

установками, а саме: (φ = 0,292; p < 0,05; χ
2 
= 31,911; p < 0,05). Це свідчить про те, 

що етнонаціональні установки залежать від віку особистості.    

Також розглянуто особливості прояву етнонаціональних установок від мови 

спілкування. За результатами, які представлено у таблиці 3.4, видно, що 

патріотичні етнонаціональні установки не залежать від мови. Проте існує 

тенденція до прояву нейтральних та негативістських етнонаціональних установок 

у російськомовних досліджуваних. Також існує тенденція до прояву 

негативістських етнонаціональних установок у тих, хто однаково розмовляє 

російською та українською мовами. 
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Таблиця 3.4 

 

Співвідношення мови спілкування та етнонаціональних установок 

 
Мова  

спілкування 

 

Етнонаціональні 

установки 

українська російська 
українська і 

російська 

націоналістичні 16 18 11 

патріотичні 74 71 80 

нейтральні 7 13 16 

негативістські 7 20 27 

N 104 122 134 

 
 

Особи з націоналістичними етнонаціональними установками спілкуються 

переважно російською мовою (18 осіб), дещо менша частина спілкуються 

українською мовою (16 осіб), незначна кількість білінгви (11 осіб). Особи з 

патріотичними етнонаціональними установками спілкуються як українською, так і 

російською мовами (80 осіб), значна частина спілкується українською мовою (74  

осіб) та російською мовами (71 осіб). Серед осіб з нейтральними 

етнонаціональними установками,  найбільше білінгвів (16 осіб). Значна частина 

вживає російську мову (13 осіб), найменше спілкуються українською мовою 

(7 осіб). Особи з негативістськими етнонаціональними установками  спілкуються 

російською та українською мовами (27 осіб), серед них значна частина говорить 

російською мовою (20 осіб), найменша кількість якої спілкується українською 

мовою (7 осіб). 
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3.2. Зв’язки етнонаціональної ідентичності із психологічними 

характеристиками особистості  

 

Для визначення характеру зв’язку етнонаціональної ідентичності із 

психологічними характеристиками особистості розглянуто взаємозв’язки змінних, 

які визначають його характер. Першою чергою, це стосується вираження 

етнонаціональної ідентичності залежно від етнонаціональних установок та регіону 

проживання, оскільки результати попереднього дослідження дають змогу 

встановити, що саме ці змінні мають вплив на вираження інших змінних (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Вираженість етнонаціональної ідентичності залежно від 

етнонаціональних установок та регіону проживання. 

 

Із отриманих результатів видно, що загальний показник етнічної 

ідентичності найбільшою мірою виражений у осіб з патріотичними 

етнонаціональними установками (М = 3,6), які є мешканцями Півночі. Так, 

патріотичні етнонаціональні установки сприяють високому прояву 

етноідентичності та поєднанню її когнітивного, афективного та поведінкового 
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компонентів. Почуття гідності, повага та любов до батьківщини, прийняття свого 

етнонаціонального походження, прагнення слідувати звичаям та традиціям, 

нормам та правилам своєї групи підкріплені глибокими знаннями історії, культури 

та етнонаціональних реалій буття. 

Також високий рівень етнічної ідентичності наявний в осіб, з нейтральними 

етнонаціональними установками, насамперед з Півночі (М = 3,4). Ці нейтральні 

установки базуються на усвідомленні переваг та недоліків кожної етнічної групи, 

що, своєю чергою, формує толерантне ставлення до інших, яке гармонійно 

впливає на вияв етнічної ідентичності, оскільки спільнота, не цураючись, приймає 

свою групу та з повагою ставиться до інших етнічних спільнот. Такий вияв 

показників свідчить про самоактуалізованість та високий рівень розвитку 

етнонаціональної свідомості. Значною мірою етнічна ідентичність виражена в осіб 

з націоналістичними етнонаціональними установками, які мешкають у північному 

регіоні (М = 3,3). Виявлений результат може бути спричинений прагненням 

відстояти інтереси батьківщини, бажанням захистити права і кордони, зберегти 

етнічну самобутність, довести її значущість, силу та унікальність. Це також 

супроводжується наявними знаннями та сформованими почуттями, оскільки саме 

вони і впливають на прагнення встановити справедливість, довести велич своєї 

етнічної групи. Дещо нижчий, проте досить виражений показник загальної 

етнічної ідентичності демонструють особи, з негативістськими 

етнонаціональними установками Північного регіону (М = 3,0). Такий результат 

пов’язаний зі втомою та бажанням якомога швидше вирішити етнонаціональні 

проблеми. Наявна тенденція відгородитися, тобто вони усвідомлюють свою 

етнічну належність, співвідносять себе зі своєю етнонаціональною спільнотою, 

проте починають переміщати фокус уваги з етнічних проблем на інші, що і 

виявляється в негативістських етнонаціональних установках, зниженням виявом 

етнічної ідентичності. 
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Високий рівень прояву етнічної ідентичності виявлено у представників 

Заходу з нейтральними етнонаціональними установками (М = 3,5), що є 

свідченням їхньої впевненості в унікальності та самобутності своєї 

етнонаціональної групи. Оскільки Захід є самобутнім історико-культурним 

осередком, то нейтральні етнонаціональні установки підтверджують гармонійне 

сприймання оточуючої дійсності, адекватне сприйняття інших. Досить виражений 

показник етнічної ідентичності мають представники Центрального регіону, що 

супроводжується негативістськими установками ( М = 3,2). Такий результат 

спричинений наявним етнонаціональним конфліктом. Так, конфліктна ситуація 

виявляє повністю неприйняття інших, формує негативне, насторожене ставлення, 

агресивні тенденції. Вони концентруються на перевагах своєї етнічної групи, 

виявляючи підсилену етнонаціональну ідентичність, відчувають значущість своєї 

етнічної спільноти та ігнорують інших, що може виражатися інтолерантним 

ставленням.  

Середній, помірний вияв етнічної ідентичності демонструють представники 

Півдня з націоналістичними (М = 3,0) та нейтральними (М = 2,2) 

етнонаціональними установками, представники Центрального регіону з 

патріотичними етнонаціональними установками (М = 2,7) та особи зі Сходу з 

негативістськими етнонаціональними установками (М = 2,7). Так, помірному 

рівню вияву етнічної ідентичності сприяють віра у свою етнічну групу та 

прагнення добробуту для неї, які супроводжуються сильними етнонаціональними 

почуттями, шануванням себе та прийняттям представників інших етнічних 

спільнот. 

Отже, особи з Півночі виявляють найбільш високий рівень етнічної 

ідентичності, при цьому домінуючими етнонаціональними установками  постають 

патріотичні та нейтральні установки, що є свідченням того, що вони шанують 

свою етнічну групу, відчувають гідність та толерантно ставляться до інших 

етносів. Низький рівень етнічної ідентичності виявляють особи з 
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націоналістичними установками. Він ґрунтується на низькій етносамооцінці, 

неприйнятті себе, що функціонує як захисний механізм, а саме – прагнення 

довести всім особливість своєї етнічної групи. Згідно з отриманими результатами, 

Північний регіон характеризується найвищим проявом етнічної ідентичності, 

оскільки найбільшим осередком людей та політичним центром. Люди відчувають 

свою відповідальність та активно позиціонують себе в етнонаціональних реаліях. 

Досить виражений рівень етнічної ідентичності демонструють представники 

Центрального й Південного регіонів, а мешканці Західного регіону виявляють 

середній рівень, який супроводжується спокійною впевненістю і толерантністю, 

вони керуються вже набутими етнічними знаннями та культурними надбаннями. 

Представники Сходу демонструють помірний середній рівень етнічної 

ідентичності, який має тенденцію до трансформації та розвитку. 

Оскільки етнічна ідентичність має два основних компоненти: когнітивний та 

афективний, з’ясовано особливості розподілу зазначених змінних і за цими 

компонентами. Результати представлено на рис. 3.6 та 3.7 відповідно.  

 

 

Рис. 3.6. Вираженість когнітивного компоненту залежно від 

етнонаціональних установок та регіону проживання 
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Когнітивний компонент виявляє знання та уявлення особистості про 

особливості своєї етнічної спільноти, усвідомлення належності до свого етносу, 

його унікальності. Найбільшою мірою когнітивний компонент етнічної 

ідентичності виражений у мешканців Півночі, яким притаманні патріотичні 

етнонаціональні установки (М = 3,8). Також сильно виражений когнітивний 

компонент у мешканців Півночі з негативістськими етнонаціональними 

установками (М = 3,4). Тобто, особи з Північного регіону мають сформовані 

уявлення про етнонаціональну життєдіяльність своєї етнічної групи, ґрунтовні 

знання про її історію, культуру, традиції та звичаї, що супроводжується 

патріотичними установками, які сприяють інтеріорізації та тенденції до прагнення 

вибудовувати сприятливі механізми розвитку етнонаціональних реалій, 

поширювати етнічні цінності та наявні етнічні устої. Негативістські 

етнонаціональні установки, які супроводжуються бажанням миру та захисту, 

прагненням до розвитку, покращення ситуації, ґрунтуються на усвідомленні свого 

минулого та прийнятті свого єства. 

Значною мірою виражений когнітивний компонент у мешканців західного 

регіону із нейтральними етнонаціональними установками (М = 3,5): Вони 

виявляють толерантність та прийняття інших етнічних груп, проявляють 

гармонійний рівень етнічної ідентичності, оскільки значною мірою усвідомлюють 

свою національну ідентичність та значущість етнічного походження. Особи з 

Центрального регіону із патріотичними етнонаціональними установками (М = 3,4) 

також виявляють досить високий рівень когнітивного компоненту етнічної 

ідентичності, що свідчить про їхню здатність оперувати етнонаціональними 

поняттями державного устрою та усвідомленість етнонаціональної ідеології. 

Помірний рівень когнітивного компоненту етнічної ідентичності мають 

досліджувані з нейтральними етнонаціональними установками з Південного 

(М = 3,0) та Центрального (М = 3,0) регіонів. Таким чином, нейтральні 

етнонаціональні установки сприяють гармонійному вияву етнічної ідентичності, 
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свідчать про сформованість когнітивного компоненту, що виявляється у 

схильності підтримувати спосіб життя своєї етнічної групи, не конфліктуючи з 

представниками інших етнічних груп.  

Середній рівень когнітивного компоненту наявний у досліджуваних з 

негативістськими установками, які мешкають на Заході (М = 2,6) та Півдні 

(М = 2,8), осіб з патріотичними установками зі Сходу (М = 2,8) та Заходу 

(М = 2,9), людей з націоналістичними установками, які є мешканцями  

Центрального (М = 3,0), Північного (М = 3,2) та Південного (М = 3,2) регіонів. 

Так, націоналістичні установки перешкоджають формуванню когнітивного 

компоненту етнічної ідентичності, засвоєнню знань про свій етнос. Вони 

ґрунтуються на страху та низькій етносамооцінці, яка супроводжується оберненою 

реакцією та психологічним захистом, тобто виявляються в прагненні 

продемонструвати свою силу, довести значущість та унікальність. 

Низький рівень когнітивного компоненту етнічної ідентичності виявлено у 

представників Сходу (М = 2,2) та Заходу (М = 1,4) з націоналістичними 

етнонаціональними установками. Оскільки мешканці Сходу переживають  кризу 

та суспільно-політичну нестабільність, соціальну незахищеність, то цілком 

логічно, що вони виявляють націоналістичні установки, які надають їм відчуття 

безпеки, захисту, надії та психологічної безпеки, віри в майбутнє та вирішення 

актуальної несприятливої ситуації. 

Отже, найбільшою мірою когнітивний компонент етнічної ідентичності 

виявлено у представників з патріотичними та нейтральними етнонаціональними 

установками. Помірний вияв когнітивного компоненту етнічної ідентичності 

наявний в осіб з негативістськими етнонаціональними установками. Тобто саме ці 

етнонаціональні установки забезпечують сприятливий рівень етнічної 

ідентичності, свідчать про сформовані знання щодо особливостей свого етносу. 

Низький прояв когнітивного компоненту етнічної ідентичності мають особи з 

націоналістичними етнонаціональними установками, які прагнуть довести свою 
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унікальність, виявляють тенденцію до ідентифікації не з актуальним образом 

етнічної спільноти, а з майбутнім, ліпшим образом свого етносу. Найвищий прояв 

когнітивного компоненту характерний для  представників Північного та 

Центрального регіонів. 

 

Рис. 3.7. Вираженість афективного компоненту залежно від 

етнонаціональних установок та регіону проживання 

 

Згідно з отриманими результатами можна стверджувати, що афективний 

компонент виявляє емоційну прихильність до етнічної групи, позитивне ставлення 

до неї. Найбільшою мірою афективний компонент виражений у представників з 

нейтральними етнонаціональними установками (М = 3,5), які є мешканцями 

Півночі. Це свідчить про щире прийняття та усвідомлення своєї етнонаціональної 

приналежності, конгруентне ставлення до спільноти та узгодженість з нею. Також 

істотно виражений  афективний компонент у представників з націоналістичними 

( М = 3,4) та патріотичними (М = 3,5) етнонаціональними установками, що цілком 

логічно, адже у структурі націоналістичних етнонаціональних установок 

переважає саме афективний, емоційний компонент, а патріотичні етнонаціональні 
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установки супроводжуються почуттями патріотизму та відданості своїй етнічній 

групі. 

Можна сказати, що саме ці етнонаціональні установки сприятливо 

впливають на афективний компонент етнічної ідентичності, а мешканці Півночі 

найбільшою мірою беруть участь у етнонаціональному житті, дотримуючись 

національних звичаїв, відчувають спорідненість та духовну близькість зі своєю 

етнонаціональною спільнотою. 

Також виражений афективний компонент у осіб із Заходу з нейтральними 

етнонаціональними установками (М = 3,2). Це свідчить про їхню впевненість у 

своїй етнонаціональній унікальності, схильність керуватися сильним відчуттям 

ідеалізації та прагненням довести свою етнічну унікальність, прийняттям себе (як 

представників етнічної групи) та водночас, сприятливе ставлення до осіб іншого 

етнічного походження. 

Досліджувані Північного регіону з націоналістичними етнонаціональними 

установками також проявляють сильний вияв афективного компоненту етнічної 

ідентичності (М = 3,0). Це супроводжується почуттями гідності та проявом поваги 

до свого етнічного походження. Досить виражений афективний компонент в осіб з 

негативістськими етнонаціональними установками, які є мешканцями Півдня (М = 

3,0). Вони виявляють прагнення ізолюватися від етнічної проблематики, 

спричиненої етнонаціональним конфліктом, й водночас, виявляють сильне 

відчуття етнічної належності та прихильності до своєї спільноти. Помірним 

вираженням характеризуються особи  з негативістськими етнонаціональними 

установками – мешканці Сходу (М = 2,7) та Півночі (М = 2,8), що ґрунтується на 

тих самих психологічних закономірностях. 

Середній рівень афективного компоненту притаманний представникам (з 

націоналістичними установками), які мешкають у  Центральному регіоні (М = 2,5) 

та представникам із нейтральними установками з Південного (М = 2,8) та 

Центрального (М = 2,3) регіонів. Так, націоналістичні етнонаціональні установки 
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орієнтують на сприятливу перспективу та надають мотивації й спрямованості на 

досягнення нових можливостей, удосконалення особливостей життєдіяльності 

своєї етнічної групи. Нейтральні установки, своєю чергою, сприяють 

гармонійному вияву афективного компоненту етнічної ідентичності, а саме 

прийняття себе та інших, усвідомлення переваг і недоліків, двоїстості буття. В 

осіб з негативістськими установками, які мешкають у Західному регіоні, середній 

рівень афективного компоненту етнічної ідентичності (М = 2,6). Це свідчить про 

небажання ідентифікувати себе з нинішнім положенням та тими подіями, які 

наразі відбуваються в країні. Варто зазначити, що в осіб з патріотичними 

етнонаціональними установками – мешканців Півдня (М = 2,0), Заходу (М = 2,3) 

та Сходу (М = 2,1) – виявлено гармонійний вияв афективного компоненту етнічної 

ідентичності. Так, патріотичні етнонаціональні установки супроводжуються 

відчуттям етнічної відданості своїй етнічній спільноті, позитивним ставленням до 

неї та любов’ю до рідної мови, культури і традицій.  

Низький рівень прояву афективного компоненту етнічної ідентичності 

мають особи з націоналістичними установками - мешканці Сходу (М = 1,5) та 

Заходу (М = 1,5). Такий показник може свідчити про тенденцію до прояву образи 

та приниження представників Сходу, які супроводжуються, з одного боку, 

неприйняттям традицій та обрядів, власного етносу, а з іншого, слабким відчуттям 

спільного етнічного походження та історії, яке лише починає зростати. 

Представники Заходу виявляють сором та невдоволення, негативізм свого 

актуального становища. Це впливає на прояв відособлення та відчуження, 

протиставлення своєї етнічної групи іншим.  

Отже, особи з нейтральними етнонаціональними установками виявляють 

найбільший рівень афективного компоненту етнічної ідентичності, а саме 

приймають свою етнічну групу та позитивно ставляться до свого етнічного 

походження, що супроводжується визнанням та повагою інших етнічних груп. 

Також сильний прояв афективного компоненту характерний для осіб з 
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націоналістичними й патріотичними етнонаціональними установками. Проте в 

осіб з Сходу та Заходу виявлено низький рівень афективного компоненту етнічної 

ідентичності, за наявності націоналістичних етнонаціональних установкок. Такий 

показник є свідченням образи, сорому та відчуття приниження, що 

супроводжується прагненням довести свою етнічну унікальність та зберегти 

самобутність.  

Важливу роль відіграють етнічні почуття відповідно до етнонаціональних 

установок. Результати їх взаємозв’язку представлено у таблиці 3.5.  

Таблиця 3.5 

Співвідношення етнічних почуттів та етнонаціональних установок 

 
Етнічні почуття 

 

 

Етнонаціональні 

установки 

приниженість образа 
ніяких 

почуттів 

спокійна    

впевненість 
гордість 

націоналістичні 13 18 13 2 2 

патріотичні 94 87 40 9 7 

нейтральні 2 7 27 0 0 

негативістські 13 18 13 7 2 

N 122 130 93 18 11 

 

Отримані результати вказують на наявність певних закономірностей. 

Зокрема, більшість респондентів із патріотичними установками виявляють етнічне 

почуття приниженості. Також варто відзначити, що існує сильний зв'язок між 

етнічними почуттями та етнонаціональними установками (φ = 0,433; p < 0,01). 

Такий результат свідчить про те, що установки значною мірою пов’язані з 

афективними процесами, а саме з почуттями, оскільки вони не усвідомлюються. 

Установка поєднує в собі потребу та умови задоволення цієї потреби, які 

переважно конфронтують між бажаним і можливістю її здійснити. Установка 
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трансформуючись у сферу поведінки,  реалізовується психологічно, таким чином, 

людина має вияв в усвідомленні нею доречності своїх дій (які установкою 

спричинені). 

Почуття впорядковує афективну життєдіяльність особистості, воно виконує 

ретенціональну (зберігає минулий досвід) та інтенціональну функції, формує нові 

почуття на базі вже наявного досвіду. Тобто, на основі вже наявних почуттів особа 

реалізовує певні установки, і навпаки, реалізуючи певні установки в особистості 

може вже змінитися відчуття. Отже, актуальні почуття постають чинником, який 

спонукає особу до реакцій та дій. 

При етнічному почутті приниженості домінуючими етнонаціональними 

установками постають патріотичні установки (n = 94), тобто, незважаючи на 

відчуття приниження, українці залишаються вірними своїй державі, її 

етнонаціональним цінностям та традиціям, люблять та шанують свій етнос, 

прагнуть гарного майбутнього. Вони усвідомлюють скрутне становище та 

прагнуть оптимізувати як свій власний стан, так і загальний, суспільно-державний. 

Відчуття приниженості також може бути спричинено комплексом меншовартості, 

який характерний для національного характеру українського народу. Тобто 

виникнення відчуття приниженості спонукає людей до патріотизму, щоб довести 

свою силу і могутність, тим самим нівелювавши неприємні відчуття. Також 

досить вираженими є націоналістичні етнонаціональні установки (n = 13) та 

негативістські етнонаціональні установки (n = 13), що свідчить про тенденцію до 

недовіри та настороженості українців, яка супроводжується захистом своїх 

національних інтересів, збереженням кордонів від ворогів та бажанням якомога 

швидше вирішити суспільно-політичне питання. 

В осіб з етнічним почуттям образи домінують патріотичні етнонаціональні 

установки (n = 87). Так, образа, яка виникла, постає мотивуючим чинником задля 

встановлення справедливості, а саме зміцнення етнонаціональної самобутності та 

суспільного розвитку. Тобто, виявлені відчуття образи мають тенденцію надовго 
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залишатися в емоційній пам’яті українців, формуючи бажання помститися та 

відстояти своє право, свою етнонаціональну ідею. Українці усвідомлюють свою 

етнічну приналежність, виявляють етнонаціональну ідентичність, поважають свою 

країну, хочуть відстояти свою унікальність, прагнуть визнання та кращого 

майбутнього для наступного покоління. Однаково виражені націоналістичні та 

негативістські етнонаціональні установки (n = 18), які виражаються у схильності 

до інтолерантності та неприйнятті норм інших етносів, небажанні підтримувати 

стосунки з іншими державами, ізоляції, яка супроводжується ненавистю та 

агресією щодо порушення територіальної цілісності своєї держави.  

В осіб, які зазначили, що не відчувають жодних відчуттів, переважають 

патріотичні етнонаціональні установки (n = 40), що свідчить про їхню орієнтацію 

на підтримку та повагу співвітчизників. Таким чином, провідними тут постають 

когнітивні конструкції, які сприяють раціональному сприйманню дійсності, 

побудові логічних схем щодо перспектив та подальших дій. Значною мірою 

виражені нейтральні установки (n = 27). Ця частина осіб підтримує нейтральну 

позицію та байдужість стосовно держави, виявляє індиферентне ставлення до 

етнонаціональних питань, які спричинені зневірою та розчаруванням. Це певною 

мірою свідчить про втому, люди вже не бажають приймати жодних рішень в 

етнонаціональному житті. Враховуючи воєнні дії на території України, такий вияв 

почуттів може бути спричинений психологічним захистом, який виявляється у 

витісненні своєї етнонаціональної ідентичності та відстороненості, прагненні не 

думати про втрати, збитки та наслідки задля стабілізації свого психологічного 

стану. Проте вияв патріотичних етнонаціональних установок підтверджує, що, 

незважаючи на втому, люди прагнуть вирішити етнонаціональні питання.  

В осіб, які відчувають спокійну впевненість, переважають патріотичні 

установки (n = 9). Оскільки вони впевнені в етнічній своєрідності та унікальності 

свого народу, то відчувають зв’язок з своєю групою, який виявляється в 

сприятливій етнонаціональній ідентичності. Так, почуття впевненості слугує 
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поштовхом, який реалізується патріотичними етнонаціональними установками, 

орієнтацією на перспективне майбутнє та вірою у сприятливий результат. 

Досліджувані цієї групи поважають звичаї та традиції, вірять в майбутнє, знають, 

що зможуть досягти сприятливих результатів, позитивно налаштовані. 

У представників з вираженим почуттям гідності переважають патріотичні 

установки (n = 7). Для них надзвичайно важливо відчувати себе частиною 

етнонаціональної групи. Гідність слугує тим чинником, який зміцнює афективний 

та когнітивний компоненти, сприяє позитивному вияву етнонаціональної 

ідентичності, надає їй гіперпозитивну валентність. Змістовним утворенням 

почуття гідності, постає позитивний образ власної етнонаціональної групи та її 

представників, який актуалізує етнонаціональну проблематику, об’єднує 

населення та робить етнонаціональну життєдіяльність провідною.  

Тобто, серед досліджуваних, домінують патріотичні етнонаціональні 

установки, що свідчить про загальну сприятливу налаштованість на 

етнонаціональні реалії та позитивну етнонаціональну ідентичність. Значною 

мірою виражені почуття приниженості й образи, які можуть виникати унаслідок 

соціально-економічної та політичної нестабільності, гнобленням загарбників, 

придушення громадської ініціативи. Проте вони компенсуються і 

трансформуються у патріотичні установки, що виявляється прагненням добробуту 

та розвитку для етнонаціональної спільноти, прагненням поліпшити суспільне 

життя та психологічно відновитися, тобто особистість усвідомлює свої почуття, 

рефлексує та реконструює їх шляхом організації своїх намірів та дій. 

Також розглянуто взаємозв’язок між етнонаціональними установками та 

культурно-ціннісним диференціалом, зокрема за такими шкалами: орієнтація на 

себе/на групу, відкритість/супротив змінам, взаємодія/відкидання взаємодії, 

довіра/недовіра до влади. Кожна шкала розглядалася окремо. Результати 

представлені у таблицях 3.6 – 3.9. 
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Таблиця 3.6 

Співвідношення етнонаціональних установок та культурної орієнтації 

досліджуваних 
Етнонаціональні  

установки 

Шкала 

N 

націоналістичні патріотичні нейтральні негативістські 

Орієнтація на себе  

/ 

на групу 

1,0 4 31 4 7 

1,5 16 69 7 18 

2,0 9 62 11 9 

2,5 11 47 11 16 

3,0 9 27 2 4 

 

Так, за шкалою орієнтація на групу/орієнтація на себе особи з 

націоналістськими етнонаціональними установками демонструють значною мірою 

орієнтацію на себе (n = 16), що виявляється самостійністю та тенденцією до 

підтримки норм лише своєї групи. Так, для них референтною є власна 

етнонаціональна спільнота, тому будь-яка активність спрямована на підтримку 

своїх звичаїв та традицій. Вони прагнуть ствердити свою свободу та незалежність. 

Серед осіб з патріотичними етнонаціональними установками виявлено сильну 

орієнтацію на себе (n = 69), проте наявна схильність до орієнтації на групу (n = 

47). Таким чином, вони здатні дослухатися до інших, однак значною мірою 

прагнуть зберегти етнонаціональну самобутність, мир і гармонію всередині 

власної спільноти. Серед осіб з нейтральними етнонаціональними установками 

виявлено середній рівень орієнтації на групу (n = 11). Так, вони позитивно 

ставляться до взаємодії та враховують потреби інших. У досліджуваних з 

негативістськими етнонаціональними установками виявлено орієнтацію на себе 

( n = 18) і, в той же час, схильність до орієнтації на групу (n = 16). Так, вони 

однаковою мірою схильні підтримувати етнонаціональні цінності своєї спільноти і 

йти на компроміс з інтересами інших етнічних представників. Можливо, такий 

результат свідчить про прагнення зняти будь-які етнонаціональні кордони, що 
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супроводжується космополітизмом. Так, українці найбільшою мірою схильні 

виявляти тенденцію до орієнтації на себе, демонструючи при цьому патріотичні 

етнонаціональні установки. 

Таблиця 3.7 

Співвідношення супротиву змінам та етнонаціональних установок 

 
Етнонаціональні  

установки 

Шкала 

N 

націоналістичні патріотичні нейтральні негативістські 

 

Супротив змінам 

/ 

Відкритість до змін 

1,0 2 27 2 2 

1,5 25 107 11 18 

2,0 2 38 16 16 

2,5 9 29 4 7 

3,0 11 36 2 11 

 

Варто відзначити, що наявний статистично значущий зв'язок між змінними: 

супротив до змін та етнонаціональними установками (V = 0,299; p < 0,01).  

За шкалою супротив змінам/відкритість до змін особи з націоналістичними 

етнонаціональними установками демонструють супротив змінам (n = 25). Такий 

результат свідчить про індивідуалізм та закритість культури. Особи, з 

нейтральними етнонаціональними установками також виявляють супротив змінам 

(n = 16). Таким чином, можна стверджувати, що прояв національного характеру  

виявляється в застряганні, консерватизмі та підтримці традиційного. Особи, з 

негативістськими етнонаціональними установками закриті до змін (n = 18). 

Оскільки вони схильні виявляти супротив та небажання замислюватися на будь-

якими етнонаціональними проблемами, то цілком логічно, що вони не прагнуть до 

нового досвіду. Таким чином, особи демонструють супротив змінам за будь-яких 

етнонаціональних установок. Проте значно вищий рівень виявлено в осіб з 

патріотичними етнонаціональними установками (n = 107), що підтверджує їхнє 

прийняття етнонацінальної спільноти та сформовану етнонаціональну 

ідентичність. 
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Згідно з результатами, отриманими за шкалою  взаємодія/відкидання 

взаємодії особи з націоналістичними етнонаціональними установками виявляють 

схильність до взаємодії (n = 20), що може бути засобом ствердження себе, 

розповсюдження норм і цінностей своєї групи, яка супроводжуються наміром 

розширити свої кордони, залучити до себе представників інших груп. Особи з 

патріотичними етнонаціональними установками виявляють значною мірою 

відкидання взаємодії (n = 74). Так, вони зосереджені на власних етнонаціональних 

реаліях та схильні проявляти суперництво з іншими. Особи з нейтральними 

етнонаціональними установками демонструють середній рівень прояву відкидання 

взаємодії (n = 11). Вони схильні до толерантного ставлення, обміну досвідом та 

поступливості. Особи з негативістськими етнонаціональними установками 

виявляють схильність до взаємодії (n = 16), оскільки, вони прагнуть подолати 

етнонаціональні кордони, виявляючи космополітизм. Група осіб з 

негативістськими етнонаціональними установками має схильність до взаємодії 

(n = 16), оскільки вони схильні виявляти антинаціоналізм, прагнучи до мирних та 

конструктивних міжетнічних контактів.  

Таблиця 3.8 

Співвідношення відкидання взаємодії та етнонаціональних установок 

 

Етнонаціональні  

установки 

Шкала 

N 

націоналістичні патріотичні нейтральні негативістські 

 

Взаємодія 

/ 

Відкидання взаємодії 

1,0 2 29 2 2 

1,5 20 38 7 16 

2,0 11 74 11 16 

2,5 7 58 11 11 

3,0 9 38 4 9 

 

Згідно зі шкалою, довіра до влади/недовіра до влади особи з 

націоналістичними етнонаціональними установками виявляють середній рівень 
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довіри до влади (n = 22), який ґрунтується  на сильному соціальному контролі та 

значущості авторитету, тобто вони визнають владу як інституцію. Серед осіб, з 

патріотичними етнонаціональними установками також наявна тенденція до 

визнання влади (n = 129), а саме підпорядкованість правилам та нормам, 

дисциплінованість. Особи з нейтральними етнонаціональними установками 

виявляють слабку тенденцію довіри до влади, проте, особливо не виявляють і 

недовіри (n = 9). Таким чином, вони виявляють індиферентне ставлення, яке 

супроводжується законослухняністю. Особи з негативістськими 

етнонаціональними установками демонструють помірний вияв орієнтації на владу, 

вони схильні підпорядковуватися їй. 

Таблиця 3.9 

Співвідношення довіри до влади та етнонаціональних установок 

 
Етнонаціональні  

установки 

Шкала 

N 

націоналістичні патріотичні нейтральні негативістські 

Довіра до влади 

/ 

недовіра  до влади 

1,0 11 56 9 13 

2,0 22 129 18 31 

3,0 16 51 9 9 

 

На наступному етапі дослідження виявлено взаємозв’язок етнонаціональних 

установок із показниками методики «Психологічний вимір виявів  

етнонаціональної ідентичності». Зокрема, вдалося встановити, що результати за 

кожною із представлених шкал мають суттєво відмінні дисперсії, а це свідчить 

про наявність відмінностей у кожній окремій групі. Особливої уваги заслуговують 

такі взаємозв’язки: етнонаціональні установки та мова спілкування 

(V = 0,490; p < 0,01), етнонаціональні установки та етносамооцінка (V = 0,484;  

p < 0,01). Зв'язок із загальним показником етнонаціональної ідентичності є 

високим, що свідчить про значущість отриманих результатів (V = 0,782; p < 0,01). 

На цьому етапі розглянуто результати кожної окремої групи за шкалами методики 
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«Психологічний вимір виявів етнонаціональної ідентичності» 

(додаток Д, таблиця Д.7).  

Таким чином, особи, які виявляють націоналістичні етнонаціональні 

установки, демонструють найвищий рівень прояву традицій (М = 25,36). Так, вони 

прагнуть довести силу і міць своєї країни, а підтримка традицій надає їм 

впевненості та гармонізує внутрішній стан. Особи з патріотичними 

етнонаціональними установками виявляють високий рівень традицій (M = 25,33), 

демонструють прийняття та прихильність до своєї етнонаціональної групи за 

будь-яких умов. Особи з нейтральними етнонаціональними установками 

виявляють низький рівень традицій (М = 21,93). Вони виявляють низький рівень 

етнонаціональної ідентичності та байдуже ставляться до традицій, не виявляючи 

потреби в них. В осіб з негативістськими нейтральними етнонаціональними 

установками наявний середній рівень показника традиції (М = 24,08). Таким 

чином, їхня увага значною мірою зосереджена на інших аспектах 

етнонаціональної життєдіяльності. Однак вони схильні проявляти увагу та 

підтримувати традиції своєї етнонаціональної спільноти. 

Особи, які виявляють патріотичні етнонаціональні установки, демонструють 

найвищий рівень прояву духовності (М = 37,76). Так, пріоритетність своєї 

етнонаціональної групи, прагнення здобути для неї найвищі блага, відстоювати та 

підтримувати співвідносяться з духовною спорідненістю, глибоким зануренням в 

сакральні смисли етнонаціональних буттєвостей. Особи з націоналістичними 

етнонаціональними установками виявляють високий рівень духовності (М =  

36,59), тобто для них характерною є значна зосередженість на інтересах і 

цінностях своєї спільноти, яка супроводжується підтримкою її філософії та релігії, 

підтримкою та розповсюдженням етнонаціонального світогляду. Особи з 

нейтральними етнонаціональними установками виявляють низький рівень 

духовності (M = 31,18). Саме індиферентне ставлення та нейтралітет, зумовлений 

толерантним ставленням, девальвує власні духовні аспекти суспільної 
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життєдіяльності. В осіб з негативістськими нейтральними етнонаціональними 

установками наявний середній рівень духовності (М = 35,04). Так, вони розуміють 

власні духовні здобутки, виявляють належність до своєї спільноти, проте через 

втому або розчарування схильні скептично ставитися до духовних виявів 

етнонації, ставлячи під сумнів їх доречність. 

Досліджувані, які виявляють патріотичні етнонаціональні установки, 

демонструють найвищий рівень прояву культури (М = 32,59). Таким чином, 

патріотизм виявляється прагненням розвивати, підтримувати та поширювати 

українську культуру. Особи з націоналістичними етнонаціональними установками 

виявляють високий рівень культури (М = 32,59). Визнання пріоритетності своєї 

групи, поширюючись на весь спектр етнонаціональної життєдіяльності, 

супроводжується визнанням лише культури своєї групи. Представники, з 

нейтральними етнонаціональними установками виявляють дуже низький рівень 

показника культура (М = 27,18). Вони виявляють позицію космополітизму, таким 

чином, для них не є характерним розділяти культуру на свою та чужу, будь-яка 

культура визнається та приймається, але урівнюється, тим самим знецінюючись.  

В осіб з негативістськими нейтральними етнонаціональними установками 

наявний середній рівень показника культура ( М = 29,45). Так, незважаючи на те, 

що вони не надають перевагу жодній з національностей, прагнуть не думати про 

етнонаціональне походження, вони схильні виявляти інтерес та повагу, 

зацікавлення до культурного прояву етнонаціональної ідентичності, надаючи йому 

важливого значення. 

Особи, які виявляють націоналістичні етнонаціональні установки, 

демонструють найвищий рівень інформаційного простору, як форми прояву 

етнонаціональної ідентичності (М = 34,59). Вони прагнуть поширювати 

інформацію щодо унікальності та значимості своєї етнонаціональної спільноти, її 

норми та звичаї, культуру. Певним чином вони виявляють прагнення захищати та 

оберігати свою країну. Особи з патріотичними етнонаціональними установками 
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виявляють високий рівень інформаційного простору (M = 34,57). Вони прагнуть 

поширювати інформацію державною мовою, намагаються висвітлити якомога 

краще етнонаціональну інформацію, деактивувавши іншомовне та чужорідне. 

Особи, з нейтральними етнонаціональними установками виявляють низький 

рівень інформаційного простору (М = 29,18). Так, вони схильні звертати увагу на 

іноетнічні джерела та мають тенденцію підтримувати іноземні джерела 

інформації, надавати їм перевагу. В осіб з негативістськими нейтральними 

етнонаціональними установками наявний середній рівень прояву інформаційного 

простору, як форми етнонаціональної ідентичності (М = 29,75). Таким чином, 

вони зосереджені на джерелах інформації власної етнонаціональної спільноти, 

проте прагнуть взагалі не виявляти взаємодії з ними. 

Особи, які виявляють націоналістичні етнонаціональні установки, 

демонструють найвищий рівень прояву мови (М = 29,77). Так, вони прагнуть 

утвердити норми і правила своєї етнонації, зміцнити цінності та наголосити на 

етнонаціональній неповторній унікальності. Особи з патріотичними 

етнонаціональними установками виявляють високий рівень мови (М = 29,42). 

Оскільки вони виявляють патріотизм і прагнення підтримувати ідеологію власної 

спільноти, то проявляють значну прихильність до української мови, яка постає для 

них одним з провідних ідентитетів. 

 Особи, з нейтральними етнонаціональними установками виявляють дуже 

низький рівень мови (М = 24,43). У зв’язку з толерантним, дещо байдужим 

ставленням до будь-яких етнонаціональних характеристик, вони схильні не 

надавати сильного значення мові, як етнонаціональному прояву, не вважаючи її 

ідентитетом. В осіб з негативістськими нейтральними етнонаціональними 

установками наявний середній рівень мови (М = 26,00). Таким чином, хоча вони й 

прагнуть позбутися всього етнонаціонального, однак, надають перевагу 

українській мові, як формі прояву етнонаціональної ідентичності, ототожнюючи 

себе з нею. 
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Особи, які виявляють патріотичні етнонаціональні установки, демонструють 

найвищий рівень прояву етносамооцінки (М = 42,16). Так, вони виявляють 

етнонаціональну  гідність та прийняття своєї етнонаціональної ідентичності 

сприятливий образ себе. Особи з націоналістичними етнонаціональними 

установками виявляють високий рівень етносамооцінки (М = 40,40). Такий 

показник свідчить про те, що гіперідентичність власної етнонаціональної 

належності створює відчуття унікальності, формуючи віру у неперевершеність та 

бездоганність етнонації. Особи з нейтральними етнонаціональними установками 

виявляють низький рівень етносамооцінки (М = 34,56). Так, вони виявляють 

деформоване ставлення до власного походження, яке ґрунтується на невизнанні 

унікальності своєї етнонаціональної групи, інфантилізмі та відчуженні. 

 В осіб з негативістськими етнонаціональними установками наявний 

середній рівень етносамооцінки (М = 39,08). Таким чином, невдоволення 

політичною та соціально-економічною системою, зумовлене негативістськими 

етнонаціональними установкими, має тенденцію знижувати етносамооцінку. 

Досліджувані, які виявляють націоналістичні етнонаціональні установки, мають 

найвищий рівень прояву національних почуттів (М = 38,22). Так, прагнення 

зберегти етнонаціональну самобутність, поширювати цінності та зміцнювати 

ідеологію певним чином формує одержимість, яка виявляється в готовності йти на 

будь-які дії заради своєї країни.  

Особи з патріотичними етнонаціональними установками виявляють високий 

рівень національних почуттів (М = 37,43). Відчуття зв’язку з своєю етнонацією, 

повага та любов до неї супроводжується духовно-моральною відданістю, 

схильністю ставити інтереси країни вище власних. Особи з нейтральними 

етнонаціональними установками виявляють низький рівень національних почуттів 

(М = 34,12), оскільки вони виявляють індиферентне, досить уніфіковане ставлення 

до етнонаціональних реалій, не приймаючи ідей та цінностей своєї 

етнонаціональної спільноти.  
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В осіб з негативістськими нейтральними етнонаціональними установками 

наявний середній рівень показника національні почуття (М = 36,16). Незважаючи 

на те, що етнонаціональна ідентичність не функціонує на високому рівні, вони 

усвідомлюють цінності та норми своєї етнонаціональної групи, демонструючи їх 

прийняття. 

Особи, які виявляють патріотичні етнонаціональні установки, демонструють 

найвищий рівень прояву трансформованості (М = 25,16). Такий показник свідчить 

про відданість інтересам своєї держави, прагнення захистити її, сприяти розвитку 

та підтримувати етнонаціональну самобутність, співвідноситься зі значним 

розвитком етнонаціональної самосвідомості та зміцненні етнонаціональної 

ідентичності. Особи з націоналістичними етнонаціональними установками 

виявляють високий рівень трансформованості (М = 24,04), що свідчить про сильне 

бажання зміцнити етнонаціональну ідентичність кожного громадянина, 

пропагування ідей та цінностей своєї етнонаціональної групи. Це детермінує 

швидкі зміни та реакції щодо етнонаціональних реалій.  

Особи з нейтральними етнонаціональними установками виявляють дуже 

низький рівень трансформованості ідентичності (М = 21,31). Вони виявляють 

пасивність та знижений рівень етнонаціональної свідомості, який 

характеризується ригідністю. В осіб з негативістськими нейтральними 

етнонаціональними установками наявний середній рівень трансформованості 

(М = 22,29), що свідчить про супротив та психологічний захист, який проявляється 

прагненням відгородитися від етнонаціональних проблем та потреб у їх 

вирішенні. 

Також встановлено існуючі взаємозв’язки між методикою для визначення 

етнічної ідентичності Дж. Фінні та показниками методики «Психологічний вимір 

виявів етнонаціональної ідентичності». За результатами дослідження були 

отримані такі результати (таблиця 3.10).     
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Таблиця 3.10 

Значення коефіцієнту кореляції між показниками методики Фінні, яка 

вимірює вираженість етнічної ідентичності та методики «Психологічний вимір 

виявів етнонаціональної ідентичності» (за Пірсоном) 

 
Структурні компоненти 

 

 

 

 

 

Форми прояву 
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Традиції -0,228
**

 -0,201
**

 -0,215
**

 

Духовність 0,396
**

 0,339
**

 0,378
**

 

Культура -0,389
**

 -0,351
**

 -0,360
**

 

Інформаційний простір -0,367
**

 -0,335
**

 -0,336
**

 

Мова (мовленнєва поведінка) -0,292
**

 -0,281
**

 -0,257
**

 

Етносамооцінка -0,391
**

 -0,294
**

 -0,403
**

 

Національні почуття 0,272
**

 0,239
**

 0,255
**

 

Трансформованість 0,307
**

 0,237
**

 0,312
**

 

Загальний показник етнонаціональної 

ідентичності 
0,434

**
 0,399

**
 0,395

**
 

*p < 0,05; **p < 0,01 

Виявлено значущий обернений зв’язок між традиціями та загальним 

показником етнічної ідентичності (r = -0,228; p < 0,01), афективним компонентом 

етнічної ідентичності (r = -0,215; p < 0,01), когнітивним компонентом етнічної 

ідентичності (r = -0,201; p < 0,01). 

Тобто, що нижчим є вияв традицій, то вищим є загальний показник етнічної 

ідентичності, його афективний та когнітивний компоненти. І навпаки, що вищим є 

вияв традицій, то нижчими виявляються загальний показник етнічної 

ідентичності, афективний та когнітивний компоненти. 
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Такий результат можна пояснити тим, що більшість досліджуваних виросли 

не знаючи своїх етнічних традицій, оскільки виховувалися, не враховуючи 

особливостей традицій. Тобто, досліджуваним бракує знань щодо своїх звичаїв та 

традицій, а особливо емоційної єдності з ними. Так, для значної частини 

досліджуваних традиції не є значущим етнонаціональним ідентитетом, оскільки 

представники зі значним проявом етнічної ідентичності виявляють низький рівень 

вияву традицій. Таким чином, досліджувані маючи високий рівень показника 

загальної етнічної ідентичності, виявляють свою етнічну ідентичність, відчуваючи 

приналежність до своєї етнічної спільноти, без підтримки традицій. У зв’язку з 

тим, що українці традиційно перебувають під впливом безлічі чужих традицій, ці 

особи не змогли зосередитися на знаннях щодо унікальності своїх власних 

традицій, слабо усвідомлюють звичаєві норми не змогли закріпити їх у своїй 

підсвідомості, не виробивши емоційний зв’язок з ними. Окрім цього також 

виявлено, що чим вищий показник афективного компоненту етнічної ідентичності, 

тим нижчим є показник традиції. Так, значною мірою на традиційність впливала 

радянська система, яка перешкоджала виробленню прихильності та позитивних 

відчуттів до них. Саме тому українці не мають емоційного зв’язку з ними, не 

надають їм важливості, раціоналізуючи сакральний зміст. 

Отримані результати також свідчать про обернений зв’язок традицій з 

когнітивним компонентом етнічної ідентичності. Так, українцям не притаманно 

слідувати традиціям через брак досвіду, який, у свою чергу, виявляється 

когнітивним компонентом етнічної ідентичності, а саме знаннями, усвідомленням 

та розумінням їх етнонаціональних особливостей. Варто також зазначити, що 

наразі переважна частина молоді орієнтована на майбутнє, тобто не вважає за 

потрібне поринати у колорит минулих реалій. Можливо, глобалізація, 

динамічність карколомного сьогодення не дозволяють зосередитись на них, а 

швидше вибудувати новітні етнонаціональні реалії, суттєво модернізувавши 

українські звичаї та традиції. На противагу цьому, українське населення, яке 
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демонструє високий рівень традицій, виявляє низький рівень загального показника 

етнічної ідентичності, когнітивного та афективного компонентів етнічної 

ідентичності, тобто слідування традиціям не є свідченням високого рівня етнічної 

ідентичності. Такий результат можна пояснити тим, що той, хто виконує 

традиційні приписи, просто робить це зі звички, виконуючи звичайну обрядову 

діяльність, яка не несе глибокого етнонаціонального змісту, а скоріше виступає 

соціалізуючим чинником та елементом внутрішньої психологічної безпеки та 

комфорту. 

Значною мірою наявний прямий зв’язок між духовністю як формою прояву 

етнонаціональної ідентичності та загальним компонентом етнонаціональної 

ідентичності (r = 0,396; p < 0,01). Тобто, чим вищий рівень духовності, тим вищим 

є прояв етнонаціональної ідентичності, і навпаки – чим вищим є рівень загального 

показника етнонаціональної ідентичності, тим сильніший вияв духовності як 

форми прояву етнонаціональної ідентичності. Такий результат, свідчить про те, 

що етнонаціональна ідентичність українців завжди перебуває у міцному зв’язку з 

духовним єством соціуму. Духовність є провідною рисою їхнього національного 

характеру, виявляється в ментальності, яка супроводжується емоційністю, 

чутливістю, проникливістю, зануренням у глибини етнонаціонального буття. 

Досить сильним є зв’язок духовності з афективним компонентом етнічної 

ідентичності (r = 0,378; p < 0,01), оскільки підтверджує сердечність українського 

народу, його чуттєвість. Так, духовність як форма прояву етнонаціональної 

ідентичності сприяє емоційним реакціям на суспільно-політичні події, духовній 

єдності, прийнятті себе як представника етнонаціональної спільноти. Водночас, 

сильний вияв афективного компоненту етнічної ідентичності формує сприятливий 

ґрунт для трансформаційних процесів, розкриває потенціал та бажання 

конструктивної взаємодії в етнонаціональному просторі. 

Також виявлено прямий зв’язок між шкалою духовності та когнітивним 

компонентом етнічної ідентичності (r = 0,339; p < 0,01). Високий рівень 
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духовності як форми прояву етнонаціональної ідентичності формує бажання 

пізнати свою етнонаціональну групу, надає мотивації осягнути зміст та 

особливості вікових суперечностей буття, виявляючись прагненням поширювати 

етнонаціональні цінності серед прийдешніх поколінь. Натомість, когнітивний 

компонент етнічної ідентичності, зміцнює духовність українців, сприяє їх 

розвитку та рефлексії. 

У ході дослідження виявлено обернений кореляційний зв’язок між 

етнонаціональним проявом культури та загальним показником етнічної 

ідентичності (r = -0,389; p < 0,01). Так, особи з низьким виявом культури, 

демонструють високий рівень загального показника етнічної ідентичності. 

І навпаки, люди з високим рівнем культури виявляють низький рівень етнічної 

ідентичності. Отриманий результат можна пояснити тим, що більшість осіб має 

українців викривлений образ української культури, у них відсутні або викривлені 

уявлення та знання щодо її особливостей. Такий результат є цілком очевидним, 

оскільки протягом тривалих періодів українська культура була придушена та 

невизнана. У зв’язку з цим, український народ переставав ідентифікувати себе з 

нею. Варто також зазначити про комплекс меншовартості, який значною мірою 

випливає на ідентифікацію особистості з культурою.  Так, більшість 

досліджуваних виявляють низьку етнічну самооцінку, неприйняття себе та своєї 

етнічної культури, що супроводжується соромом та применшенням своїх 

досягнень, наявна тенденція до знеціненням власного етносу та ідеалізації іншого. 

Водночас, особи з високим рівнем культури демонструють низький рівень 

етнічної ідентичності. Такий результат може свідчити про загальну особистісну 

зацікавленість культурою, яка супроводжується обізнаністю та розвитком. Тобто, 

ця група осіб, виявляючи значний рівень зацікавленості та прийняття культури, не 

виявляє етнічної ідентичності з українським суспільством. Такий показник може 

свідчити про космополітизм та індиферентне ставлення до українського.  



160 

Також виявлено обернений зв’язок шкали культура з афективним 

компонентом етнічної ідентичності (r = -0,360; p < 0,01). У зв’язку з тим, що 

український народ довгий час не мав змоги поширювати свої культурні здобутки, 

у нього не виробилася звичка ними пишатись, відповідно відсутній емоційний 

зв’язок з нею. Проте українці виявляють значну прихильність до свого народу, 

відчуваючи міцний емоційний зв’язок. Саме усвідомлення того, що у країни не 

було змоги виявити свій етнонаціональний потенціал (а той, що був проявлений, 

спрямовувався тоталітарною системою), надає почуття єдності, співчуття та 

прийняття своєї етнонаціональної самобутності. Натомість люди з високим рівнем 

культури не занурюються вглиб історичного трагізму, не виявляють високого 

афективного етнічного компоненту, тобто сильних почуттів та міцного емоційного 

зв’язку. 

Наявний обернений зв’язок культури та когнітивного компоненту етнічної 

ідентичності (r = -0,351; p < 0,01). Так, незважаючи на те, що особи мають низький 

рівень культури, вони виявляють етнічну ідентичність, оскільки мають ґрунтовні 

знання історії, традицій та суспільно-політичних процесів. Українці прагнуть 

компенсувати свій низький культурний прояв етнонаціональної ідентичності, 

створюють певні можливості для популяризації української культури, активно 

перекладають літературу державною мовою, сприяють українській освіті, що 

значною мірою підкріплено вираженою когнітивною складовою етнічної 

ідентичності, усвідомленням та розумінням етнонаціональних цінностей.  

Водночас, чимало досліджуваних прагнуть переосмислити культуру. Високий 

рівень зацікавлення та ідентифікації з нею спричиняє бажання її модернізувати, 

виявляючи орієнтацію на Європу та іноземне, вони знижують свою етнічну 

ідентичність і, відповідно, її когнітивний компонент. 

Серед  отриманих даних виявлено обернений  зв’язок між інформаційним 

простором як формою прояву етнонаціональної ідентичності, та загальним 

показником етноідентичності (r = -0,367; p < 0,01). Так, що нижчим є рівень  
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форми   прояву  етнонаціональної  ідентичності – інформаційний простір, то 

вищим є вияв загального показника етнічної ідентичності. І навпаки, люди з 

високим рівнем прояву інформаційного простору мають низький рівень показника 

етнічної ідентичності. Тобто, інформаційний простір, як форма прояву 

етнонаціональної ідентичності перешкоджає сприятливому рівню етнічної 

ідентичності. Такий результат можна пояснити тим, що переважна частина ЗМІ та 

медіа нівелює цінності українського суспільства, використовуючи ситуацію 

несформованості національної свідомості, завуальовано поширюючи та 

насаджуючи іноземні пріоритети, які примітивізують та знижують громадянську 

активність. Водночас, значна частина осіб виявляє недовіру до інформаційного 

простору, яка супроводжується критичним мисленням та орієнтується на логічне 

підтвердження. 

Також наявний обернений зв’язок інформаційного простору, як форми 

прояву етнонаціональної ідентичності  з афективним (r = -0,336; p < 0,01) та 

когнітивним (r = -0,335; p < 0,01) компонентами етнічної ідентичності. Особи, які 

мають високий рівень афективного компоненту етнічної ідентичності (що 

супроводжується прихильністю та прийняттям, позитивним ставленням) 

демонструють недовіру до інформаційного простору, не виявляють зацікавленості,  

не вважають його значущим ідентитетом. Водночас особи, які надають перевагу та 

орієнтуються на інформаційний простір, втрачають міцний етнонаціональний 

зв’язок з етнонаціональною спільнотою. Специфічність подачі інформації, 

недостатнє висвітлення культури та історії на інтернет-порталах знижує 

усвідомлення та розуміння особливостей етнонаціональної життєдіяльності 

українців, їхньої ідеології та цінностей. Відсутність інформації, яка б формувала 

етнонаціональну ідентичність, деформує образ України. Малий тираж 

україномовних газет та журналів, русифікація програм, мала кількість 

україномовного контенту на телебаченні та радіо знижує знання та розуміння 

культури і традицій етнонаціональної спільноти, витісняє мову та знижує 
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консолідацію. Широка іноземна продукція спричинює дисонанс у суспільно-

громадянській життєдіяльності. Саме тому, особи, які піддаються впливу ЗМІ, не 

виявляють високого рівня етнічної ідентичності, особливо її когнітивної 

складової. 

Виявлено обернений зв’язок форми прояву етнонаціональної ідентичності – 

мови із загальним показником етнічної ідентичності (r = -0,292; p < 0,01); 

когнітивним (r = - 0,281; p < 0,01) та афективним (r = -0,257; p < 0,01) 

компонентами етнічної ідентичності. Тобто, що нижчим є показник мови, то 

вищим є показник загальної етнічної ідентичності, його когнітивний та 

афективний компоненти. І, навпаки, особи з високим показником мовленнєвої 

поведінки, етнонаціональної ідентичності демонструють низький рівень 

загального показника етнічної ідентичності, його когнітивного та афективного 

компоненту. 

Так, люди з низьким показником мови, як форми прояву етнонаціональної 

ідентичності, виявляють високий рівень загального показника етнічної 

ідентичності. Тобто, представники українського суспільства відчувають свою 

етнічну приналежність, незважаючи на те, якою мовою вони спілкуються. Такий 

результат можна пояснити тим, що довгий період часу українська мова 

витіснялася з суспільного життя українців: шляхом загарбання територій, 

русифікацією та цілеспрямованою інформаційною політикою. Саме тому, навіть 

усвідомлюючи важливість української мови, суспільство не вважає її головним 

ідентитетом, оскільки значної сили набуває психологічна звичка. Таким чином, 

навіть виявляючи значний рівень етнічної ідентичності, українці продовжують 

спілкуватися російською мовою. І навпаки, високий рівень мовної 

етнонаціональної ідентичності не є свідченням високого рівня загального 

показника етнічної ідентичності. Так, особи, які спілкуються українською мовою, 

можуть виявляти свою звичку, а не патріотичність. Загальновідомо, що більшість 

селян використовують українську мову через те, що так прийнято. Також такий 
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показник може бути свідченням нонкомформності, що виявляється у демонстрації 

патріотизму, якого насправді немає. Водночас, перехід на українську мову, 

спричинений спробою захистити свою країну, відстояти власну самобутність, 

зберегти унікальність. Тобто українська мова починає актуалізувати 

етнонаціональну свідомість, проте її недостатньо для вияву високого рівня 

загального показника етнічної ідентичності. 

Виявлено обернений кореляційний зв’язок мови з когнітивним компонентом 

етнічної ідентичності. Так, людина може демонструвати високий рівень етнічної 

ідентичності, відчувати себе українцем та виявляти етнічну приналежність, 

оперуючи знаннями щодо історії, традицій та інших етнічних особливостей, проте 

через звичку говорити російською мовою. І, навпаки, розмовляти українською 

мовою і водночас не маючи чітких уявлень про етнічні особливості своєї 

спільноти, не відчуваючи значної спорідненості з нею. Таким чином, українська 

мова не є значним ідентитетом для більшості українців у зв’язку з обмеженим 

досвідом спілкування, не всі її вивчали, не привчені до спілкування нею в родині.  

Мова як форма прояву етнонаціональної ідентичності також обернено 

корелює з афективним компонентом етнічної ідентичності. Переважна більшість 

досліджуваних не мають досвіду та звички говорити українською мовою, а отже й 

не формується емоційна прихильність до неї. Так, міграція до міст переважно 

супроводжувалася русифікацією. Українська мова залишалася вжитковою у 

сільській місцевості. У містах вважалась за краще і зручніше говорити 

російською, що, своєю чергою, не суперечить українській етнічній належності. 

Згідно з отриманими даними виявлено, що етносамооцінка обернено 

корелює із загальним показником етнічної ідентичності (r = -0,391; p < 0,01), 

афективним (r = -0,294; p < 0,01) та когнітивним (r = -0,403; p < 0,01) 

компонентами етнічної ідентичності. Тобто що нижчою є етнічна самооцінка, то 

вищим є загальний показник етнічної ідентичності, афективний та когнітивний 

компоненти. І навпаки, що вищою є етнічна самооцінка, то нижчими є показники 
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афективного  та когнітивного компонентів етнічної ідентичності. Отриманий 

результат можна пояснити тим, що особам властивий комплекс меншовартості, 

який має вияв у низькій етнічній самооцінці. Можливо це пов’язано з тим, що на 

масовому рівні, протягом віків українці Вони зазнали психологічної деформації, 

оскільки протягом віків були об’єктом приниження та знущань, висміювання та 

знецінення. Внаслідок чого, чужа негативна оцінка перетворилася на власну, а 

образа на ворогів перетворилася на ненависть до себе. Українці стали самі для 

себе ворогами, які соромляться себе, своєї мови, держави, не визнають культури. 

Роль «молодшого брата», «малороса» є міцно вкоріненою у підсвідомості і стало 

стереотипною поведінкою. Таким чином, несвідоме відчуття недостатньої 

довершеності перетворилося на свідоме відчуття меншовартості порівняно з 

іншими.  

Проте, саме низька етносамооцінка є тим рушійним механізмом захисту 

своїх етнонаціональних інтересів, відстоювання та пізнання себе, вшановування 

своєї історії, культури та традицій. Вона формує прагнення довести свою 

унікальність, пізнати свої особливості, загострює національну свідомість, що 

супроводжується зростанням когнітивного та афективного компонентів етнічної 

ідентичності, сприяє відчуттю єдності та прихильності до звичаєвих норм.  

Характерною рисою низької етнічної самооцінки досліджуваних є тенденція до 

ідеалізації, яка супроводжується перфекціонізмом, а саме бажанням визнати себе 

та бути визнаним іншими. Змістом низької самооцінки, в тому числі етнічної, є 

страждання, яке постає потужним ідентитетом для всього українського. Кожен 

українець, ідентифікуючи себе з цілим українським народом, емпатійно 

переживаючи біль та несправедливість емпатійних буттєвостей, прагне 

встановити внутрішню рівновагу й зовнішню гармонію завдяки силі усвідомлення 

своєї етнічної належності та емоційної прихильності до неї. Водночас, навпаки, 

висока етнічна самооцінка перешкоджає зануренню в глибини етнонаціональних 
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реалій, знижує рефлексію та будь-які спроби пізнати й осягнути унікальність 

етносу. 

У ході проведеного дослідження виявлено прямий зв’язок між 

національними почуттями та загальним показником етнічної ідентичності 

(r = 0,272; p < 0,01). Так, національні почуття, які виражають патріотизм, почуття 

гідності, прагнення волі та незалежності, активну позицію та ототожнення себе з 

етнонаціональною спільнотою, сприяють позитивному вияву етнічної 

ідентичності, водночас високий рівень етнічної ідентичності зумовлює вияв 

національних почуттів. Отримані результати також демонструють прямий зв’язок 

національних почуттів як форми прояву етнонаціональної ідентичності з 

афективним компонентом (r = 0,255; p < 0,01). Саме почуття сприяють 

ототожненню та прийняттю своєї етнонаціональної групи, надаючи їй пріоритету 

та визнання, що виявляється афективним компонентом. Таким чином, 

сформований афективний компонент етнічної ідентичності постає рушійною 

силою для патріотизму та відваги. 

Згідно з отриманими результатами, виявлено прямий зв’язок національних 

почуттів та когнітивного компоненту етнічної ідентичності (r = 0,239; p < 0,01). 

Таким чином, національні почуття сприяють національній пам’яті та розвитку 

національної свідомості, а знання й усвідомлення особливостей свого етносу 

формують любов до країни, повагу та прагнення до етнонаціонального розвитку. 

Отримані результати свідчать про прямий позитивний зв’язок трансформованості 

як форми прояву етнонаціональної ідентичності  та загального показника етнічної 

ідентичності (r = 0,307; p < 0,01). Так, трансформованість етнічної ідентичності 

(яка виявляється активізацією етнонаціональної свідомості, переосмисленням 

своєї ролі в етнонаціональних реаліях, зростанням патріотизму та відповідальності 

за майбутнє), сприяє розвитку етнічної ідентичності, а саме високому рівню її 

вираженості. 
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Виявлено прямий зв’язок між трансформованістю і когнітивним 

компонентом етнічної ідентичності (r = 0,237; p < 0,01). Таким чином, люди, які 

виявляють трансформованість як форму прояву етнонаціональної ідентичності, 

оперують знаннями про історію, традиції та особливості свого етносу, 

усвідомлюють своє походження, починають активно цікавитись суспільно-

політичним життям, виявляючи активну громадянську позицію. Тобто, 

трансформованість впливає на зростання знань щодо етнічних реалій. Ці знання, 

виражені когнітивними конструкціями значною мірою сприяють трансформації 

етнонаціональної ідентичності. 

Виявлено прямий зв’язок форми прояву етнонаціональної ідентичності – 

трансформованості з її афективним компонентом (r = 0,312; p < 0,01). Цей 

результат свідчить про те,  тривалий тиск на нашу самобутність спричинили 

трансформаційний аспект етнонаціональної ідентичності, який пов’язаний із 

зростанням афективного компоненту етнічної ідентичності, що сприяє 

формуванню емоційного зв’язку з етнонаціональною спільнотою, відчуття 

належності та єдності з нею. Водночас афективний компонент етнічної 

ідентичності, відчуття прихильності до своєї групи, прийняття та висока оцінка 

свого членства в ній підсилюють трансформаційні процеси у вияві 

етнонаціональної ідентичності, збільшуючи прояв етнонаціональної свідомості та 

спрямовуючи рефлексію кожного громадянина на самоусвідомлення свого 

етнонаціонального ставлення до суспільних процесів. 

Виявлено взаємозв’язок загального показника етнонаціональної 

ідентичності із загальним показником етнічної ідентичності (r = 0,434, р < 0,01), її 

когнітивним (r =0,399, р < 0,01) та афективним (r = 0,395; р < 0,01) компонентами. 

Таким чином, сформована етнічна ідентичність, її високий рівень є важливим 

аспектом прояву етнонаціональної ідентичності. Високий рівень когнітивного та 

афективного компонентів сприяють  формуванню етнонаціональної ідентичності 
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(саме відчуття належності постає системотворчим чинником, вищим щаблем 

розвитку усвідомлення свого походження). 

Наступним етапом дослідження стало визначення взаємозв’язку результатів 

за методикою «Психологічний вимір виявів етнонаціональної ідентичності»  та  

етнічною афіліацією. За результатами дослідження отримані такі результати 

(таблиця 3.11). 

Таблиця 3.11 

Значення коефіцієнту кореляції між показниками методики «Психологічний вимір 

виявів етнонаціональної ідентичності» та показниками етноафіліативних 

тенденцій (за Пірсоном) 
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Традиції  -0,220
**

 

Культура  -0,226
**

 

Мова (мовленнєва поведінка)  -0,273
**

 

Загальний показник етнонаціональної 

ідентичності 
0,310

**
 -0,399

**
 

*p < 0,05; **p < 0,01 

Під час дослідження виявлено значущий обернений кореляційний зв’язок 

між антиетноафіліативними тенденціями та формами прояву етнонаціональної 

ідентичності, а саме мовою (r = -0,273;  p  <  0,01), культурою (r = -0,226, p < 0,01) 

та традиціями (r = -0,220; p < 0,01). Так, що вищими є показники мови, культури та 

традицій, то нижчим є показник антиетноафіліативних тенденцій. Відповідно, 

вираженішими стають етноафіліативні тенденції. І навпаки, чим нижчими є форми 

прояву етнонаціональної ідентичності: мови, культури, традицій, тим вищим 

виявляється показник антиетноафіліативних тенденцій. Отриманий результат 

свідчить про те, що особи, які виявляють низький рівень антиетноафіліативних 
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тенденцій, не підтримують традиції та культуру своєї етнонаціональної спільноти, 

виявляють небажання спілкуватися державною мовою. Так, особи з вираженими 

антиетноафіліативними тенденціями демонструють низьку потребу бути 

представниками своєї спільноти, не ототожнюють себе з нею, виявляючи низький 

рівень ентонаціональної ідентичності. Також вони характеризуються 

відчуженістю, байдужістю та відособленням, наявна тенденція до міграції та до 

сепаратизму. 

Водночас особи, які мають низький рівень антиетноафіліативних тенденцій, 

виявляють високі показники таких форм прояву етнонаціональної ідентичності як 

мова, культура та традиції. Тобто вони прагнуть бути включеними в 

життєдіяльність етнонаціональної спільноти, виявляють потребу бути 

представниками своєї етнонаціональної групи, орієнтуючись на її підтримку. Так, 

у сучасний період суспільно-політичної нестабільності люди починають виявляти 

підвищений інтерес до етнонаціональної ідентичності, прагнучи знайти 

психологічний захист у культурі, традиціях та мові, зберегти свою 

етнонаціональну самобутність. Такий показник супроводжується схильністю 

приймати норми та цінності своєї етнонаціональної спільноти, виражає значну 

прихильність особистості до етнонації, яка характеризується високим адаптивним 

компонентом етнічної ідентичності. 

Виявлено прямий зв’язок між етнонаціональною ідентичністю та 

етноафіліативними тенденціями (r = 0,310, р < 0,01). Так, що вищим є показник 

етнонаціональної ідентичності, то вищим є показник етноафіліативних тенденцій. 

Тобто сформований високий рівень етнонаціональної ідентичності 

супроводжується почуттями любові, поваги, відданості та прихильності до 

батьківщини. Водночас наявні виражені етноафіліативні тенденції сприяють 

розвитку етнонаціональної ідентичності, прагненню бути включеним у 

життєдіяльність соціуму. 
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 Виявлено обернений зв’язок між загальним показником етнонаціональної 

ідентичності та антиетноафіліативними тенденціями (r = -0,399; р < 0,01). Так, що 

вищим є рівень антиетноафіліативних тенденцій, то менше вираженим є прояв 

етнонаціональної  ідентичності. Тобто відчуття невдоволення, байдужості, зневаги 

до власного етносу перешкоджають розвитку етнонаціональної ідентичності. При 

проведенні кореляційного аналізу між шкалами методики «Психологічний вимір 

виявів етнонаціональної ідентичності» та шкалами методики культурно-

ціннісного диференціалу значущих зв’язків не виявлено. Те саме стосується і 

зв’язків шкал етнопсихологічного опитувальника та авторської методики (таблиці 

3.12). 

Таблиця 3.12 

Значення коефіцієнту кореляції між показниками методики «Психологічний вимір 

виявів  етнонаціональної ідентичності» та вираженням типів етнічної ідентичності 

(за Спірменом) 

 
Типи етнічної ідентичності 

 

 

 

 

Форми прояву 

етнонаціональної ідентичності 

Е
тн

о
н

іг
іл

із
м

 

Е
тн

іч
н

а 

ін
д

и
ф

и
р
ен

тн
іс
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Духовність -0,232
**

 -0,339
**

 

Етносамооцінка -0,391
**

 -0,205
**

 

Національні почуття -0,272
**

 -0,239
**

 

Трансформованість -0,307
**

 -0,237
**

 

Загальний показник етнонаціональної 

ідентичності 
-0,434

**
 -0,399

**
 

Етнонігілізм  0,237
**

 

*p < 0,05; **p < 0,01 

Виявлено обернений зв’язок духовності як форми прояву етнонаціональної 

ідентичності з етнонігілізмом  (r = -0,232; p < 0,01) та етнічною індиферентністю 

(r = -0,339; p < 0,01). Так, що вищим є показник духовності, то нижчим є показник 

етнічної індиферентності та етнонігілізму.  
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Етнонаціональна спільнота транслює духовний суверенітет, який 

виявляється в усіх сферах життя (в релігії, культурі, життєдіяльності, побуті). 

Духовність постає одним з провідних джерел збереження української 

самобутності. Завдяки духовності український соціум вибудовує ієрархію 

етнонаціональних цінностей, мету та сенс своєї громадянської активності, 

знаходить ресурси для вирішення проблем. Саме тому вони не схильні проявляти 

етнічну індиферентність та етнонігілізм. Таким чином, духовність 

супроводжується почуттями етнонаціональної спорідненості та близькості. І 

навпаки, особи, які виявляють низький рівень духовності, характеризуються 

байдужістю та неусвідомленням цінностей своєї спільноти, поверхневим 

ставленням до свого етнонаціонального походження, яке супроводжується 

низьким виявом етнонаціональної ідентичності і, відповідно, етнонігілізмом. 

Виявлено обернений зв’язок форми прояву етнонаціональної ідентичності –

 етносамооцінки з етнонігілізмом (r = -0,391; p < 0,01) та етнічною 

індиферентністю (r = -0,205; p < 0,01). Особи, які демонструють високу етнічну 

самооцінку, не мають схильності до  етнонігілізму та етнічної індиферентності, і 

навпаки, ті, хто виявляють низьку етносамооцінку, мають тенденцію до 

етнонігілізму та етнічної індиферентності. 

Так, низька етносамооцінка, яка супроводжується етнонігілізмом, 

виявляється у небажанні підтримувати норми етнічної групи, зміцненні її 

цінностей, у негативістському ставленні. Отриманий результат характеризується 

прагненням відособитися від представників своєї етнонаціональної спільноти, 

запереченням власної самобутності. Таким чином, особистість перестає вірити у 

майбутнє і скептично ставиться до будь-яких етнонаціональних проявів. Такий 

результат може бути спричинений зневірою та розчаруванням, відчуттям сорому 

та приниження, невиправданими очікуваннями щодо своєї етнонаціональної 

групи. Водночас значна частина досліджуваних, орієнтована на закордонні 

цінності, що також підриває загальний рівень етанонаціональної ідентичності, 
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формуючи етнонігілізм. Велика група осіб залишається з проросійськими 

орієнтирами. Таким чином, вони виявляють кризу своєї етнонаціональної 

ідентичності. Тривалий час українців зазнавали деетніфікації і досить швидко 

інтеріоризували негативний образ власного етносу. І, навпаки, особи з високою 

етносамооцінкою схильні виявляти високий рівень етнонаціональної ідентичності, 

зосередженість на етнонаціональних цінностях своєї спільноти, прагнучи зберегти 

власну, унікальну етнонаціональну самобутність. Останні події значною мірою 

впливають на сучасного українця, трансформуючи його національну свідомість, 

змушують переосмислити етнонаціональну буттєвість та зробити крок назустріч 

новим можливостям щодо розвитку етнонаціональної міцності своєї Батьківщини. 

Так, переосмислення етнонаціональної реальності та своєї ролі в ній надає сили 

прояву національним почуттям кожного громадянина. Відтак етносамооцінка 

зростає, а етнонігілізм нівелюється. 

Отримано значущий обернений кореляційний зв’язок національних  

почуттів як форми прояву етнонаціональної ідентичності з типом етнічної 

ідентичності – етнонігілізмом (r = -0,272; p < 0,01) та етнічною індиферентністю 

(r = -0,239, р < 0,01). Так, що більше особа виявляє національні почуття, то менше 

вона схильна демонструвати етнічну індиферентність та етнонігілізм. Тобто 

національні почуття характеризуються етнонаціональною рефлексією, яка 

інтегрує українство, міцно пов’язуючи його в єдиний соціум. Національні почуття 

пов’язані з ідеями, прагненнями та уявленнями щодо майбутнього 

етнонаціональної спільноти, спрямовані на перспективу та розвиток, інтегрують 

та згуртовують. Надають можливість зосередитись на своїй унікальності, 

зберігаючи й поширюючи етнонаціональні цінності своєї спільноти. На противагу 

цьому, несформовані національні почуття, низький їх вияв свідчить про 

відсутність розуміння національної ідеї, що загрожує етнонаціональній 

самобутності, яка, своєю чергою, супроводжується байдужістю – етнічною 

індиферентністю, а також загальним знеціненням та цуранням – етнонігілізмом. 



172 

Виявлено обернений зв’язок між формою прояву етнонаціональної 

ідентичності – трансформованістю та етнонігілізмом (r = -0,307; p < 0,01), а також 

між трансформованістю та етнічною індиферентністю (r = -0,237, р < 0,01). Таким 

чином, високий рівень трансформованості виявляється в актуалізації 

етнонаціональної ідентичності та прагненні виявити свою громадянську позицію, 

що супроводжується значним підсиленням національної свідомості й виявом 

національних почуттів. Такий результат свідчить про активну інтеріоризацію 

етнонаціональних ідей, норм, цінностей, які, своєю чергою, зменшують прояви 

етнонігілізму та етнічної індиферентності. Оскільки відбулося значне 

переосмислення етнонаціональних реалій, формується власна активна позиція, 

прагнення підняти свою етнонаціональну спільноту на новий щабель розвитку. 

Наступним етапом дослідження стала перевірка вираженості взаємозв’язку 

типу ідентичності з показниками методики Дж. Фінні, а саме із мірою вираження 

етнічної ідентичності. Згідно з отриманими результатами, лише афективний 

компонент етнічної ідентичності має обернений зв’язок середньої сили із 

етнонігілізмом (r = -0,254; p < 0,01). Інших особливостей не виявлено. Так, що 

більше людина виявляє свою прихильність до етнонаціональної спільноти, 

відчуває зв’язок з нею, демонструючи позитивне ставлення, то менше вона 

схильна виявляти етнонігілізм, то самим розділяючи норми та правила етнонації. 

Таким чином, афективний компонент етнічної ідентичності сприяє бажанню 

розділяти та підтримувати етнонаціональні цінності, водночас, низький вияв цього 

показника спричинює зміцнення та відчуження від власної етнонаціональної 

спільноти. Відзначимо специфіку розподілу показників вираженості типу 

ідентичності відносно етнонаціональних установок. За результатами дослідження 

найбільш  значущі відмінності між етнонаціональних установок виявлено у прояві 

етнонігілізму та етнофанатизму (таблиця 3.13). 
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Таблиця 3.13 

Середні значення вираженості типу етнічної ідентичності залежно від 

етнонаціональних установок 

 

Типи етнічної 

ідентичності 

Етнонаціональні 

установки 
N Середнє значення 

Етнонігілізм 

націоналістичні 49 18,18 

патріотичні 237 17,78 

нейтральні 36 18,81 

негативістські 54 19,00 

Етнічна 

індифирентність 

націоналістичні 49 12,96 

патріотичні 237 13,56 

нейтральні 36 15,21 

негативістські 54 14,55 

Норма 

націоналістичні 49 9,77 

патріотичні 237 9,51 

нейтральні 36 9,50 

негативістські 54 9,38 

Етноегоїзм 

націоналістичні 49 19,94 

патріотичні 237 19,11 

нейтральні 36 16,82 

негативістські 54 18,54 

Етноізоляціонізм 

націоналістичні 49 20,69 

патріотичні 237 20,46 

нейтральні 36 17,50 

негативістські 54 19,56 

Етнофанатизм 

націоналістичні 49 17,80 

патріотичні 237 19,29 

нейтральні 36 17,81 

негативістські 54 15,27 

 

У осіб з негативістськими етнонаціональними установками найбільшою 

мірою виявлений етнонігілізм (М = 19,00). Вони мають схильність проявляти 

деструктивні позиції з приводу етнонаціональної належності. Це деформує 

загальний етнонаціональний вияв ідентичності, який супроводжується відмовою 

від власного походження. В осіб з нейтральними етнонаціональними установками 

також виявлений етнонігілізм (М = 18,81). Так, толерантні тенденції спричинюють 
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прагнення об’єднуватися та шукати спільне з іншими спільнотами, яке 

здебільшого переходить у етнонігілістичні настанови та розмиття 

етнонаціональної ідентичності. Особи з націоналістичними етнонаціональними 

установками виявляють помірний етнонігілізм (М = 18,18), оскільки вони значною 

мірою орієнтовані на підтримку інтересів своєї країни. Для них досить важливим є 

збереження норм, традицій та звичаїв своєї етнонаціональної групи. Особи з 

патріотичними установками меншою мірою  виявляють етнонігілізм (М = 17,78). 

Так, їхні установки супроводжуються сильними національними почуттями, які  

своєю чергою, перешкоджають утворенню етнонігілізму.  

В осіб з нейтральними етнонаціональними установками виявлено помірну 

етнічну індиферентність (М = 15,21). Вони схильні байдуже ставитися  як до 

інших етнонаціональних спільнот, так і до своєї власної, не надаючи їй жодної 

переваги. В осіб з негативістськими етнонаціональними установками виявлено 

середнього рівня етнічна індиферентність (М = 14,55). Високий рівень 

неприйняття та негативного ставлення до етнонаціональності, поєднується з 

байдужим ставленням ігноруванням та знеціненням свого походження. У 

досліджуваних з патріотичними етнонаціональними установками виявлено 

низький рівень етнічної індиферентності (М = 13,56), оскільки для них власна 

етнонаціональна група є референтною, її інтереси та потреби на першому місці. В 

осіб з націоналістичними етнонаціональними установками виявлено низьку 

етнічну індиферентність (М = 12,96). Так, сильна зосередженість на особливостях 

та унікальності своєї етнонаціональної спільноти, нівелює будь-яку 

індиферентність, виявляючи жорстокі позиції на користь своєї етнонаціональної 

групи. 

 Особи з націоналістичними етнонаціональними установками виявляють 

«нормальний тип» етнічної ідентичності (М = 9,77). Таким чином, їхня увага 

зосереджена на власній етнонаціональній життєдіяльності та суспільно-

політичних реаліях, що сприятливо позначається на загальному розвитку та не 
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шкодить іншим етнонаціональностям. Досить сильний прояв «нормального типу» 

етнічної ідентичності виявляють особи з патріотичними етнонаціональними 

установками (М = 9,51), що характеризуються прагненням здобути блага для своєї 

країни, вибудовавши конструктивні міжетнічні зв’язки. В осіб з нейтральними 

етнонаціональними установками низький вияв «нормального типу» етнічної 

ідентичності (М = 9,50). Так, дуже висока етнічна толерантність має тенденцію 

спричинювати гіпоідентичність. Особи з негативістськими етнонаціональними 

установками виявляють найнижчий рівень нормального типу 

ідентичності (М = 9,38). Таким чином, негативне ставлення до феномену 

етнонаціонаціональності супроводжується порушенням балансу етнічної 

ідентичності, посилюючи його деструктивні вияви.  

В осіб з націоналістичними етнонаціональними установками виявлений 

досить сильний рівень етноегоїзму (М = 19,94). Отриманий результат свідчить про 

наявний супротив та роздратування щодо інших етнонаціональних спільнот, 

визнання лише власної групи. Також наявна тенденція вирішувати питання та 

проблеми своєї спільноти за рахунок інших. Особам з патріотичними 

етнонаціональними установками властивий також високий рівень 

етноегоїзму (М = 19,11). Так, прагнення захистити свою етнонаціональну 

спільноту, здобути для неї найвищі блага супроводжується тенденцією до 

знецінення потреб й інтересів інших. Особи з нейтральними етнонаціональними 

установками виявляють низький рівень етноегоїзму (М = 16,82). Таким чином, 

вони схильні виявляти поблажливе ставлення до інших та враховувати загально-

суспільний баланс. В осіб з негативістськими етнонаціональними установками 

виявлено середню міру вираженості етноегоїзму (М = 18,54). Так, незважаючи на 

те, що в них виявляється негативне ставлення до етнонаціональних питань вони 

все одно схильні виявляти етноегоїзм, який ґрунтується на визнанні й підтримці 

своєї спільноти. 
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В осіб з націоналістичними етнонаціональними установками виявлено 

висококий рівень етноізоляціонізму (М = 20,69). Так, вони пропагують ідеали та 

цінності своєї спільноти, виявляють значну прихильність до неї, яка переростає у 

відмежування, а інколи і в ксенофобію. У людей з патріотичними установками 

також виявлено високий прояв етноізоляціонізму (М = 20,46). Сильний зв'язок та 

прихильність до своєї етнонаціональної групи стимулює зростання упевненості у 

перевазі свого народу над іншими та прагнення позбутися культури та будь-якого 

осередку іноетнічності. В осіб з негативістськими етнонаціональними 

установками виявлено середньої міри вираженості етноізоляціонізм (М = 19,56). 

Виявляючи супротив та антинаціоналізм, вони демонструють прагнення не 

надавати перевагу жодній з етнонаціональних спільнот, в тому числі і своїй. У 

досліджуваних з нейтральними етнонаціональними установками найнижчий 

рівень етноізоляціонізму (М = 17,50). Вони виявляють байдужість до 

етнонаціональних питань, не мають чітких позицій з приводу переваг та недоліків 

своєї та чужих етнонаціональних груп. 

В осіб з націоналістичними етнонаціональними установками виявлено 

високий рівень етнофанатизму (М = 17,80). Так, гіпертрофовані почуття власної 

етнонаціональної ідентичності, неприйняття інших, спричинює прагнення 

встановлювати жорсткі межі свого та чужого, що має тенденцію 

супроводжуватися агресивними діями та реаліями щодо представників інших 

етнонаціональних спільнот. В осіб з патріотичними етнонаціональними 

установками виявлено високий рівень етнофанатизму (М = 19,29), який 

спрямований на досягнення найвищих благ для своєї спільноти, оскільки вона 

постає найвищим пріоритетом в житті особистості. В осіб з нейтральними 

етнонаціональними установками виявлено середній рівень етнофанатизму 

(М = 17,81). Так, вони виявляють толерантність до інших та  досить спокійно 

ставляться до своєї етнонаціональної спільноти, не надаючи їй особливого 

значення. В осіб з негативістськими етнонаціональними установками виявлено 
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середній рівень етнофанатизму (М = 15,27). У зв’язку з супротивом та 

неприйняттям жодних ідей етнонаціональних реалій, вони схильні знецінювати 

власну етнонаціональну групу, виявляючи негативізм та байдужість. 

Під час дослідження взаємозв’язків вираженості типу етнічної ідентичності 

зі шкалами етнопсихологічного опитувальника  виявлено такі значущі зв’язки: 

прямий зв’язок етноегоїзму із самодисципліною, взаємодопомогою та 

толерантністю  (r = 0,207; p < 0,01; r = 0,209; p < 0,01); етноізоляціонізму та 

толерантності (r = 0,251;  p  <  0,01); етнофанатизму та асертивності 

(r = 0,220; p < 0,01). Такий результат є свідченням того, що етноегоїзм 

представників українського суспільства ґрунтується на конструктивних засадах, а 

саме на високому рівні відповідальності за будь-які суспільно-політичні зрушення, 

проявах самостійності при прийнятті рішень та дисциплінованості. Так, визнання 

унікальності та пріоритетності своєї етнонації супроводжується ініціативністю, 

внутрішнім локусом контролю, мотивацією до влади та вирішенням актуальних 

проблем. Виявлений зв’язок етноегоїзму із взаємодопомогою та толерантністю 

свідчить про здатність (незважаючи на  любов та визнання пріорітету власної 

етнонаціональної спільноти) до прийняття правил та норм інших, схильності до 

встановлення конструктивних міжетнічних взаємовідносин.  

Вияв взаємозв’язку етноізоляції та толерантності (r = 0,251; p < 0,01) 

свідчить про те, що, незважаючи на прагнення українців щодо піднесення своєї 

етнонаціональної групи, визнання її пріоритетності, бажання задовольнити 

потреби щодо суспільного добробуту, характерна схильності до прийняття інших, 

яка може виражатися гостинністю. Такий результат підтверджує гостинність як 

рису національного характеру українців. Встановлений взаємозв’язок 

етнофанатизму та асертивності (r = 0,220; p < 0,01) свідчить про те, що особи 

починають відстоювати свої права, захищати свої кордони та виявляти свою 

позицію. Таким чином, представники етнонаціональної спільноти починають 

активно виявляти етнонаціональну поведінку, демонструючи прагнення 
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задовольнити інтереси свого народу та визнати його права. Це супроводжується 

відчуттям гідності, наполегливості, самоповаги та впевненості. Виявлений зв’язок 

є конструктивним захистом та засобом не піддаватися маніпуляціям інших, а 

усвідомлено та відповідально приймати рішення, що стосуються розвитку країни.  

 

3.3. Основні чинники функціонування етнонаціональної ідентичності 

особистості  

Наступним етапом дослідження стало визначення особливостей  

етнонаціональної ідентичності відносно її структури та типів.  

Таблиця 3.14 

Міра вираженості етнонаціональної ідентичності у групах за типом 

ідентичності 

Структура етнічної 

ідентичності 

Типи етнічної 

ідентичності N Середнє Мінімум Максимум 

Загальний показник Етнонігілізм 134 5,62 1 10 

Етнічна 

індиферентність 
36 5,94 1 10 

Норма 13 6,17 5 9 

Етноегоїзм 25 5,36 3 8 

Етноізоляціонізм 107 5,48 1 10 

Етнофанатизм 60 5,04 2 8 

Когнітивний 

компонент 

Етнонігілізм 134 5,55 2 10 

Етнічна 

індиферентність 
36 6,25 2 9 

Норма 13 6,17 4 8 

Етноегоїзм 25 5,36 3 7 

Етноізоляціонізм 107 5,67 1 9 

Етнофанатизм 60 5,11 1 9 

Афективний 

компонент 

 

 

 

 

Етнонігілізм 134 5,72 1 10 

Етнічна 

індиферентність 
36 5,38 0 10 

Норма 13 6,17 5 9 

Етноегоїзм 25 5,45 3 8 

Етноізоляціонізм 107 5,42 1 10 

Етнофанатизм 60 5,15 3 8 
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Особи з типом етноідентичності етнонігілізмом виявляють рівень загального  

показника етнічної ідентичності (М = 5,62). Особи з етнічною індиферентністю 

виявляють загальний показник етнічної ідентичності (М = 5,94). Особи з 

нормальним типом етноідентичності виявляють загальний показник етнічної 

ідентичності (М = 6,17). Особи з етноегоїзмом виявляють загальний показник 

етнічної ідентичності (М = 5,36). Особи з етноізоляцією, виявляють рівень 

загального показника етнічної ідентичності (М = 5,48). Досліджувані з 

етнофанатизмом виявляють загальний показник етнічної ідентичності (М = 5,04). 

Особи з етнонігілізмом виявляють когнітивний компонент етнічної 

ідентичності (М = 5,55). Особи, які проявляють етнічну індиферентність, 

виявляють когнітивний компонент етнічної ідентичності (М = 6,25). Досліджувані, 

з «нормальним типом» етноідентичності виявляють когнітивний компонент 

етнічної ідентичності (М = 6,17). Особи з домінуючим типом етноідентичності 

етноегоїзмом, виявляють рівень когнітивного компоненту етнічної ідентичності 

(М = 5,36). В осіб з вираженим етноізоляціонізмом виявлений когнітивний 

компонент етнічної ідентичності (М = 5,67). Досліджувані, з вираженим 

етнофанатизмом, виявляють когнітивний компонент етнічної ідентичності 

(М = 5,11). 

В осіб з типом етноідентичності етнонігілізмом афективний компонент 

етнічної ідентичності (М = 5,72). В осіб з домінуючим типом етноідентичності 

етнічної індиферентності виявлено афективний компонент етнічної ідентичності 

(М = 5,38). В осіб які виявляють етноегоїзм виявлено афективний компонент 

етнічної ідентичності (М = 5,45). У досліджуваних з «нормальним типом» 

етноідентичності виявлено афективний компонент етнічної ідентичності 

(М = 6,17). У осіб з етноізоляцією виявлено афективний компонент етнічної 

ідентичності (М = 5,42). У осіб з етнофанатизмом виявлений афективний 

компонент етнічної ідентичності (М = 5,15). 
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З таблиці 3.14 видно, що існують значущі відмінності за типом етнічної 

ідентичності для когнітивного компоненту. Таким чином, знання про власні 

етнонаціональні особливості значною мірою впливають на усвідомлення своєї 

етнонаціональної ідентичності, зміцнюють роль представника спільноти та 

формують відчуття етнонаціональної належності.   

Для застосування методів багатомірної математичної статистики 

проводилася стандартизація результатів та вилучено ті змінні, які не мали або не 

були наближені до нормального розподілу, що дозволило отримати максимально 

значущі та валідні результати. Для визначення найбільш ключових змінних (які 

потенційно впливають на етнонаціональну ідентичність) та зменшення 

розмірності всіх змінних, проведено факторний аналіз.  Для його проведення було 

включено такі змінні: духовність, культура, інформаційний простір, мова, 

етносамооцінка, національні почуття, самодисципліна, взаємодопомога, 

толерантність, кар’єризм, емпатія, песимізм, справедливість, зрівнялівка, 

каузальна, мотивація, соціальна бажаність, конформізм, гостинність. Загальний 

відсоток пояснення дисперсії становить 67%, що в цілому дозволяє прийняти 

результати проведення факторного аналізу за валідні.  

 

Таблиця 3.15 
Факторні навантаження за кожною окремою змінною 

 

Фактор 

1 2 3 4 5 6 

Духовність 0,840 0,048 0,037 0,066 0,069 0,072 

Культура 0,793 -0,031 -0,077 0,036 0,028 -0,074 

Інформаційний простір 0,798 -0,181 -0,101 0,061 0,185 -0,134 

Мова 0,704 -0,004 -0,024 -0,149 -0,110 -0,220 

Етносамооцінка 0,816 0,065 -0,003 -0,038 0,095 0,085 

Національні почуття 0,792 0,041 0,133 -0,014 -0,034 0,133 
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Самодисципліна 0,006 0,734 -0,045 0,226 0,046 -0,116 

Взаємодопомога -0,019 0,605 0,118 0,219 0,306 -0,009 

Толерантність -0,033 0,772 0,015 0,072 0,130 0,207 

Карьєризм 0,007 0,744 0,139 -0,091 -0,082 0,101 

Емпатія 0,016 0,502 0,110 0,307 -0,201 -0,204 

Песимізм 0,026 0,026 0,916 0,026 -0,062 0,065 

Справедливость -0,018 0,175 0,913 0,022 0,046 -0,019 

Зрівнялівка -0,075 0,167 -0,048 0,795 -0,013 0,075 

Казуальна 0,062 0,178 0,087 0,744 0,165 0,031 

Мотивація -0,032 0,191 0,395 0,084 0,679 0,120 

Соціальна бажаність 0,205 -0,042 -0,257 0,089 0,661 -0,148 

Конформізм -0,075 -0,081 0,214 0,250 -0,218 0,779 

Гостинність 0,045 0,290 -0,250 -0,214 0,374 0,611 

 

Для проведення факторного аналізу застосовано метод головних компонент 

та ортогональне обертання, що здійснено із застосуванням метода варімакс.  

У результаті проведення факторного аналізу виокремлено 6 основних 

акумулятивних факторів. Проте отримана факторна модель не піддається чіткій 

інтерпретації, оскільки фактори включають в себе протилежні за змістом 

компоненти. До фактору номер 1 «етнонаціональні вияви» ввійшли такі шкали:  

духовність, культура, інформаційний простір, мова, етносамооцінка, національні 

почуття. До фактору номер 2 «етнонаціональна поведінка» ввійшли такі шкали: 

самодисципліна, взаємодопомога, толерантність, кар’єризм, емпатія. До фактору 

номер 3 «етнонаціональні орієнтири» ввійшли такі шкали: песимізм, 

справедливість. До фактору номер 4 «етнонаціональне сприйняття» ввійшли такі 

шкали: зрівнялівка, казуальна атрибуція. До фактору номер 5 «етнонаціональні 

прагнення» ввійшли такі шкали: мотивація, соціальна бажаність. До фактору 

номер 6 «етнонаціональні відчуття» ввійшли такі шкали: конформізм, гостинність. 
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На наступному етапі вирішено провести факторний аналіз із застосуванням 

методу максимальної подібності та обертанням квартімакс із нормалізації Кайзера. 

У результаті було отримано нову, більш коректну факторну модель, яка включає в 

себе два фактори і описує 66% дисперсії. 

                                                                                                       Таблиця 3.16 

Матриця факторів етнонаціональної ідентичності 

 

Фактор 

1 2 

Духовність 0,845 0,028 

Культура 0,698 -0,037 

Інформаційний простір 0,741 -0,107 

Етносамооцінка 0,815 -0,024 

Національні почуття 0,745 0,147 

Песимізм 0,010 0,952 

Справедливість -0,017 0,841 

 

Перший фактор «етнонаціональна конгруентність» містить духовність 

компонент (М = 0,845), культура (М = 0,698), інформаційний простір (М = 0,741), 

етносамооцінка (М  = 0,815), національні почуття (М = 0,745). Компоненти цього 

фактору свідчать про сформовану етнонаціональну ідентичність та внутрішню 

узгодженість з етнонаціональними вимірами, яка виявляється в усвідомленні своєї 

належності, ототожненні зі своєю спільнотою, прийнятті норм та культури своєї 

групи.  

Тобто, досліджувані відчувають духовну спорідненість з членами своєї 

спільноти, демонструють сприятливу етносамооцінку та схильні проявляти 

національні почуття, які підтверджують їх патріотизм та почуття власної гідності.  

Таким чином, вони схильні виявляти активність та зацікавлення до 

етнонаціональної життєдіяльності, яка супроводжується повагою та визнанням 

культурних етнонаціональних здобутків. 
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Другий фактор «етнонаціональна ментальність» містить шкали 

справедливість (М = 0,952) та песимізм (М = 0,841), які  своєю чергою, значною 

мірою впливають на формування світосприймання українців. Відчуття 

справедливості тісно пов’язано з духовністю. Воно проявляється як доброта, 

мужність та мудрість, прагнення до чесності та порядку, постає ціннісно-

нормативною системою, яка кристалізує поведінку українського народу. 

Прагнення справедливості виступає провідним чинником національного характеру 

українців, виявляючись ментальною особливістю, яке формує бажання 

задовольнити потреби свого суспільства та встановити істину. Прагнення 

справедливості спрямовує життєдіяльність української спільноти та регулює 

взаємовідносини всередині неї, акумулює суспільні зусилля, постаючи 

передумовою етнонаціонального порядку. Містить честь та гідність, вірність 

ідеалам, прийняття етнонаціональних цінностей. У зв’язку з домінуванням 

прагнення до справедливості українці схильні виявляти етнонаціональну 

солідарність, дружбу, підтримку, духовну близькість зі своєю спільнотою.   

Саме завдяки існуванню цієї етнонаціональної особливості українцям 

вдається зберегти свою самобутність, подолати перешкоди на шляху до розвитку. 

Потреба в справедливості і неможливість її реалізувати виявляється відчуттям 

несправедливості, що своєю чергою формує песимізм. Він проявляється в 

психологічному захисті, прагненні підтримки та мінімізації нереалістичних 

спрямованостей. Песимізм також тісно пов’язаний з українською духовністю та 

загальним національним характером. Песимізм та відчуття справедливості є 

взаємообумовленими. Значні збитки, невизнання, труднощі та несправедливість 

зміцнюють дух українців, який формує внутрішню орієнтацію на пошук істини та 

сенсу буття, що в свою чергу, сприяє зміцненню етнонаціональної ідентичності. 

Таким чином, відчуття справедливості має тенденцію зменшувати вияв песимізму, 

водночас, як наявність песимізму сприяє формуванню установки на відновлення 

справедливості.  
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Такі результати також свідчать про те, що сконструйована методика 

«Психологічний вимір виявів етнонаціональної ідентичності» досить точно 

вимірює особливості вияву етнонацінальної ідентичності, оскільки всі шкали 

ввійшли у перший фактор, комулятивний.  

Таким чином, компоненти першого фактору мають найбільше значення для 

вираження етнонаціональної ідентичності особистості. 

Отримані результати дозволяють провести регресійний аналіз, який 

визначає, чи є виявлені фактори детермінантами етнонаціональної ідентичності та 

її головних компонентів (табл. 3.17). 

Таблиця 3.17 

 

Показники якості регресійної моделі впливу нових факторів на 

етнонаціональну ідентичність 

 

Модель 

Коефіцієнт 

множинної 

кореляції 

Коефіцієнт 

множинної 

детермінації 

Уточнений 

коефіцієнт 

множинної 

детермінації 

1 0,593
a
 0,352 0,348 

 

Згідно з результатами регресійного аналізу, можна стверджувати, що 

отримані фактори з факторного аналізу не мають суттєвого впливу на формування 

й становлення етнонаціональної ідентичності, оскільки отримана регресійна 

модель не є високоякісною і не може пояснити всю дисперсію та вибірку.  

 Також фактори із нової моделі не є предикторами етнонаціональної 

ідентичності. Проте результати надають можливість визначити наявність 

відмінностей у вираженні отриманих сукупних змінних для різних підгруп 

респондентів.  
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Таблиця 3.18 

 

Міра вираженості факторів у групах за різними етнонаціональними 

установками 
 

Фактори 

Етнонаціональні 

установки N Середнє Мінімум Максимум 

Етнонаціональна 

конгруентність 

націоналістичні 49 5,7273 2,00 10,00 

патріотичні 237 5,8962 1,00 10,00 

нейтральні 36 3,6250 1,00 8,00 

негативістські 54 4,8333 1,00 9,00 

Разом 375 5,5060 1,00 10,00 

Етнонаціональна 

ментальність 

націоналістичні 49 5,9091 4,00 8,00 

патріотичні 237 5,6038 1,00 8,00 

нейтральні 36 5,3750 1,00 7,00 

негативістські 54 5,6667 1,00 8,00 

Разом 375 5,6310 1,00 8,00 

 

Етнонаціональні установки впливають на етнонаціональну ідентичність. 

Комулятивний фактор визначено за допомогою дисперсійного аналізу. 

Особи з націоналістичними етнонаціональними установками виявляють 

високий рівень етнонаціональної конгруентності (М = 5,7). Особи з патріотичними 

етнонаціональними установками мають найвищий рівень (М = 5,8) 

етнонаціональної конгруентності. Звідси випливає, що особи з патріотичними та 

націоналістичними етнонаціональними установками ототожнюють себе з 

етнонаціональною групою, відчувають зв’язок з нею, прагнуть відповідати 

нормам та здійснювати конструктивні вчинки заради її розвитку. Вони відчувають 

психологічну відповідність доктринам етнонаціональної життєдіяльності, 

внутрішню солідарність з усіма представниками етносу. Особи з нейтральними 
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етнонаціональними установками проявляють низький рівень (М = 3,6) 

етнонаціональної конгруентності. Так, певним чином, нейтральні етнонаціональні 

установки, паралізують етнонаціональний дух, формують байдужість та 

індиферентне ставлення. Тобто вони виявляють прагнення зменшити вплив будь-

яких етнонаціональних факторів, відмежовуючись від етнонаціональної дійсності. 

Особи з негативістськими етнонаціональними установками, виражають середній 

рівень (М = 4,8) етнонаціональної конгруентності. Так, вони виявляють повагу та 

зацікавлення до своєї етнонаціональної спільноти, схильні проявляти активність у 

етнонаціональній життєдіяльності незважаючи на певне незадоволення 

актуальним становищем.  

В осіб з націоналістичними етнонаціональними установками 

етнонаціональна ментальність становить (М = 5,9). Так, вони виявлють 

пріорітетність ідей та цінностей власної спільноти, яка сприяє вияву своєрідного 

національного характеру. В осіб з патріотичними етнонаціональними установками 

показник «етнонаціональна ментальність» становить (М = 5,6). Вони схильні 

виявляти відчуття єдності та спільного розвитку; прагнення підтримувати 

етнонаціональну спільноту, захищати її, що, в свою чергу, постає важливим 

фактором вияву етнонаціональної ідентичності.  

В осіб з нейтральними етнонаціональними установками, етнонаціональна 

ментальність становить (М = 5,3). Толерантне ставлення має тенденцію знижувати 

загальну етнонаціональну налаштованість. Нейтралітет супроводжується наявним 

ареалом набутих етнонаціональних уявлень, які заломлюються крізь призму 

етнонаціональної ментальності. В осіб з негативістськими етнонаціональними 

установками етнонаціональна ментальність становить (М = 5,6). Вони виявляють 

пасивне сприймання етнонаціональної дійсності, проте усвідомлюють свою 

етнонаціональну належність. Результати представлено у таблиці 3.19. 
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Таблиця 3.19 

 

Міра вираженості факторів у групах за національними почуттями 

 

Фактори Етнічні почуття N Середнє Мінімум Максимум 

Етнонаціональна 

конгруентність 

приниженість 123 6,6364 3,00 10,00 

образа 129 5,6724 1,00 10,00 

жодних почуттів 94 4,0238 1,00 8,00 

спокійна 

впевненість 
18 5,1250 4,00 7,00 

гордість 11 4,2000 3,00 5,00 

Разом 375 5,5060 1,00 10,00 

Етнонаціональна 

ментальність  

приниженість 123 5,8182 1,00 8,00 

образа 129 5,4310 1,00 8,00 

жодних почуттів 94 5,5000 1,00 8,00 

спокійна 

впевненість 
18 5,8750 5,00 7,00 

гордість 11 6,6000 6,00 7,00 

Разом 375 5,6310 1,00 8,00 

 

В осіб з етнічними почуттями приниженості етнічна конгруентність є дуже 

вираженою (М = 6,6). Це активізує етнонаціональну конгруентність, прагнення 

відтворити свою унікальність. В осіб з етнічними почуттями образи, також етнічна 

конгруентність є вираженою (М = 5,6). Відчуття образи пробуджує компенсаторну 

функцію та надає можливість віднайти сили задля спільного розвитку. 

Досліджувані, які не відчувають жодних почуттів, демонструють незначний 

(М = 4,0) рівень етнічної конгруентності. Так, відсутність відчуттів знижує 

відчуття належності, тим самим зменшуючи прояв етнічної конгруентності. 

Особи, які демонструють спокійну впевненість, проявляють значну 

етнонаціональну конгруентність (М = 5,1). Відчуття впевненості підтверджує 
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відчуття тотожності з етнонаціональною реальностю, усвідомлення свого 

походження. Особи, які проявляють етнічне почуття гордості, 

демонструють (М = 4,2) помірний рівень етнонаціональної конгруентності. 

Відчуття етнонаціональної гідності, возвеличення своєї спільноти, формує 

внутрішню консолідацію за етнонаціональними чинниками. 

В осіб з етнічними почуттями приниженість етнонаціональна ментальність 

має (М = 5,8) високий рівень. Приниженість сприяє формуванню етнонаціональної 

ментальності, прагненню зберегти традиції та культуру етнонаціональної групи. В 

осіб з етнічними почуттями образи, етнонаціональна ментальність має значний 

рівень (М = 5,4). Образа впливає на розвиток етнонаціональної сутності, 

детермінуючи її прояви. У респондентів, які не відчувають жодних почуттів, 

етнонаціональна ментальність має значно високий рівень (М = 5,5).  Тобто, 

відсутність почуттів не заперечує когнітивного усвідомлення свого минулого. 

Особи, які проявляють етнічні почуття спокійної впевненості, виявляють 

етнонаціональну ментальність рівенем (М = 5,8). Це зумовлює існування та вияви 

етнонаціональної сутності. Особи, які проявляють етнічне відчуття гордості, 

проявляють етнонаціональну ментальність дуже високим рівнем (М = 6,6). 

Відчуття гордості співвідноситься з етнонаціональною ментальністю, таким 

чином, особистість в етнонаціональній спільноті приймає і визнає себе, 

усвідомлюючи свої особливості.  

Формування етнонаціональної ідентичності часто супроводжується 

етнолінгвістичною спрямованістю особистості, а саме її вибором щодо мови 

спілкування. Незважаючи на те що, у своїх дослідженнях В. Васютинський 

зазначає, що вибір мови мало мотивується культурно-патріотичними чинниками 

та не несе характеру прямого протиставлення етнонаціональній ідентичності 

[110], було доречним розглянути етнонаціональні особливості у осіб, які 

спілкуються різними мовами. Виявленні відмінності досліджуваних, які 
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спілкуються різними мовами за факторами етнонаціональна конгруентність та 

етнонаціональна ментальність представлені у таблиці 3.20. 

                                                                                                        Таблиця 3.20 

               Міра вираженості факторів у групах за різними мовами 

Фактори Мова N Середнє Мінімум Максимум 

Етнонаціональна 

конгруентність 

Укр. 103 6,0870 1,00 10,00 

Рос. 123 4,8545 1,00 9,00 

укр.+рос. 134 5,6167 1,00 10,00 

Разом 359 5,4907 1,00 10,00 

Етнонаціональна 

ментальність 

Укр. 103 5,6739 1,00 8,00 

Рос. 123 5,5818 1,00 8,00 

укр.+рос. 134 5,6333 1,00 8,00 

Разом. 359 5,6273 1,00 8,00 

 

Як видно з таблиці, особи, які спілкуються українською мовою, виявляють 

вищий рівень етнонаціональної конгруентності (М = 6,0), ніж особи, які 

спілкуються російською мовою (М = 4,8) та  особи, які розмовляють українською 

та російською мовами (М = 5,6). Таким чином, україномовні особи схильні 

виявляти відповідність етнонаціональним формам прояву ідентичності, тим самим 

підтверджуючи своє етнонаціональне походження, на відміну від російськомовної 

групи, яка не виявляє високого рівня етнонаціональної конгруентності. 

Особи, які спілкуються українською мовою, виявляють рівень 

етнонаціональної ментальності (М = 5,6). Особи, які спілкуються російською 

мовою, виявляють рівень етнонаціональної  ментальності (М = 5,5). Особи, які 

розмовляють українською та російською мовами, виявляють рівень 

етнонаціональної ментальності (М = 5,6). Так, україномовні особи, виявляють 

тотожність етнонаціональній ментальності, приймаючи і виявляючи особливості 

своєї етнонаціональної спільноти. Вони ототожнюють себе зі своєю 
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етнонаціональною спільнотою, розділяючи норми та цінності, співвідносять себе з 

основними проявами національного характеру, підтверджуючи етнонаціональну 

ментальність. Наявний взаємозв’язок першого фактору з етноафіліативними та 

антиаетнофіліативними тенденціями.  

Таблиця 3.21 

Значення коефіцієнту кореляції Пірсона для методики Дж. Фінні та нових 

факторів 

Шкали 

Соціальна 

бажаність 

Етноафіліативні 

тенденції 

Антиетноафиліатив

ні тенденції 

Соціальна 

бажаність 
   

Етноафіліативні 

тенденції 
  -0,184

**
 

Анти 

етноафиліативні 

тенденції 

 -0,184
**

  

Етнонаціональна 

конгруентність 
0,226

**
 0,146

**
 -0,179

**
 

n = 375; p < 0,05 

 

Виявлено прямий взаємозв’язок між показниками етнонаціональна 

конгруентність та етноафіліативні тенденції (r = 0,146; p < 0,05). Тобто, що більше 

людина виявляє етнонаціональну конгруентність, то більше в неї виявлені 

етноафіліативні тенденції. І навпаки, високий рівень прояву етноафіліативних 

тенденцій зумовлює зростання етнонаціональної конгруентності. 

Таким чином, потреба бути включеним в життєдіяльність етнонаціональної 

групи, відчуття тотожності, прагнення бути визнаним її членом, збільшують увагу 

до етнонаціональних виявів, посилюючи національні почуття вияв 

етносамооцінки. Так, людина починає відчувати себе членом етнонаціональної 

спільноти, сповідуючи її норми та цінності, виявляючи повагу до її 

етнокультурних здобутків. Своєю чергою, особистісна, внутрішня узгодженість з 

етнонаціональною життєдіяльністю підсилює етноафіліативні тенденції та 

бажання бути представником своєї етнонаціональної спільноти. 
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Обернений зв’язок виявлено між показниками етнонаціональної 

конгруентності та антиетноафіліативних тенденцій (r = -0,179; p < 0,05). Так, 

низький рівень етнонаціональної конгруентності сприяє виникненню 

антиетноафіліативних тенденцій. Своєю чергу, антиетноафіліативні тенденції 

спричинюють зниження етнонаціональної конгруентності. Тобто, неприйняття 

своєї належності, пасивне ставлення до етнонаціональної реальності, відсутність 

прагнення бути активним учасником етнонаціональної діяльності, байдужість до її 

культури та побуту унеможливлює розвиток етнонаціональної конгруеності. Так 

само низький рівень етнонаціональної конгруентності спричинює невизнання та 

знецінення свого походження, відсутність бажання бути включеним в 

етнонаціональну групу, виявляючись в антиетноафіліативних тенденціях. 

Згідно з результатами проведення регресійного аналізу, на афективний 

компонент мають вплив такі змінні: афіліація, духовність, етносамооцінка, 

трансформовність. На когнітивний компонент впливають такі змінні: песимізм, 

духовність, культура, мова (Рис.3.8). 

  

 

Рис. 3.8. Головні змінні, що впливають на етнонаціональну ідентичність. 
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Культура як форма прояву етнонаціональної ідентичності постає важливим 

етнонаціональним чинником, який сприяє усвідомленню унікальності своєї 

етнонаціональної спільноти, збагачує знаннями, що в своєю чергою, впливає на 

формування та розвиток когнітивного компоненту етнічної ідентичності. Вона 

постає інституціоналізованим засобом соціалізації, яка виступає когнітивним 

шаблоном пізнання етнонаціонального простору. 

Песимізм обумовлює розвиток когнітивного компоненту етнічної 

ідентичності, оскільки породжує рефлексію, яка супроводжується аналізом 

етнонаціональної життєдіяльності. Так, досліджувані українці прагнуть пізнати 

свої етнонаціональні особливості, визначити причини сучасних й перспективи 

майбутніх етнонаціональних буттєвостей. Така рефлексія також сприяє вивченню 

суспільно-побутового надбання етнокультурної спадщини, усвідомленню значень 

традиційно-звичаєвих практик. 

Мова як форма прояву етнонаціональної ідентичності виступає 

репрезентантом етнонаціональних особливостей спільноти. Вона виражає 

унікальність світобачення, що визначається своєрідними, неповторними 

категоріями. Виконує організовуючу функцію щодо суспільної життєдіяльності, 

етнонаціонального відтворення ціннісно-смислової системи, провідним чинником 

формування етнічної ідентичності, а саме розвитку її когнітивного компонента 

(оскільки ознайомлює з навколишнім середовищем, адаптуючи до своєрідності 

етнонаціонального життя). Провідною функцією мови як форми прояву 

етнонаціональної ідентичності  є її об’єднуюча функція. 

Етнічна афіліація обумовлює розвиток етноідентичності, а саме її 

афективного компонента. Так, бажання бути прийнятим, взаємодіяти з 

представниками своєї етнонаціональної спільноти формує психологічну єдність, 

ототожнення та сприятливе ставлення. 

Етнічна самооцінка, як форма прояву етнонаціональної ідентичності виявляє 

почуття загальної значущості власної спільноти. Вона посилює тенденцію до 
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прийняття внутрішнього єства, своєї унікальної сутності (формуючи сприятливе 

ставлення) та етноідентичності, яка виражається афективним коппонентом 

етнічної ідентичності. 

Значною мірою на формування та розвиток афективного компонента 

етнічної ідентичності впливає трансформованість як форма її прояву. Вона 

виражає зміни в сприйманні етнонаціональної реальності етнонаціональної 

спільноти, а саме розвиток етнонаціональної свідомості та актуалізацію 

етнонаціональної ідентичності. Так, переорієнтація, яка супроводжується 

активізацією громадянської позиції, пробуджує національні почуття, формує 

відповідальність, які проявляються емоційною прихильністю до своєї 

етнонаціональної групи, прийняттям своєї належності. 

На формування як афективного, так і когнітивного компонентів етнічної 

ідентичності впливає духовність. Вона супроводжується несвідомими 

психологічними процесами, які транслюють набутий досвід протягом 

етнонаціональної життєдіяльності, виступає фундаментом етнонаціональної 

унікальності, який виявляється в ментальних особливостях національного 

характеру: формує світогляд, детермінуючи етнонаціональну поведінку, 

можливість увібрати та передати наступним поколінням звичаї, традиції та 

цінності своєї спільноти. Сприяє осмисленню етнонаціональної діяльності, 

репрезентуючи внутрішній світ кожного представника етнонаціональної 

спільноти. Таким чином, духовність визначає орієнтири розвитку етнічної 

ідентичності, постає інтегративним чинником, вміщує в себе знання та 

усвідомлення власної належності, яка супроводжується прийняттям та 

позитивним ставленням. 

Перед початком кластеризації проведено додаткове визначення 

особливостей етнонаціональної ідентичності особистості. Першою чергою, це 

стосується взаємозв’язку етнічних почуттів та типів ідентичності. Результати 

представлено в таблиці 3.22. 
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Таблиця 3.22 

 

Особливості взаємозв’язку етнічних почуттів та типу етнічної ідентичності 

 

Етнічні почуття 

преважаючийчий  етнічної ідентичності 

N 

Е
тн

о
н

іг
іл

із
м

 

Е
тн

іч
н

а 

ін
д

и
ф

ер
ен

тн
іс

ть
 

Н
о
р
м

а
 

Е
тн

о
ег

о
їз

м
 

Е
тн

о
із

о
л
я
ц

іо
н

із
м

 

Е
тн

о
ф

ан
ат

и
зм

 

приниженість 45 16 2 9 25 27 124 

образа 45 9 7 11 40 18 130 

жодних почуттів 38 7 0 4 36 9 94 

спокійна певненість 2 4 2 0 2 7 17 

гордість 4 0 2 0 4 0 10 

N 134 36 13 24 107 61 375 

 

Серед осіб, з вираженим етнонігілізмом, виявлено такі етнічні почуття: 

приниженість (45), образа (45), жодних почуттів (38), спокійна впевненість (2), 

гордість (4). Серед осіб, з вираженою етнічною індиферентністю, виявлені такі 

етнічні почуття: приниженість (16), образа (9), жодних почуттів (7), спокійна 

впевненість (4); жоден з представників даної групи не відчуває гордість. Серед 

осіб, з «нормальним типом» етнічної ідентичності, виявлені такі етнічні почуття: 

приниженість (2) осіб, образа (7), спокійна впевненість (2), гордість (2); серед цієї 

групи не було байдужих. Серед осіб, з вираженим етноегоїзмом, виявлено такі 

етнічні почуття: приниженість (9), образа (11), жодних почуттів (4); жоден з 

представників цієї групи не відчуває почуття спокійної впевненості та гордості.  

Серед осіб, з етноізоляцією, виявлені такі етнічні почуття: приниженість у 

(25), образа (40), жодних почуттів (36), спокійна впевненість (2), гордість (4). 

Серед людей, з етнофанатизмом, виявлені такі етнічні почуття: приниженість 
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(47) , образа (18), жодних почуттів (9), спокійна впевненість (7); жоден з 

представників не відчуває гордість. 

Отже, виявлено взаємозв’язок етнічних почуттів з типом етнічної 

ідентичності. Переважна більшість досліджуваних українців виявляють 

приниженість та образу, які супроводжуються значним виявом етнонігілізму. 

Особи, які виявляють образу, схильні виявляти етноізоляціонізм, який, своєю 

чергою постає певною формою психологічного захисту. Особи, які не виявляють 

ніяких почуттів, також, проявляють етнонігілізм, що підтверджує їхню байдужість 

та пасивність щодо етнічної ідентичності. Етнонігілізм проявляється у небажанні 

підтримувати звичаї та традиції своєї етнічної групи, байдужості до символів своєї 

етнонації, знеціненні її провідних цінностей, які формують зневагу до свого 

народу. Також, згідно з результатами дослідження, етнонігілізм корелює із 

депресивністю, роздратованістю, невротичністю, емоційною лабільністю, 

нетерпимістю до невизначеності, прагненням до статусного росту, орієнтацією на 

уникнення невдач, фрустраційною нетолерантністю. В осіб із таким типом 

етнічної ідентичності простежуються знижений фон настрою, похмурість, 

зануреність у власні переживання та нерішучість, конформність [68]. 

Таким чином, значна частина досліджуваних українців відчуває себе так 

званою другосортною етнічністю, що породжує їхню невпевненість загальну 

зневіру та розчарування. Інтеріорізуючи свій негативний образ, вони 

підкріплюють почуття неповноцінності, яке впливає на формування 

гіпоідентичності. До того ж, існує значущий зв’язок між зазначеними змінними 

(V = 0,377; p < 0,01). 

 

3.4. Типи вираженості етнонаціональної ідентичності 

Для з’ясування типологічних особливостей етнонаціональної ідентичності 

був здійснений кластерний аналіз. Під час проведення кластерного аналізу  

виявлено 6 груп кластерів (способів кластеризації). 
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Таблиця 3.23 

Порівняльний аналіз психологічних складових кластерів 
Шкали Кластер Кількість 

людей 

Середнє-

арифметичне 

Стандартне 

відхилення 

Похибка 

стандартного 

відхилення 

Мінімум Максимум 

Когнітивний 

компонент 

1 163 6,95 1,219 0,095 4 10 

2 192 4,78 1,388 0,100 2 8 

3 20 2,33 1,185 0,264 1 4 

Мова 1 163 4,16 1,765 0,138 1 8 

2 192 6,72 1,495 0,108 4 10 

3 20 4,00 1,185 0,264 2 6 

Культура 1 163 4,04 1,579 0,124 0 7 

2 192 6,84 1,241 0,090 4 9 

3 20 4,67 1,994 0,445 2 8 

 

У першому розподілі три кластери. Перший кластер характеризується 

високим рівнем когнітивного компоненту етнічної ідентичності та середнім 

рівнем мови та культури як форм прояву етнонаціональної ідентичності. Таким 

чином, особи цієї групи помірно ототожнюють себе з мовою та культурою своєї 

етнонаціональної спільноти, усвідомлюють її особливості, оперують значним 

обсягом етнонаціональних знань (проте, не надають їм перевагу).  

Другий кластер характеризується середнім рівнем когнітивного компонента 

етнічної ідентичності, проте високим рівнем мови (мовленнєвої поведінки) та 

культури, як форм прояву етнонаціональної ідентичності. Таким чином, ця група, 

навпаки, проявляє сильну належність до своєї етнонаціональної спільноти, 

ототожнює себе з нею, виявляє повагу та прийняття мови та культури, прагне 
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дізнатися більше, здобути нову інформацію щодо особливостей своєї 

етнонаціональної спільноти. 

Третій кластер характеризується дуже низьким рівнем когнітивного 

компонента та середнім рвнем мови (мовленнєвої поведінки) та культури як форм 

прояву етнонаціональної ідентичності. Так, у осіб цієї групи відсутні уявлення 

щодо особливостей своєї етнонаціональної спільноти, низька обізнаність у 

етнонаціональній культурі, байдуже ставленням до мови. Таким чином, 

відсутність знань й низький вияв форм прояву етнонаціональної ідентичності 

(мови та культури) взаємообумовлюються. Результати представлено в 

таблиці 3.23. 

 

Таблиця 3.24 

Порівняльний аналіз психологічних складових кластерів 

Шкали Кластер Кількість людей 
Середнє 

арифметичне 

Стандартне 

відхилення 

Похибка 

стандартного 

відхилення 

 Когнітивний 

компонент 

1 
317 5,36 1,720 0,097 

2 58 6,85 2,011 0,264 

Етносамооцінка 1 
317 6,18 1,510 0,085 

2 58 2,23 0,941 0,123 

 

У другому розподілі два кластери. Перший кластер має високий рівень 

прояву когнітивного компонента етнічної ідентичності та етносамооцінки. Так, 

особи з високою етносамооцінкою усвідомлюють свою роль та місце в 

етнонаціональному бутті. Вони знають норми своєї групи, схильні їх 

підтримувати, та в цілому виявляють задоволеність та узгодженість з ними. 

Другий кластер має дуже високий рівень когнітивного компонента етнічної 

ідентичності та дуже низький рівень етносамооцінки. Це сприяє пошуку ресурсів 

для її підвищення та оптимізації, яка виявляється у прагненні дізнатися більше про 

особливості свого етносу, історію, культуру, традиції. У людей з низькою 
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етносамооцінкою існує тенденція до підвищення рівня когнітивного компонента 

етнічної ідентичності. Результати представлено в таблиці 3.24. 

  

Таблиця 3.25 

Порівняльний аналіз психологічних складових кластерів 
 

Шкали Кластер Кількість 

людей 

Середнє 

арифметичне 

Стандартне 

відхилення 

Похибка 

стандартного 

відхилення 

 Когнітивний 

компонент 

1 187 5,79 2,006 0,146 

2 187 5,39 1,652 0,121 

Конформізм 1 187 3,82 1,049 0,077 

2 187 7,18 1,121 0,082 

                 

У третьому розподілі два кластери. Перший кластер має помірний рівень 

когнітивного компоненту етнічної ідентичності та низький прояв конформізму. 

Такий результат свідчить про достатній рівень знань щодо особливостей своєї 

етнічної спільноти, усвідомлення її етнонаціональних атрибутів та загальну 

сформованість етнонаціональної ідентичності, яка супроводжується низьким 

проявом конформності. Тобто ця група надає великого значення загальним 

груповим цілям, проте має власні погляди й сформовані позиції щодо 

етнонаціональних реалій.  

Другий кластер має середній рівень когнітивного компонента етнічної 

ідентичності та дуже високий рівень конформізму. Так, особи цієї групи схильні 

проявляти конформізм у зв’язку з недостатнім виявом знань щодо своєї 

етнонаціональної групи. Такий показник характеризується схильністю до 

пасивного прийняття норм групи, некритичним мисленням та прагненням 

підпорядковуватися під суспільний лад. Результати представлено в таблиці 3.25. 
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       Таблиця 3.26 

Порівняльний аналіз психологічних складових кластерів 

 

Шкали Кластер Кількість 

людей 

Середнє 

арифметичне 

Стандартне 

відхилення 

Похибка 

стандартного 

відхилення 

Когнітивний 

компонент 

1 266 5,18 1,697 0,104 

2 109 6,59 1,814 0,173 

Конформізм 1 266 5,16 1,937 0,119 

2 109 6,33 1,911 0,183 

Культура 1 266 6,17 1,660 0,102 

2 109 3,90 1,795 0,172 

Мова 1 266 6,45 1,479 0,091 

2 109 3,08 1,071 0,102 

 

У четвертому розподілі два кластери. Перший кластер характеризується  

середнім рівнем когнітивного компонента етнічної ідентичності, помірним 

проявом конформізму, високим рівнем мови та культури як форм прояву 

етнонаціональної ідентичності. Так, конформізм, спричинений ототожненням зі 

своєю етнонаціональною спільнотою, прагненням удосконалити знання щодо неї, 

має прояв у спілкуванні українською мовою, прийнятті етнонаціональних 

цінностей, усвідомленні особливості своєї культури. 

Другий кластер характеризується високим рівнем когнітивного компонента 

етнонаціональної ідентичності, високим рівнем конформізму, низьким рівнем 

культури та дуже низьким рівнем мови. Ця група осіб, усвідомлюючи норми і 

правила своєї етнонаціональної спільноти, прагне якомога більше відповідати 

прийнятим стандартам, намагається підлаштовувати свою поведінку до 

етнонаціональної ідеології. Проте вони не вважають мову та культуру базовими 

ідентитетами, схильні виявляти байдужість до мови, якою спілкуються, 

знецінювати українську культуру. Такий результат може бути спричинений 

відсутністю сформованих знань, нагромадженим попереднім досвідом гноблення 
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та заборон, виробленою звичкою спілкуватися російською мовою. Результати 

представлено в таблиці 3.26. 

 

                                                                                                           Таблиця 3.27 

Порівняльний аналіз психологічних складових кластерів 
Шкали Кластер Кількість 

людей 

Середнє 

арифметичне 

Стандартне 

відхилення 

Похибка 

стандартного 

відхилення 

Мінімум Максимум 

Етносамооцінка 1 324 6,03 1,704 0,095 1 10 

2 45 2,35 1,165 0,174 0 4 

3 7 4,67 0,511 0,198 4 5 

Total 375 5,57 2,025 0,105 0 10 

Афективний 

компонент 

1 324 5,19 1,588 0,088 3 10 

2 45 8,50 1,085 0,162 7 10 

3 7 0,67 0,511 0,198 0 1 

Total 375 5,51 1,973 0,102 0 10 

                    

У п’ятому розподілі три кластери. Перший кластер характеризується 

середнім проявом етносамооцінки та помірним афективним компонентом етнічної 

ідентичності. Особи з високою етносамооцінкою схильні відчувати емоційний 

зв'язок зі своєю етнонаціональною спільнотою, виявляти позитивне ставлення до 

неї, демонструючи прихильність та визнання. 

Другий кластер характеризується  низьким проявом етносамооцінки, проте 

дуже високим рівнем афективного компоненту етнічної ідентичності. Тобто, 

низька етнічна самооцінка не заперечує ототожнення себе з етнонаціональною 

групою. Незважаючи на низьку етносамооцінку, ця група осіб схильна виявляти 

досить високий рівень етнічної ідентичності, а саме афективного компоненту. 

Третій кластер характеризується середнім проявом етносамооцінки та дуже 

низьким рівень афективного компонента етнічної ідентичності. Помірний прояв 

етносамооцінки супроводжується низьким рівнем етнічної ідентичності. Ця група 

осіб байдуже ставиться до своєї етнонації, не ототожнює себе з нею, не відчуває 
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духовної спорідненості, вони не замислюються та не заглиблюються в 

етнонаціональні аспекти, виявляючи нігілістично-індиферентну позицію. 

Результати представлено в таблиці 3.27. 

       Таблиця 3.28  

Порівняльний аналіз психологічних складових кластерів 
Шкали Кластер Кількість 

людей 

Середнє 

арифметичне 

Стандартне 

відхилення 

Похибка 

стандартного 

відхилення 

Мінімум Максимум 

Афективний 

компонент 

1 355 5,45 1,746 0,093 3 10 

2 13 9,50 0,520 0,142 9 10 

3 7 0,67 0,511 0,198 0 1 

Самодисципліна 1 355 5,55 1,974 0,105 3 11 

2 13 3,25 0,734 0,201 3 4 

3 7 7,26 1,911 0,738 5 10 

 

У шостому розподілі три кластери. Перший кластер характеризується 

середнім рівнем афективного компонента етнічної ідентичності та 

самодисципліни. Тобто помірна прихильність до своєї етнонаціональної 

спільноти, позитивне ставлення супроводжується довірою до влади, сподіванням 

на вирішення проблем авторитетними особами, прагненням підтримувати задані 

ідеї та порядки. 

Другий кластер характеризується дуже високим рівнем прояву афективного 

компонента етнічної ідентичності та низьким рівнем самодисципліни. Особи цієї 

групи виявляють сильну прихильність, фанатичну відданість та симбіотичний 

зв'язок з своєю етнонаціональною групою. Разом з тим, проявляють знижену 

відповідальність, яка супроводжується нездатністю приймати власні рішення, 

безвідповідальністю та недисциплінованістю. Таким чином, вони схильні 

повністю підпорядковуватися та покладатися на волю керівних органів, не 

виявляючи жодної ініціативи. Тобто, сильна емоційна прихильність сприяє прояву 

інфантилізму, несамостійності та пасивності. 
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Третій кластер формує групу осіб, у яких дуже низький рівень афективного 

компоненту етнонаціональної ідентичності й високий рівень самодисципліни. Так, 

вони байдуже ставляться до своєї етнонаціональної ідентичності, не виявляючи 

жодної духовної спорідненості, проте демонструють прагнення самостійно 

вирішувати суспільно-політичні питання, мають тенденцію до активної 

громадської позиції та відповідальності, прагнуть контролювати та бути 

включеними у будь-які етнонаціональні процеси Результати представлено в 

таблиці 3.28. 

Таким чином, етнонаціональна ідентичність має вияв в об’єктивних формах 

суб’єктивного переживання подібності людини щодо спільного державного 

походження. Існує у внутрішніх (ототожнення особистості з етнонаціональною 

реальністю, способом життя, усвідомленням спорідненості) та зовнішніх (умови 

життєдіяльності, які впливають на формування внутрішніх) проявах. Виконує 

функції згуртування та консолідації, супроводжується прийняттям особистістю 

норм і цінностей, усвідомленням громадянського статусу, визнанням суспільно-

політичних етнонаціональних ідей. 

 

Висновки до третього розділу 3. 

 

1. У результаті дослідження встановлено, що етнонаціональні 

характеристики впливають на вияв етнонаціональної ідентичності залежно від 

етнонаціональних установок, статево-вікових та регіональних особливостей. 

Серед статевих особивостей у жінок виявлено етнічну афіліацію, відкритість, 

негативістські етнонаціональні установки; у чоловіків – антиетноафіліативні 

тенденції, етнічну індиферентність, патріотичні етнонціональні установки. Серед 

вікових особливостей в осіб 18-22 років виявлено етноафіліативні тенденції; в осіб 

23-30 років – загальний показник етнічної ідентичності; в осіб 30-35 років – 

етнофанатизм, афективний компонент етнічної ідентичності, трансформованість, 
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інформаційний простір; в осіб 36-50 років – етнофанатизм, відкритість змінам, 

відторгнення взаємодії, етноізоляцію; в осіб 51-65 років – етноегоїзм, анархізм, 

орієнтацію на себе; в осіб старше 65 років – орієнтацію на владу, орієнтацію на 

групу, інформаційний простір. Виявлено вплив етнонаціональних установок: 

нейтральні установки впливають на загальний та когнітивний показник етнічної 

ідентичності, антиетноафіліативні тенденції; патріотичні установки впливають на 

етноізоляцію, трансформованість, етносамооцінку, духовність, афективний 

компонент; націоналістичні установки впливають на традиції та культуру, мову, 

інформаційний простір, національні почуття; негативістські установки впливають 

на асертивність. 

2. Встановлено: а) значущі прямі зв’язки між духовністю та загальним 

показником етнічної ідентичності, її афективним та когнітивним компонентом; 

загальним показником етнонаціональної ідентичності та етнічною ідентичністю; 

загальним показником етнонаціональної ідентичності та етноафіліативними 

тенденціями; національними почуттями та загальним показником етнічної 

ідентичності, її афективним компонентом; трансформованістю та загальним 

показником етнічної ідентичності, афективним компонентом етнічної 

ідентичності; етноегоїзму із самодисципліною, взаємодопомогою та 

толерантністю; етноізоляціонізму та толерантності; етнофанатизму та 

асертивності; б) обернені зв’зки між загальним показником етнонаціональної 

ідентичності та антиетноафліативними тенденціями; традиціями та загальним 

показником етнічної ідентичності, афективним та когнітивним компонентом 

етнічної ідентичності; культурою та загальним показником етнічної ідентичності, 

афективним та когнітивним компонентом; інформаційним простором та загальним 

показником етнічної ідентичності, афективним та когнітивним компонентом; 

мовою і загальним показником етнічної ідентичності, когнітивним та афективним 

компонентом етнічної ідентичності; етносамооцінкою і загальним показником 

етнічної ідентичності, афективним та когнітивним компонентами етнічної 



204 

ідентичності; антиетноафіліативними тенденціями та мовою, культурою, 

традиціями; духовністю та етнонігілізмом, етнічною індиферентністю; 

етносамооцінкою з етнонігілізмом  та  етнічною індиферентністю; національними 

почуттями з етнонігілізмом та етнічною індиферентністю; трансформованістю з 

етнонігілізмом та етнічною індиферентністю. 

Виявлено взаємозв’язок культурної орієнтації та етнонаціональних 

установок, а саме: серед осіб з патріотичними етнонаціональними установками 

характерна орієнтація на себе, супротив змінам, супротив взаємодії; серед осіб з 

патріотичними етнонаціональними установками наявна тенденція до визнання 

влади. 

Виявлено, що особи з націоналістичними установками проявляють 

найвищий рівень форми прояву етнонаціональної ідентичності, а саме традицій, 

інформаційного простору, мови, національних почуттів; особи з патріотичними 

установками демонструють найвищий рівень прояву духовності, культури, 

етносамооцінки, трансформованості. Більшість респондентів із патріотичними 

установками виявляють етнічне почуття приниженості. 

Виявлений зв’язок типу ідентичності та етнонаціональних установок, а саме: 

в осіб: а) з націоналістичними установками виражений етноізоляціонізм; 

б) з патріотичними установками – «нормальний тип» етнічної ідентичності; 

в) з нейтральними етнонаціональними установками – етнічна індиферентність; 

г) з негативістськими установками – етнонігілізм. 

3. Визначено два сукупних фактора етнонаціональної ідентичності: перший 

фактор «етнонаціональна конгруентність» містить такі шкали: духовність, 

культуру, інформаційний простір, етносамооцінку, національні почуття. Другий 

фактор «етнонаціональна ментальність» містить шкали: справедливість  та 

песимізм.  

Перший фактор «етнонаціональна конгруентність», характеризують осіб, які 

спілкуються українською мовою, мають патріотичні етнонаціональні установки, 
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виявляють етнічне почуття приниженості. Другий фактор «етнонаціональна 

ментальність» виявляють особи, які спілкуються українською мовою, мають 

націоналістичні етнонаціональні установки, проявляють етнічне відчуття гордості. 

Існує прямий кореляційний зв’язок між першим фактором «етнонаціональна 

конгруентність» та етноафіліативними тенденціями. 

Визначено детермінанти етнонаціональної ідентичності. Так, на афективний 

компонент мають вплив такі змінні: афіліація, духовність, етносамооцінка, 

трансформовність. На когнітивний компонент впливають такі змінні: песимізм, 

духовність, культура, мова. 

4. Встановлено 6 груп розподілу кластерів відповідно до рівнів вираженості 

етнонаціональної ідентичності. У першій групі респондентів розподілено на три 

кластери, з такими змінними: когнітивний компонент, мова, культура; у другій – 

на два кластери, з такими змінними: когнітивний компонент, етносамооцінка; у 

третій на – два кластери, з такими змінними: когнітивний компонент та 

конформізм; у четвертій – на чотири кластери, з такими змінними: когнітивний 

компонент, конформізм, культура та мова; у п’ятій – на два кластери, з такими 

такими змінними: етносамооцінка,  афективний компонент; у шостій – на три 

кластери, з такими змінними: афективний компонент та самодисципліну.  
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ВИСНОВКИ 

У роботі здійснено узагальнення теоретичних та емпіричних результатів 

дослідження психологічних особливостей етнонаціональної ідентичності 

особистості, що дає підстави дійти таких висновків: 

1. Здійснено систематизацію і порівняння різних психологічних підходів 

(соціально-психологічного, соціокультурного, психоаналітичного, когнітивно-

біхевіорального, етнокультурного, примордіалістського, системно-

структурнісного, інструменталістького, конструктивістського), щодо змісту, 

особливостей та структури етнонаціональної ідентичності. Етнанаціональна 

ідентичність – це об’єктивні форми суб’єктивного знання, переживання подібності 

людини щодо спільного державного походження. Вона виникає на суспільно-

політичному рівні буття соціуму, виконує функції згуртування та консолідації  

громадян, супроводжуючись прийняттям цінностей і норм, усвідомленням 

громадянського статусу, визнанням суспільно-політичнних етнонаціональних ідей 

та несвідомою готовністю діяти заради них.  

Основними форми її прояву є: національні почуття, традиції, мова, 

етносамооцінка, культура, духовність, інформаційний простір.  

2. Для дослідження етнонаціональної ідентичності сконструйовано, 

апробовано та перевірено методику дослідження її особливостей та основних 

форм прояву. Вона має 8 шкал та 88 запитань, які відповідають психологічному 

змісту етнонаціональної ідентичності. Методика надає можливість визначити 

ступінь трансформованості етнонаціональної ідентичності особистості. 

3. Встановлено, що існує залежність між етнонаціональною ідентичністю та 

етнонаціональними установками, статево-віковими та регіональними 

особливостями. Виявлено значну трансформацію етнонаціональної ідентичності в 

осіб  30 – 35 років, які виявляють сильну прихильність до своєї етнонаціональної 

спільноти та значущість її етнонаціональних цінностей. Встановлено, що жінки 

здебільшого виявляють етнічну афіліацію, прагнучи зберегти культуру та традиції, 
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а чоловіки здебільшого проявляють патріотичні етнонаціональні установки, 

прагнучи захистити національні інтереси та гармонізувати суспільно-політичну 

ситуацію. Встановлено, що патріотичні та етнонаціональні установки сприяють 

вияву етнонаціональної ідентичності. 

4. З’ясовано специфіку етнонаціональних зв’язків, зокрема:  значущий 

прямий зв’язок між духовністю та загальним  показником етнонаціональної 

ідентичності; етнонаціональної ідентичності та етноафіліативними тенденціями; 

національними почуттями та етнічною ідентичністю; трансформованістю та 

етнічною ідентичністю, її афективним компонентом, а також обернений зв’язок 

між традиціями та загальним показником етнічної ідентичності; мови із загальним 

показником етнічної ідентичності; етносамооцінки із етнонігілізмом та етнічною 

індиферентністю; трансформованістю та етнонігілізмом. 

Виявлено вплив етнічних почуттів, культурно-ціннісних орієнтацій та  

етнонаціональних установок на етнонаціональну ідентичність особистості.  

5. Визначено два сукупні фактори етнонаціональної ідентичності: 

«етнонаціональна конгруентність», який містить шкали духовність, культуру, 

інформаційний простір, етносамооцінку, національні почуття та «етнонаціональна 

ментальність», який містить шкали справедливість та песимізм.  

З’ясовано детермінанти етнонаціональної ідентичності: етнічна афіліація, 

духовність, етносамооцінка, трансформовність, песимізм, культура та мова. 

6. Виокремлено 6 груп  розподілу кластерів відповідно до рівнів вираженості 

етнонаціональної ідентичності: а) когнітивний компонент, мова (мовленєва 

поведінка) та культура; б) когнітивний компонент та самооцінка; в) когнітивний 

компонент та конформізм; г) когнітивний компонент, конформізм, культура та 

мова (мовленєва поведінка); д) етносамооцінка та афективний компонент; 

е) афективний компонент та самодисципліна. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Методичний інструментарій дослідження 

 

А.1. Методика Дж. Финни, измеряющая выраженность этнической 

идентичности 
 

Мы предлагаем вам ответить на вопросы, касающиеся вашей этнической принадлежности, 

вашей этнической группы и вашего отношения к ней. Но сначала продолжите предложение. 

С точки зрения этнической принадлежности я рассматриваю себя как 

________________________ 

 

Прочитайте утверждения и рядом с каждым из них отметьте крестиком ответ, который 

отражает степень вашего согласия с утверждением. 

№ Утверждение 
Совершенно 

согласен 

Скорее 

согласен, чем 

не согласен 

Скорее не 

согласен, чем 

согласен 

Совершенно 

не согласен 

1 

Я провел много времени, 

стараясь узнать как можно 

больше о своей этнической 

группе, о ее истории, 

традициях, обычаях 

    

2 

Я активен в организациях 

или социальных группах, 

которые включают преи-

мущественно членов моей 

этнической группы 

    

3 

Я очень хорошо знаю свое 

этническое происхождение и 

понимаю, что оно значит для 

меня 

    

4 

Я много думаю о том, как 

этническая принадлежность 

повлияет на мою жизнь 

    

5 
Я рад, что принадлежу к 

своей этнической группе 
    

6 
Я четко чувствую связь со 

своей этнической группой 
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7 

Я хорошо понимаю, что 

значит для меня моя этни-

ческая принадлежность 

    

8 

Для того чтобы узнать по-

больше о своей этнической 

группе, я говорил о ней со 

многими людьми 

    

9 
Я горжусь своей этниче-

ской группой 
    

10 
Я соблюдаю традиции 

своей этнической группы 
    

11 

Я чувствую сильную 

привязанность к своей 

этнической группе 

    

12 

Я хорошо отношусь к 

своему этническому 

происхождению 

    

 

 

Обработка данных: 

1. Средний балл по всем вопросам является общим показателем этнической идентичности. 

2. Показатели субшкал вычисляются посредством нахождения среднеарифметического от 

полученной суммы баллов: 

— шкала выраженности когнитивного компонента этнической идентичности (ответы на 

вопросы № 1, 2,4, 8, 10); 

— шкала выраженности аффективного компонента этнической идентичности (ответы на 

вопросы № 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12) 
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А.2. Методика “Етнічна афіліація” 

Цель – исследование этнических аффилиативных тенденций. В качестве эмпирических 

оснований изучения выраженности мотива этнической аффилиации использовались три 

критерия, выделенные Г.Триандисом как основа аллоцентрического типа личности. Среди них – 

подчинение индивидуальных целей групповым, выраженная идентификация со своей 

этнической группой, восприятие себя как части группы, а группы как продолжение самого себя. 

Аллоцентризм – идеоцентризм рассматриваются Г. Триандисом как измерение социокультурной 

размерности «коллективизм – индивидуализм» на личностном уровне. В соответствии с 

вышеназванными критериями были отобраны 9 пар ценностных суждений по принципу 

противопоставления ориентации на группу и ориентации на личность. 

Инструкция испытуемому. Ниже приводится ряд высказываний. Нас интересует Ваше 

мнение относительно этих суждений. Укажите, пожалуйста, согласны Вы с ними или нет. 

  Согласен 
Не 

согласен 

Не 

знаю 

1. Надо стремиться поддерживать обычаи, традиции и образ 

жизни своего народа 
      

2. В своих поступках следует руководствоваться скорее 

личными интересами, чем каким-либо другими, в том числе и 

национальными 

      

3. Взаимопонимание в семье совершенно не зависит от того, к 

какой национальности принадлежат члены этой семьи 
      

4. Каждый человек несет в себе долю вины за ошибки, 

совершенные его народом 
      

5.Современному человеку его национальность должна быть 

безразлична 
      

6. В жизни необходимо придерживаться норм и правил, 

выработанных в культуре своего народа. 
      

7.Народам, исповедующим одну и ту же религию легче понять 

друг друга 
      

8. В жизни необходимо жить своим умом без опоры на нормы и 

правила, принятые у того или иного народа. 
      

9. Интересы народа должны быть важнее, чем проблемы и 

интересы отдельной личности. 
      

10.Взаимопонимание между народами не зависит от того, 

какую религию они исповедуют 
      

11.Если в семье появляется человек другой национальности, то 

это скорее всего осложнит взаимопонимание 
      

12. Человеку необходимо ощущать себя частью какого-либо 

народа 
      

13. Никогда нельзя сказать, что отдельный человек несет в себе       
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характерные черты своего народа   

14. Современному человеку не обязательно чувствовать себя 

частью какого-либо народа 
      

15. Человек всегда должен помнить о своей национальности       

16. Отдельный человек не может отвечать за дела своего народа       

17. Народные обычаи и традиционный образ жизни устарели и 

не нужны современному человеку 
      

18. За национальностью человека всегда можно увидеть его 

народ 
      

  

Индикаторы, отражающие высокую потребность в этнической принадлежности 

(этноаффилиативные тенденции): 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18. Индикаторы, отражающие низкую 

потребность в этнической принадлежности (анти-аффилиативные тенденции): 2, 3, 5, 8, 10, 13, 

14, 16, 17. 

 

 

А.3. Шкала експрес-оцінки почуттів, пов'язаних з етнічною приналежністю 

(Н.М. Лебедєва). 
Данная шкала может применяться в составе больших батарей тестов, когда, например, в 

полевых условиях необходимо оценить большое количество параметров, но нет возможности 

тратить много времени на работу с каждым респондентом. Шкалу можно также использовать 

для экспресс-диагностики результатов тренинга межкультурного взаимодействия, если в 

процессе тренинга предполагается повышение позитивности этнической идентичности. 

Методика позволяет оценить эмоциональную окрашенность (валентность) этнической 

идентичности. Фактически методика представляет собой шкалу оценки социальной установки, 

соответствующую типу шкал Лайкерта и оценивающую установку по отношению к собственной 

этнической идентичности. Построение шкалы направлено на оценку позитивности этнической 

идентичности. 

Респонденту предъявляется следующий вопрос: «Какие чувства вызывает у вас 

принадлежность к своему народу?» 

1. Гордость. 

2. Спокойная уверенность. 

3. Никаких чувств. 

4. Обида. 

5. Ущемленность, униженность. 

 

Чувства, указанные в данном меню, образуют шкалу, по которой идет нарастание 

позитивности чувств от самых негативных (ущемленность, униженность) к гиперпозитивным 

(гордость). На данной шкале нормой является вариант ответа «спокойная уверенность». 

Результаты кодируются следующим образом: гордость – 5 баллов; спокойная уверенность – 4 

балла; никаких чувств – 3 балла; обида – 2 балла; ущемленность, униженность – 1 балл.  
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Шкала этнонациональных установок 
Отметьте, пожалуйста, любым обозначением (крестик, галочка) тот вариант отношения к 

каждому утверждению, который наиболее вам подходит. В каждой строчке может быть только 

один вариант ответа. 

1 2 3 4 5 

Совершенно НЕ 

согласен 
Скорее НЕ согласен 

В чем-то согласен, 

в чем-то нет 

Скорее 

согласен 

Совершенно 

согласен 

 

1. Говорить про свою национальную гордость у меня никогда не получалось. 

2. Есть народы, которые у меня вызывают отвращение. 

3. Когда я думаю о своей национальности, я испытываю чувства гордости и любви. 

4. Это не очень правильно — разделять людей по национальной принадлежности. 

5. Я ощущаю родство с людьми своей национальности. 

6. Разделение на национальности вредит обществу. 

7. Национальность. Да, она у меня есть, но она для меня ничего не определяет, не решает. 

8. Есть такие национальности, среди которых почти все плохие люди. 

9. Мне не нравится, когда рядом какой-то человек начинает говорить на своем (не нашем) 

языке. 

10. Люди моей национальности как «родственные души» воспринимаются. 

11. Деление людей на национальности порождает непонимание, беспорядок, конфликты. 

12. Есть такие национальности, к которым я испытываю презрение. 

13. Для меня моя национальность не играет роли в повседневной жизни. 

14. Национальность есть, но это не очень важно. 

 

Обработка 

1. Националистические установки  

прямые 1,4, 10, 11,12, 15 

Неприязненное отношение к представителям иных национальностей/этнических групп. 

 

2.Патриотические установки 

прямые 5,7,13 

обратные 2,3 

Ощущение гордости за свою национальную принадлежность и ощущение связи с людьми 

«своей национальности»   

 

3. Нейтральные этнонациональные установки 

 прямые 3,9,16,17 

Нейтральное, индифферентное отношение к своей национальной принадлежности. Отчасти 

похоже на космополитизм
1
 но без обязательного ощущения «мирового гражданства». Установка 

на  «периферийность» вопросов связанных с национальностью 

 

4. Негативистские этнонациональные установки  

прямые 6,8,14 
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1. Я знаю давні українські свята. 

а) так  

б) ні, але мені б хотілося дізнатися  

в) ні 

г) ні, і мені це не цікаво 

 

2. Якби завтра всі українці заговорили українською це б вплинуло на розвиток країни  

а) так, це б дуже об’єднало і вплинуло на розвиток України 

б) напевно що так 

 в) можливо  

г) я так не думаю 

 

3. Українські традиції та звичаї давно себе зжили і не несуть ніякої цінності. 

а) повністю погоджуюся 

б) так, значною мірою 

в) я б так не сказав 

г) ні, я думаю що варто підтримувати українські звичаї та традиції 

 

4. Останні драматичні події зміцнили мій зв’язок з Україною 

а) так, дуже 

б) більше так 

в) не можу так стверджувати 

г) ні 

 

5. Українці повинні обов’язково говорити українською  

а) так 

б) останнім часом я так думаю 

в) мені все одно 

г) ні 

 

6. Якби я мав вибір, то все одно б народився українцем 

а)так 

б) так,останнім часом в цьому впевнився 

в) наврядче 

г)ні 

 

7. Я вважаю себе патріотом: 

а)завжди  

б)часто  

в)інколи  

г)ніколи 

8. Українці дуже наполеглива нація 

а) так  

б) так, останнім часом в цьому впевнився  

в) я так не думаю  

г) ні 

 

9. Я святкую українські традиційні свята, дотримуючись традиційних обрядів у ці дні. 

а) так 
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б) так,останнім часом  

в) коли як 

г) ні  

 

10. Українці, які мешкають за кордоном, мають дотримуватися рідних традицій, 

обрядів та звичаїв. 

а) так, адже вони українці  

б)бажано  

в)на їх розсуд  

г) ні, їх і тут можна не дотримуватися 

 

 

11. Відпочиваючи за кордоном я завжди зазначаю що я українець 

а) так, з задоволенням  

б) так, особливо останнім часом  

в) я не надаю цьому значення  

г) ні, я вважаю що краще зайвий раз цього не зазначати 

 

 

12.  Для українців характерно вірити у вищі ідеали  

а) так, це дуже характерно для українців  

б) більшою мірою погоджуюся  

в) я б так не сказав  

г) ні, українці взагалі далекі від вищих ідеалів 

 

13. Мовне питання мене не цікавить 

а) так  

б) більшою мірою так  

в) останнім часом над цим замислююся  

г) ні  

 

 

14. Мені дуже подобається що наукову літературу зараз активно видають та 

перекладають українською мовою 

а) так, дуже 

б) більшою мірою так 

в) мені все одно 

г) якщо чесно, не бачу в цьому сенсу 

 

 

15. Мова є визначальним фактором до визначення себе українцем  

а) повністю погоджуюся  

б) так, значною мірою  

в) мова тут ні до чого  

г) я вважаю що мова не є важливим фактором 

 

16. Дуже важливо  щоб в Україні домінувала лише українська мова 

а) так, це сприяє зміцненню держави  

б) звісно  
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в) можливо  

г) мені більше імпонує російська 

 

17. Бути українцем для мене честь  

а) так, абсолютно  

б) так,останнім часом  

в) я б так не сказав  

г)навпаки, відчуваю негатив 

 

 

18. Я відчуваю стосовно своєї держави: 

а) гордість  

б)повагу  

в) байдужість 

г)сором  

 

 

19. Українські ЗМІ – провідні джерела інформації  

а) так, зазвичай я надаю їм перевагу 

б) так, останнім часом 

в) мені все одно 

г)ні, українські ЗМІ не мають для мене ніякого значення  

 

 

20. Я вважаю Україну пропащою 

а) так  

б) останнім часом так  

в) ні  

г) не погоджуюсь  

 

21. Я вважаю що українцям притаманна висока духовність  

а) так, українці завжди були високодуховна нація  

б) так, це те що нас найбільшою мірою характеризує  

в)якщо раніше і були то вже ні  

г) ні, українці дуже матеріальний народ 

 

 

22. Українська культура зараз здобула значного розвитку 

а) так, дуже   

б) так, але ще є куди рости  

в) важко сказати 

г) не достатньо 

 

23. Я читаю українську літературу 

а) так 

б) так,останнім часом 

в)ні 

г) ні і не збираюся  
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24. Я купую товари українського виробника 

а) так, завжди намагаюся 

б) так, останнім часом 

в) для мене це не є важливим 

г) ні 

 

25. Я переходжу на російську, якщо до мене звернулися російською  

а) так  

б) залежно від обставин 

в) інколи  

г) ні  

 

 

26. Я розмовляю українською мовою 

а) так,завжди  

б) останнім часом частіше  

в) час від часу  

г)ні 

 

27. Я не відчуваю жодної духовної спорідненості з державою  

а) абсолютно вірно  

б) певно що так  

в) ні, я  дуже люблю свою державу  

г) абсолютно ні, мені подобається що я українець 

 

 

28. Зараз я більше відчуваю себе українцем ніж будь коли: 

а)повністю погоджуюся  

б) так, останнім часом я часто про це став думати  

в ) ні  

г) скоріше я навпаки раніше більше відчував себе українцем 

 

29. Те що зараз відбувається в Україні мене дуже хвилює: 

а) мені все одно  

б)я не слідкую за подіями 

в)більше так ніж ні  

г)повністю погоджуюсь  

 

30. Українські ЗМІ сприяють інтеграційному процесу 

А) так 

Б) останнім часом так 

В) не думаю 

Г)ні 

 

31. Україна духовно мені близька  

а) так, я завжди відчував цю близькість 

б) так, останнім часом я відчуваю особливу спорідненість  

в) мені все одно  

г) ні, останнім часом я навпаки відчув дистанцію і відчуження до своєї країни 
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32. Я слухаю українську музику 

а) так 

б) так,останнім часом 

в)ні 

г) ні і не збираюся  

 

33. Мені подобається українська музика 

а) так 

б) так, останнім часом 

в) не дуже 

г) ні 

 

34. Наша держава має сприяти об’єднанню українців шляхом розповсюдження 

інформації про особливості життєдіяльності нашого народу 

а) так, повністю погоджуюся 

б) так, значною мною 

в) не знаю 

г) не думаю що це допоможе 

 

35. Я помітив що більшість ТВ-шоу зараз проводять виключно українською мовою 

а) так і мене це дуже радує 

б) так, сподіваюся так буде і надалі 

в) мені все одно 

г) щось не помічав 

 

36. Українські пісні особливо гарні 

а) так 

б) так, останнім часом почав звертати на це увагу 

в) я б так не сказав 

г) ні 

 

 

37. Українська мова для мене - 

А) дуже важлива  

б) останнім часом набула великого значення  

в) мені байдужа  

г) немає ніякого значення  

 

38. Мені подобається що зараз українці більшою мірою почали розмовляти 

українською 

А) так, мене завжди це радувало  

б) так, останнім часом я звертаю на це увагу  

в) мені все одно  

г) мене це дратує 

 

39. Українці дуже розумна нація 

а)так, звісно  

б) так,останнім часом в цьому впевнився  
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в)наврядче  

г)ні 

 

40. Раніше я ніколи не надавав особливого значення тому що я українець 

а) так  

б) я і зараз не надаю цьому ніякого значення 

в) значно мірою так  

г) ні, я завжди пишався тим що я українець  

 

41. Доля моєї країни мені не байдужа 

а) абсолютно вірно  

б) так  

в) складно сказати  

г) якщо чесно мені все одно 

 

 

42. Останнім часом мої національні почуття: 

а)стали більш позитивними і сильними  

б)стали сильними але набули негативізму  

в) зникли  

г)національних почутті в мене не було і не має 

 

43. Сьогодні немає сенсу дотримуватися українських народних традицій 

а) їх ніколи не було сенсу дотримуватися 

б) погоджуюся це вже в минулому  

в) було б добре якби Україна і зараз дотримувались традицій і звичаїв  

г) не погоджуюсь,українці мають дотримуватися традицій  

 

 

44. З впевненістю можу сказати що відчуваю духовну спорідненість з своєю державою 

а) так, які б події не відбувалися для мене моя країна найкраща  

б) останнім часом почав це помічати  

в) ніколи над цим не замислювався  

г) ні, відчуваю досить негативні відчуття з цього приводу 

 

45. Я вважаю Україну міцною і сильною державою 

а) так  

б) так, особливо останнім часом  

в)ні, але все одно я вірю у свою державу 

г) ні  

 

46. Останнім часом українська культура вийшла на новий рівень 

а) так 

б) так, деякою мірою 

в) не думаю 

г) ні 

 

47. Останнім часом я надаю перевагу українській музиці 

а) ні, і не збираюся 
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б) ні 

в) деякою мірою 

г) так 

 

48. Я погоджуюся з рішенням не підтримувати російські соц. мережі в Україні 

а) так,абсолютно 

б) так, я вважаю що це вплине на розвиток України 

в) важко сказати 

г) ні, я вважаю що в цьому немає сенсу 

 

49. Телебачення має бути виключно українською мовою 

а) абсолютно погоджуюся 

б) так, треба підтримувати державну мову 

в) для мене це не важливо 

г) особисто мені подобається чути інші мови також 

 

50. Це не важливо якою мовою спілкуються українці 

а) я вважаю що українці мають спілкуватися українською мовою  

б) аж ніяк ні, це має значення  

в) якби завтра всі заговорили українською я був би щасливий 

г) погоджуюся  

 

 

51. Для моєї країни я б : 

а)зробив все що міг  

б) дійсно хотілося б зробити щось гідне 

в) я нічого не зможу вдіяти  

г) навіть пальцем б не поворухнув  

 

 

52. Останнім часом я відчуваю сильний міцний духовний зв’язок з культурою країни  

а) так, для мене завжди культура нашої країни була близькою  

б) так, останнім часом почав помічати особливість нашої культури  

в) не можу так сказати  

г) ні, жодної прихильності я не відчуваю 

 

 

53. Я використовую українські інтернет-портали 

а) так 

б) останнім часом так 

в) інколи 

г) ні 

 

54. Я надаю перевагу українській пресі 

а) так 

б) останнім часом більше 

в) інколи 

г)ні 
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55. Своїх дітей я буду привчати розмовляти українською  

а) обов’язково  

б)буду намагатися  

в) не знаю 

г) ні  

 

56. Після подій 2014 року я відчуває особливе ставлення до України 

а) так, мої національні почуття значно зросли  

б) так, проте я і   раніше переймався долею України  

в) не сказав би  

г) ні, навпаки остаточно відвернули мене від держави 

 

57. Найбільше український народ характеризує такий вислів: 

а) Народ України має силу і волю захистити свою самостійність. Відновлюється давня слава 

наших предків-козаків, що боролись за право і вільність народу, і з правдивою гордістю... ми 

можемо відзначити, що цю боротьбу за право і волю українського народу ми чесно і достойно 

продовжуємо 

б) Українці — стародавній народ, а мова їхня багатша і всеосяжніша, ніж персидська, 

китайська, монгольська і всілякі інші 

в) Огидна річ - наша терплячість. Наша звичка відмовляти собі у всьому. Так все може 

відмовитися від нас 

г) Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають 

 

58. Духовний аспект займає значне місце у життєдіяльності українців 

а) повністю погоджуюся. Це провідна риса українців  

б) так,значною мірою  

в) духовний аспект не є значимим для українців 

г) думаю що ні,українці далеко не духовна нація  

 

59. Особливістю українців є їх моральна спрямованість 

а) так, повністю погоджуюся  

б) більшою мірою так  

в)я б так не сказав  

г) аж ніяк ні 

 

 

60. Зараз в Україні досить багато українських культурних діячів 

А) так 

Б) так,останнім часом їх стало більше 

В) не помічав такого 

Г) ні 

 

 

61.  Останнім часом я слухаю українські гурти 

а) я завжди їх слухав 

б) так 

в) час від часу 

г) ні 
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62. Я цікавлюся політичними новинами 

а) так 

б) останнім часом так 

в) мене таке не дуже цікавить 

г) ні 

 

63. Україна має блокувати російську пропаганду 

а) так 

б) останнім часом про це думаю 

в) важко сказати 

г) ні, вона має місце бути 

 

 

64. Інколи мені хочеться жити в давні часи щоб відчути українські традиції повною 

мірою 

а) так 

б) так, останнім часом про це думаю 

в) мені все одно 

г) ні, ще чого не вистачало 

 

 

65. Мене дратують українські звичаї та традиції 

а) так, дуже сильно 

б) так 

в) мені все одно 

г) ні, українські звичаї мені дуже імпонують 

 

66.  Культура українців пронизана духовністю  

а) так, значною мірою  

б) так  

в)не думаю  

г) культура українців духовно бідна 

 

 

67. Мене дуже ображає якщо хтось каже про українців погані речі 

А) так, значною мірою  

б)так, бо я вважаю це несправедливим  

в) мені все одно  

г) ні, бо так воно і є 

 

 

68. Яка б не була ситуація у країні, духовно я завжди залишаюся вірним Україні  

а) абсолютно вірно  

б)так  

в)ні  

г)якщо чесно я б при першій нагоді полишив би Україну 
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69. Україна не має гідних звичаїв та традицій 

а) так, повністю погоджуюся 

б) деякою мірою так 

в) важко сказати 

г) абсолютно ні,Україна дуже багата країна цікавими звичаями та традиціями 

 

70. Своїх дітей я буду виховувати згідно українських традицій та звичаїв 

а) абсолютно вірно 

б) так 

в) можливо 

г) точно ні 

 

 

71. Я відчуваю почуття обов’язку стосовно своєї держави 

а) так, абсолютно вірно. Я вважаю що кожен українець має дбати про Україну  

б) так, мені б хотілося щось зробити заради держави  

в) можливо  

г) ні,стосовно своєї держави у мене таких почуттів немає 

 

 

72. Я вважаю що блокування Яндексу вірне рішення 

а) так, абсолютно 

б) більшою мірою так 

в) мене це не хвилює 

г) ні, це дурість 

 

 

73. Важливим завданням соціальних інститутів поширювати українську мову 

а) так, це провідна їх задача  

б) було б дуже добре  

в) мені все одно 

г)є завдання куди важливіші 

 

 

74. Я відчуваю сором за те що я українець 

а) так 

б) так, останнім часом 

в) не можу так стверджувати 

г) точно ні 

 

75. Справжньому українцю варто знати звичаї та традиції своєї держави 

а) абсолютно погоджуюся 

б) так 

в) було б непогано 

г) я вважаю що це немає ніякого значення 

 

 

76. Коли я виконую традиційні обряди, то відчуваю спорідненість з українським 

народом та Україною. 
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а) абсолютно погоджуюся 

б) так, особливо останнім часом 

в) певною мірою 

г) ні 

 

 

77. Радіо телебачення я переважно дивлюся(слухаю) 

а) українською 

б) останнім часом українською 

в) різними мовами  

г) російською 

 

 

78. З роками я став більше відчувати себе українцем 

а) я завжди відчував себе українцем  

б) так, особливо останнім часом  

в) мені все одно  

г)ні, чесно кажучи ніколи не відчував себе українцем 

 

79. Заради перспективного майбутнього України я пішов би на великі кроки  

а) чесно кажучи не став би заради України нічого робити  

б)можливо  

в) звісно 

г)так, абсолютно вірно 

 

80. Зараз Україна виходить на новий культурний рівень 

а) так 

б) можливо 

в) ні 

г) навряд 

 

81. Останнім часом я став більше звертати увагу на українські ЗМІ 

а) так 

б) я завжди надавав перевагу українським ЗМІ 

в) мені все одно 

г) ні і не збираюся 

 

82. Україна для мене важлива 

а) так, Україна завжди була для мене важливою  

б) так, особливо останнім часом  

в) мені все одно  

г) ні 

 

83. Останнім часом я відчуваю натхнення коли думаю про Україну та своє походження 

а) так  

б) я завжди відчуваю натхнення з приводу України  

в) мені все одно  

г) ні 
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84. Насправді мене засмучує моя країна і моє походження 

а) так  

б) так,особливо останнім часом  

в) ні, насправді я пишаюся своєю державою  

г)якби там не було, я дійсно пишаюся своєю державою 

 

85. Я підтримую бійців АТО 

а) так,звісно  

б) так,  морально  

в) мені все одно  

г) ні і не збираюся 

 

86. Мене непокоїть доля України  

а) аж ніяк ні  

б) мені все одно  

в) більше так ніж ні 

г)так, дуже  

 

87. Відпочиваючи, чи від’їжджаючи за кордон, з часом, я відчуваю тугу за Україною 

а) так, адже я дійсно люблю свій народ  

б) так, адже якби добре не було,вдома завжди краще  

в)не можу сказати це про себе 

г) ні, я б ніколи сюди не вертався  

 

88. Духовність єднає Україну  

а) так,Україна понад усе  

б) так,зараз духовність і об’єднання українців особливо зросли  

в) ні  

г) ні, я б не сказав що це впливає на об’єднання українців 
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А.4. Методика «Типи етнічної ідентичності» (Г. Солдатової, С. Рижової) 
Данная методическая разработка позволяет диагностировать этническое самосознание и 

его трансформации в условиях межэтнической напряженности. 

Один из показателей трансформации этнической идентичности - это рост этнической 

нетерпимости (интолерантности). Толерантность / интолерантность - главная проблема 

межэтнических отношений в условиях роста напряженности между народами - явилась 

ключевой психологической переменной при конструировании данного опросника. Степень 

этнической толерантности респондента оценивается на основе следующих критериев: уровня 

"негативизма" в отношении собственной и других этнических групп, порога эмоционального 

реагирования на иноэтническое окружение, выраженности агрессивных и враждебных реакций 

в отношении к другим группам. 

Типы идентичности с различным качеством и степенью выраженности этнической 

толерантности выделены на основе широкого диапазона шкалы этноцентризма, начиная от 

"отрицания" идентичности, когда фиксируется негативизм и нетерпимость по отношению к 

собственной этнической группе, и заканчивая национальным фанатизмом - апофеозом 

нетерпимости и высшей степенью негативизма по отношению к другим этническим группам. 

Опросник содержит шесть шкал, которые соответствуют следующим типам этнической 

идентичности. 

1. Этнонигилизм - одна из форм гипоидентичности, представляющая собой отход от 

собственной этнической группы и поиски устойчивых социально-психологических ниш 

не по этническому критерию. 

2. Этническая индифферентность - размывание этнической идентичности, выраженное в 

неопределенности этнической принадлежности, неактуальности этничности. 

3. Норма (позитивная этническая идентичность) - сочетание позитивного отношения к 

собственному народу с позитивным отношением к другим народам. 

В полиэтническом обществе позитивная этническая идентичность имеет характер нормы и 

свойственна подавляющему большинству. Она задает такой оптимальный баланс толерантности 

по отношению к собственной и другим этническим группам, который позволяет рассматривать 

ее, с одной стороны, как условие самостоятельности и стабильного существования этнической 

группы, с другой - как условие мирного межкультурного взаимодействия в полиэтническом 

мире. 

Усиление деструктивности в межэтнических отношениях обусловлено трансформациями 

этнического самосознания по типу гиперидентичности, которая соответствует в опроснике трем 

шкалам: 

4. Этноэгоизм - данный тип идентичностиможет выражаться в безобидной форме на 

вербальном уровне как результат восприятия через призму конструкта "мой народ", но 

может предполагать, например, напряженность и раздражение в общении с 

представителями других этнических групп или признание за своим народом права 

решать проблемы за "чужой" счет. 

5. Этноизоляционизм - убежденность в превосходстве своего народа, признание 

необходимости "очищения" национальной культуры, негативное отношение к 

межэтническим брачным союзам, ксенофобия. 

6. Этнофанатизм - готовность идти на любые действия во имя так или иначе понятых 

этнических интересов, вплоть до этнических "чисток", отказа другим народам в праве 
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пользования ресурсами и социальными привилегиями, признание приоритета этнических 

прав народа над правами человека, оправдание любых жертв в борьбе за благополучие 

своего народа. 

Этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм представляют собой ступени гиперболизации 

этнической идентичности, означающей появление дискрими-национных форм межэтнических 

отношений. В межэтническом взаимодействии 

гиперидентичность проявляется в различных формах этнической нетерпимости: 

от раздражения, возникающего как реакция на присутствие членов других групп, до 

отстаивания политики ограничения их прав и возможностей, агрессивных и насильственных 

действий против другой группы и даже геноцида (Солдатова, 1998). 

В результате серии экспертных оценок и пилотажных исследований были отобраны 30 

суждений - индикаторов, интерпретирующих конец фразы: "Я - человек, который..." 

Индикаторы отражают отношение к собственной и другим этническим группам в различных 

ситуациях межэтнического взаимодействия. 

 

Инструкция: ниже приводятся высказывания различных людей по вопросам национальных 

отношений, национальной культуры. Подумайте, насколько ваше мнение совпадает с мнением 

этих людей. Определите свое согласие или несогласие с данными высказываниями. 

 

1. Я - человек, который предпочитает образ жизни своего народа, но с большим интересом 

относится к другим народам.  

согласен;  

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

2. Я - человек, который считает, что межнациональные браки разрушают народ. 

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

3. Я - человек, который часто ощущает превосходство людей другой национальности. согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

4. Я - человек, который считает, что права нации всегда выше прав человека.  

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет; 

скорее не согласен;  

не согласен. 

5. Я - человек, который считает, что в повседневном общении национальность не имеет значения.  

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен; 

не согласен. 
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6. Я - человек, который предпочитает образ жизни только своего народа.  

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

7. Я - человек, который обычно не скрывает своей национальности.  

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

8. Я - человек, который считает, что настоящая дружба может быть только между людьми одной 

национальности. 

согласен;  

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

9. Я - человек, который часто испытывает стыд за людей своей национальности.  

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен; 

не согласен. 

10. Я - человек, который считает, что любые средства хороши для защиты интересов своего 

народа.  

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

11. Я - человек, который не отдает предпочтения какой-либо национальной культуре, включая 

и свою собственную. 

согласен;  

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен; 

не согласен. 

12. Я - человек, который нередко чувствует превосходство своего народа над другими.  

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

13. Я - человек, который любит свой народ, но уважает язык и культуру других народов. 

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

14. Я - человек, который считает строго необходимым сохранять чистоту нации.  
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согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет; 

скорее не согласен;  

не согласен. 

15. Я - человек, который трудно уживается с людьми своей национальности.  

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

16. Я - человек, который считает, что взаимодействие с людьми других национальностей часто 

бывает источником неприятностей. 

согласен;  

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

17. Я - человек, который безразлично относится к своей национальной принадлежности.  

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

18. Я - человек, который испытывает напряжение, когда слышит вокруг себя чужую речь.  

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

19. Я - человек, который готов иметь дело с представителем любого народа, несмотря на 

национальные различия. 

согласен;  

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

20. Я - человек, который считает, что его народ имеет право решать свои проблемы за счет 

других народов. 

согласен;  

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

21. Я - человек, который часто чувствует неполноценность из-за своей национальной 

принадлежности. 

согласен;  

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

22. Я - человек, который считает свой народ более одаренным и развитым по сравнению с 

другими народами. 
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согласен;  

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

23. Я - человек, который считает, что люди других национальностей должны быть ограничены 

в праве проживания на его национальной территории. 

согласен;  

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

24. Я - человек, который раздражается при близком общении с людьми других 

национальностей.  

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

25. Я - человек, который всегда находит возможность мирно договориться в межнациональном 

споре. 

согласен;  

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет; 

 скорее не согласен;  

не согласен. 

26. Я - человек, который считает необходимым «очищение» культуры своего народа от 

влияния других культур. 

согласен;  

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

27. Я - человек, который не уважает свой народ.  

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет; 

скорее не согласен;  

не согласен. 

28. Я - человек, который считает, что на его земле все права пользования природными и 

социальными ресурсами должны принадлежать только его народу. 

согласен;  

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет;  

скорее не согласен;  

не согласен. 

29. Я - человек, который никогда серьезно не относился к межнациональным проблемам.  

огласен; 

скорее согласен; 

в чем-то согласен, в чем-то нет; 

скорее не согласен;  

не согласен. 

30. Я - человек, который считает, что его народ не лучше и не хуже других народов.  



255 

согласен; 

скорее согласен;  

в чем-то согласен, в чем-то нет; 

скорее не согласен;  

не согласен. 

 

 

Обработка результатов. 

Ответы испытуемых переводятся в баллы в соответствии со шкалой: 

 "согласен"- 4 балла; 

 "скорее согласен" - 3 балла; 

 "в чем-то согласен, в чем-то нет" - 2 балла; 

 "скорее не согласен" - 1 балл; 

 "не согласен" -0 баллов. 

Затем подсчитывается количество баллов по каждому из типов этнической идентичности (в 

скобках указаны пункты, работающие на данный тип). 

 

В зависимости от суммы баллов, набранных испытуемым по той или иной шкале 

(возможный диапазон - от 0 до 20 баллов), можно судить о выраженности соответствующего 

типа этнической идентичности, а сравнение результатов по всем шкалам между собой позволяет 

выделить один или несколько доминирующих типов. 

 

1. Этнонигилизм (пункты: 3, 9, 15, 21, 27). 

2. Этническая индифферентность (5, 11, 17, 29, 30). 

3. Норма (позитивная этническая идентичность) (1, 7, 13, 19, 25). 

4. Этноэгоизм (6, 12, 16, 18, 24). 

5. Этноизоляционизм (2, 8, 20, 22, 26). 

6. Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28). 
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Таблиця А.1. 

Етнопсихологічний опитувальник (Л. Б. Шнейдер, С. В. Вальцев) 
№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 Ситуация с духовностью в нашем обществе... 
а) очень плохая 

b)средняя 

с) нормальная 

2 
Есть ли у Вас друзья вне вашей работы, с которыми Вас 

не связывают какие-нибудь дела? 

а) да 

b) такие люди есть, но все равно нас связывает 

какое-то дело 

с) нет 

3 
Вы всегда сдерживаете свои обещания, не считаясь с 

тем, что вам это невыгодно? 

а) да 

b) нет 

4 
Мне хотелось бы ходить в кино, на разные 

представления и в другие места, где можно развлечься 

а) чаше одного раза в неделю 

b) реже одного раза в неделю 

5 Я верю своей интуиции. 
а) да 

b) нет 

6 Человек должен ... 

а) оставаться честным во всем и всегда 

b) бывают ситуации, когда человек имеет право 

быть нечестным 

7 Украина должна расширить свое присутствие в космосе 
а) да 

b) нет 

8 
Мне доставляет удовольствие в деле положительный 

результат 

а) да. Главное — положительный результат 

b) я не могу работать только на результат, мне 

важен также и процесс 

9 Много ли времени проводите, раздумывая о чем-либо  
а) да 

b)нет 

 

10 Когда мне говорят комплименты 

а) я часто внутренне смущаюсь 

b) я редко внутренне смущаюсь 

11 Чаше всего Ваши сны... 
а) драматичны (страшны) 

b) приятны 

12 Взрослые должны... а) сдерживать любознательность ребенка 

13 Мне кажется, что было бы лучше, если бы 

а) у большинства мужчин преобладали 

традиционно мужские черты характера, у женщин 

— традиционно женские 

b) мужчины и женщины сочетали в себе 

традиционно мужские и традиционно женские 

свойства характера 

14 
Наше общество пропитано излишним рационализмом. 

Так ли это? 

а) да  

b) не знаю 

с) нет 

15 В компании я часто оказываюсь в центре внимания 

а) да; | 

b)не знаю 

с) нет 

16. Вы когда-нибудь опаздывали  
а) да  

b) нет 
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Таблиця А.1. 

Етнопсихологічний опитувальник (продовження) 

17 
Я придаю большое значение тому, что другие обо мне 

думают 

а) да  

b) нет  

18 
Мне легче тогда, когда говорят, что нужно сделать, чем в 

том случае, когда я сам должен руководить 

а) да  

b) нет 

19 Я считаю, что алкоголики сами виноваты в своей болезни 

а) да. Каждый должен отвечать за себя 

b) нет. Это слабые люди, и им нужна помощь 

общества 

20 
Я могу подавить свои желания, если они противоречат 

желаниям моих товарищей 

а) да  

b) нет 

21 Я часто хожу в гости 
а) да 

b) нет 

22 
Мне нравится читать о людях, которые сделали 

ошеломляющую карьеру в бизнесе 

а) да. На таких надо равняться 

b) нет. Такие статьи вызывают у меня 

раздражение 

23 Плюрализм идей — это хорошо? 
а) да 

b) нет 

24 Слово «конкуренция» для Вас 

а) имеет негативный характер 

b) это очень положительное понятие 

25 Я верю в себя... 

а) только тогда, когда чувствую, что могу 

справиться со всеми стоящими передо мной 

задачами 

b) даже тогда, когда чувствую, что не могу 

справиться со всеми стоящими передо мной 

задачами 

26 Какова причина невезенья? 
а) многие несчастья в жизни людей объясняются 

невезением 

27 

Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки 

больного надо терпеть, даже если они продолжаются 

годами 

а) иногда 

b) почти всегда 

28 Делятся ли с Вами своими переживаниями другие людьми 
а) иногда 

b) почти всегда 

29 Я всегда внимательно слежу за тем, как я одет а) да 

30 Ваше отношение к Богу 

а) я не верю в Бога (не определился) 

b) я верю, но не исполняю регулярно культ 

с) я верю и регулярно исполняю культ 

31 
Если бы общественная работа приносила пользу, я бы ей 

занимался 

а) нет. У меня других забот хватает 

b) я занимался бы этим изредка 

с) да. Это интересно, даже если отнимает время 

32 
Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, Вы выходите 

из себя? 

а) да 

b) нет 
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Етнопсихологічний опитувальник (продовження) 

33 Я считаю, что 

а) жить надо веселее 

b) жить по принципу «делу время — потехе час» 

34 Часто ли Вы принимаете спонтанные решения? 
а) я часто принимаю спонтанные решения 

b) я редко принимаю спонтанные решения 

35 Я чувствую себя обязанным всегда говорить правду 
а) да 

b) нет 

36 Перед собой цели надо ставить 
а) сложные 

b) простые 

37 
Когда Вы играете в футбол или другую игру, главное  

для Вас 

а) чтобы моя команда выиграла 

b) главное — хорошо провести время 

38 
Думаете ли Вы когда-нибудь о том, откуда и зачем появился 

род человеческий или о других глобальных темах? 

а) да 

b) нет 

39 Я уверен в себе 
а) да 

b) нет 

40 Какой из перечисленных ниже цветов вы предпочитаете? 
а) серый 

b) синий 

41 
Люди, которые проявляют повышенный интерес ко многим 

сферам 

a) иногда меня раздражают 

b) почти всегда вызывают у меня симпатию 

42 Главное в нашей жизни... 

а) создавать что-либо новое 

b) Быть честным и благородным человеком, 

приносить людям пользу 

43 Я строго соблюдаю принципы нравственности и морали 

а) в зависимости от ситуации 

b) часто 

с) почти всегда 

44 Я всегда такой, каким кажусь 

а) почти никогда 

b) в зависимости от ситуации  

c) почти всегда 

45 
Среди людей, которых Вы знаете, есть такие, которые Вам 

явно не нравятся? 

а) да 

b) нет 

46 
Я легко отказываюсь от намерения, если другие об этом 

невысокого мнения 

а) да 

b) нет 

47 Я хотел бы, чтобы наше государство в первую очередь... 

а) предоставило гражданам полное право и не 

мешало самим добиваться успеха 

b) заботилось обо всех членах общества 

48 
Вашему другу нужен совет по поводу семейной неурядицы. 

Как Вы поступите 

а) скажу прямо, даже если эта правда будет 

нелицприятна другу. Ведь главное ему помочь 

49 
Я больше сосредоточен на приобретении влияния, чем 

дружбы 

а) да 

b) нет 

50 Ко мне часто приходят гости 
а) да 

b) нет 
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Етнопсихологічний опитувальник (продовження) 

51 
В нашей стране не должно быть крупной частной 

собственности 

а) да 

b) нет 

52 Сколько должно быть государственных доктрин 

а) в Украине должна быть одна национальная 

идея, а не плюрализм идей 

b) должна быть полная свобода идей 

53 На моей работе 
а) нет конкуренции 

b) коллеги конкурируют со мной 

54 Услышав что-то неприятное о себе от других... 

а) я постараюсь относиться к этому спокойно 

b) я могу понять, почему люди на меня 

обижаются 

55 Отношения к человеку — результат... 
а) к людям относятся так, как они заслуживают 

 

56 
Посторонним людям следует вмешиваться в конфликт 

между двумя лицами 

а) иногда 

b) почти всегда 

57 

Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице 

обратится к Вам с просьбой (показать дорогу, назвать 

время, ответить на какой-то вопрос)? 

а) никогда 

b) почти всегда 

58 
Я всегда внимательно слушаю собеседника, кто бы он ни 

был 

а) чаше всего да 

b) чаше всего нет 

59 Каково Ваше отношение к брачному контракту? 

а) я бы не стал заключать и другим не советовал 

бы 

b)не знаю 

с) необходимая вещь 

60 
Я хотел бы, чтобы на работе отношения в коллективе были 

более близкими 

а) да. Да дружный коллектив — это хорошо 

b) я не знаю 

с) нет. На работе надо работать 

61 
Бывают ли у Вас часто такие мысли, что вы не хотели бы, 

чтобы о них знали другие люди? 

а) да 

b) нет 

62 
Мне доставляет удовольствие совершать рискованные 

поступки только ради забавы 

а) да 

b) нет 

63 
Я не люблю чрезмерного порядка, пунктуальности и всего, 

что связывается со строгостью 

а) да 

b) нет 

64 Я... 
а) стараюсь во всем и всегда поступать честно 

b) иногда я считаю возможным мошенничать 

65 
Считаете ли Вы, что Украине свойственная великая 

историческая миссия 

а) да 

b) нет 

66 Можете ли Вы сидеть спокойно и отдыхать 

а) да. Я не буду просто так занимать себя чем-

либо 

b) нет. я начну что-нибудь делать 

67 Какой тип работы больше подошел бы Вам? 
а) где надо действовать 

b) где надо размышлять 
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68 Я не могу сказать, что я себе нравлюсь 
а) да 

b) нет 

69 
Я часто испытываю тревожное чувсвтво, думая о 

будущем 

а) да 

b) нет 

70 Мне кажется, что углубление в узкую специализацию... 
а) является необходимым для настоящего ученого 

b) делает человека ограниченным 

71 Мне... 
а) бывает трудно отличить любовь от простого 

сексуального влечения 

72 
Верю, что любые, даже скрытые поступки не окажутся 

безнаказанными 

а) нет 

b) иногда 

с) почти всегда 

73 
Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я 

хотел бы быть 

а) известным игроком 

b) не знаю 

с) выбранным капитаном команды 

74 
Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем 

не разбираетесь? 

а) да 

b) нет 

75 
Мне лучше, если я могу присоединиться к мнению 

других  

а) да 

b) нет 

76 

Если в системе общественных отношений я «винтик» 

 

 

 

а) меня это не пугает, главное чтобы я был «винтик» 

«хорошей машины» 

b) я не хочу быть «винтиком» ни при каких 

обстоятельствах 

77 Нашему обществу не хватает взаимопомощи 

a) да. Люди стали чересчур эгоистичны 

b) взаимопомощь только расслабляет людей, 

порождая иждивенцев 

78 
Мои заботы исчезают, когда я оказываюсь среди 

товарищей по работе (учебе) 

а) да 

b) нет 

79 У меня много друзей, к которым я могу пойти в гости 
а) да 

b) нет 

80 
Все крупные состояния всегда наживаются нечестным 

путем 

а) да 

b) нет 

81 Сексуальные меньшинства... 

а) должны иметь столько же прав, сколько и другие 

члены общества 

b) должны быть ограничены в своих правах 

82 
Общество, основанное на конкуренции всех, — это не 

то общество, которое нужно Украине 

а) да. Это общество нам не нужно 

b) нет. Такое общество нам нужно 

83 
О том, соответствует ли мое поведение общепринятым 

правилам 

а) я часто задумываюсь 

b) я редко задумываюсь 
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84 Причина успеха... 

а) успех приносит усердная работа, он не связан 

или мало связан с везением 

b) чтобы получить хорошую работу, надо 

оказаться в нужном месте в нужное время 

85 
Мне нравится наблюдать за выражением лиц и 

поведением незнакомых людей 

а) иногда  

b) почти всегда 

86 
Вы хотели бы, чтобы Вас всегда считали открытым 

человеком 

а) да 

b) нет 

87 
Одобрение Ваших действий окружающими для Вас 

является важным 

а) да  

b) нет 

88 
Как Вы оцениваете современные американские 

кинофильмы 

а) абсолютное большинство из них пошлы и 

примитивны 

b) я затрудняюсь ответить 

с) за редким исключением большинство 

американских фильмов очень хорошие 

89 
Я считаю, что надо ставить больше памятников 

великим людям 

а) да. Это делает общество лучше 

b) я не знаю 

с) нет. Памятников хватает, а денег нет 

90 Все ли Ваши привычки хороши и желательны? 
а) да 
b) нет 

91 
Я считаю, что главное в жизни — получать 

удовольствие 

а) да 
b) нет 

92 В критической ситуации можно положиться 
а) на рассудок, чувства могут обмануть 

 

93 Ложь — это практически всегда плохо 
а) да 
b) нет 

94 

Если для того, чтобы Украина стала великой, от меня 

потребовались определенные усилия, я пошел бы на 

это? 

а) да 

b) нет 

95 
Вы ходили по магазинам, увидели много товара, но 

ничего не купили 

а) я не считаю, что потерял время зря, т. к. я 

увидел много нового 

b) я считаю, что потерял время 

96 
Я считаю, что каждый человек должен думать о 

смысле жизни 

а) да 

b) нет 

97 
Мне кажется, я могу вполне доверять своим 

собственным оценкам 

а) да 

b) нет 

98 

Что Вы делаете, если замечаете, что кто-то 

разглядывает Вас на улице, в метро, в каком-либо 

ином общественном месте 

а) начинаю беспокоиться о том, что, наверное, 

выгляжу смешно 

b) мне становится неприятно 

99 Выбирая для себя какое-либо занятие 

а) человек должен считаться с тем, насколько оно 

необходимо 

b) должен всегда заниматься только тем, чем ему 

интересно 

100 Общество должно жить прежде всего 
а) богато 
b) по справедливости 
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101 
Меня возмущает, что преступника могут освободить 

благодаря ловкой защите адвоката 

а) нет 

b) когда как 

с) да 

102 Лучшими друзьями я считаю тех 

а) с кем складываются хорошие взаимоотношения 

b) не знаю 

с) кто может многого достичь в жизни 

103 
Было ли такое, чтобы Вы когда-нибудь грубо 

разговаривали с близкими? 

а) да 

b) нет 

104 
Если в моем трудовом коллективе возникают 

разногласия, я держусь в стороне 

а) да 

b) нет 

105 Я встаю вовремя, даже если мне никуда не надо идти 
а) да 

b) нет 

106 Мне часто жалко бомжей, нищих и т. д. 
а) нет. Они сами виноваты 

b) все равно мне их жалко 

107 
Когда я делаю важную работу, присутствие людей 

меня раздражает 

а) да 

b) нет 

108 Мой народ отличается от других гостеприимством 
а) да 

b) нет 

109 
Земля должна быть не в частной собственности, но в 

долговременной аренде 

а) да 

b) нет 

110 Какова должна быть судьба религиозных сект 

а) все религиозные секты, которые не производят 

уголовно-наказуемых преступлений, имеют право 

на существование 

b) все секты должны быть закрыты 

111 Мне хотелось бы сделать большую карьеру 
а) да  

b) нет_ 

112 Критические замечания в мой адрес 
а) снижают мою самооценку 

b) не снижают мою самооценку 

113 Много раз я чувствовал 

а) что у меня мало влияния на события, которые 

со мной случаются 

b) я не могу поверить, что везение или удача 

играют важную роль в моей жизни 

114 
Я считаю, что у меня сильно развито чувство 

сопереживания 

а) да 

b) нет 

115 
Жизнь научила меня не быть  

слишком откровенным даже с друзьями 

а) да 

b) нет 

116 

 

Мне далеко не все равно, одобряют мои действия 

окружающие или нет 

 

а) да 

b) нет 

117 

Сконцентрированы ли Вы на событиях будущего, 

вместо того чтобы радоваться настоящему? 

а) да 

 b) не знаю 

 с) нет 
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118 Существуют ли для Вас авторитеты? 

а) да. Безусловно, есть люди, на которых стоит 

равняться 

b) я слушаю только близких людей 

с) авторитетов для меня нет 

119 Бывает ли, что Вы передаете слухи? 
а) да 

b) нет 

120 
Люди, которые живут в свое удовольствие, поступают 

правильно 

а) скорее — да 

b) скорее — нет 

121 Какие качества в человеке цените в первую очередь 

а) рационализм (умение здраво и логично 

мыслить, принимать обдуманные, рациональные 

решения! 

b) честность (правдивость, искренность! 

122 Я считаю, что народ должен быть в первую очередь 
а) искренним 

b) энергичным 

123 
Если бы Вы были президентом, чтобы для Вас было 

приоритетом 

а) построение сильной армии 

b) своевременные выплаты зарплат 

124 Любимое дело — это, прежде всего 
а) приятная деятельность 

b) хорошие результаты 

125 Люди, которые действуют, заранее не размышляя 
а) делают правильно. Все равно все предугадать 

невозможно 

126 
Мне кажется, что у моего народа этническая 

самооценка 

а) занижена 

b) завышена 

127 Вы считаете себя в большей степени 
а) оптимистом 

b) пессимистом 

128 
Я считаю, что необходимо следить за новинками в 

мире искусства и литературы 

а) да 

b) нет 

129 Меня раздражает, когда женщины курят 
а) да 

b) нет 

130 Вы считаете свой народ 

а) народом, сознание которого более, чем у 

других, пропитано духовным началом 

b)не знаю 

с) народом, духовность которого не выше, чем у 

других цивилизованных народов 

131 Наибольших успехов я добиваюсь, когда 

а) работаю с людьми, которые мне симпатичны 

b)не знаю 

с) мои усилия хорошо вознаграждаются 

132 Временами мне снятся страшные сны 
а) да  

b) нет 

133 
Прежде чем высказать свое мнение, я сначала 

проверяю, что об этом думают другие 

а) да  

b) нет 

134 

Считаю, что прогресс в науке и культуре немыслим 

без людей с развитыми потребностями властвовать над 

другими 

а) да  

b) нет 
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135 Я люблю рассказы, фильмы о бескорыстной дружбе 
а) да. Они поднимают настроение 

b) нет. Так как все это ВЫДУМКИ 

136 
Я считаю, что основной радостью в жизни является 

общение 

а) да  

b) нет 

137 
Я люблю устраивать большие торжества с 

приглашением гостей у себя дома 

а) да 

b) нет 

138 
За редким исключением все крупные бизнесмены — 

нечестные люди 

а) да 

b) нет 

139 
Должны ли быть единые учебники для всех школ 

страны 

а) да 

b) нет 

140 Карьерист 

а) это, как правило, положительный герой 

b) это, как правило, герой отрипательный 

141 Когда я нравлюсь сам себе 

а) мне кажется, что я нравлюсь всем окружающим 

b) даже когда я нравлюсь сам себе, я понимаю, 

что есть люди, которым я неприятен 

142 То, что со мной случается 

а) это мои собственные действия и поступки 

b) иногда я чувствую, что у меня нет 

достаточного контроля над направленностью моей 

жизни 

143 
Увидев уличное происшествие, я стремлюсь попасть, в 

число свидетелей 

а) иногда 

b) почти всегда 

144 Подростком я проявлял интерес к запретным темам 
а) да 

b) нет 

145 
Если бы мои действия одобряло большое количество 

людей, то я работал бы значительно лучше 

а) да 

b) нет 

146 
Вы считаете счастливым человека, который, прежде 

всего 

а) не заработал ничего, но стал известным 

b) имеет достаток, позволяющий ему ни в чем не 

нуждаться 

с) заработал очень много денег, но не очень 

умный, честный, добрый 

147 
Я смог бы свалять дурака, чтобы привлечь внимание 

окружающих 

а) нет 

b) иногда 

с) да 

148 Мне 
а) никогда не нравятся сальные шутки 

b) иногда нравятся сальные шутки 

149 Я считаю, что мой народ не умеет радоваться жизни 
а) да. не умеет 

b) нет, умеет 
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150 
Если бы чувств было в человеке меньше, он был бы 

счастливее 

а) да, чувства часто мешают правильно 

рационально действовать 

b) нет. Без порыва чувств, даже пусть излишнего, 

жизнь скучна 

151 Мне нравится хорошо снятый фильм а) о реальных событиях 

  b) фантастический фильм 

152 Считаете ли Вы, что в Украине свой собственный 

цивилизационный путь? 

а) да 

 b) нет 

153 Я чувствую, что иногда я так увлекаюсь процессом, 

что забываю о том, чтобы был результат 

а) да 

 b) нет 

154 Что важнее для организации процесса? 
а) в большинстве случаев хорошее теоретическое 

обоснование 

  
b) в большинстве случаев хорошее практическое 

действие 

155 Интерес к самому себе а) всегда необходим для человека 

  
b) излишнее самокопание иногда имеет дурные 

последствия 

156 
Вы прошли медицинский осмотр и ждете его 

результатов. В это время вы 

а) думаете, что у Вас ничего серьезного и Вам 

нечего бояться 

  
b) боитесь, как бы у Вас не обнаружили какого-

либо серьезного заболевания 

157 
Стремление разобраться в характере и чувствах 

окружающих людей 
а) чаще всего приводит к излишней бестактности 

  
b) чаще всего естественно для человека и поэтому 

бестактность может быть оправдана  

158 
Думаю, что существует одно-единственное правильное 

понимание жизни 

 

а) да 

b) нет 

159 

Считаю, что всякую работу следуем доводить до 

конца, даже если кажется, что в этом нет 

необходимости 

а) нет 

b) не знаю 

с) да 

160 
Если бы у меня были способности к музыке, я 

предпочел бы быть 

а) дирижером 

b) не знаю 

с)солистом 

161 Я люблю иногда похвастаться 
а) да 

b) нет 

162 

Мне неприятно, если я должен высказывать свое 

собственное мнение по какому-нибудь поводу, не зная, 

что другие думают об этом 

а) да 

b) нет 
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163 

Как правило, руководство оказывается более 

эффективным, когда руководители полностью 

контролируют действия подчиненных, а не полагаются 

на их самостоятельность 

а) да 

b) нет 

164 

Что Вам легче: обратиться к другу за помощью или 

решить проблему самому, чтобы не быть обязанным 

(например, переезд)? 

а) чаше я решаю проблемы сам 

b) чаще я обращаюсь к другу 

165 
Я сочувствую людям, у которых а) да 

нет близких друзей b) нет 

166 

Я считаю, что памятные события (свадьба, юбилей и 

др.) надо отмечать с приглашением большого 

количества гостей 

а) да 

b) нет 

167 
Я. считаю, что надо отобрать часть капитала у богатых 

людей и отдать бедным 

a) да  

b) нет 

168 Должна ли быть введена цензура на телевидении?  
a) да 

b) нет 

169 Карьеризм полезен или вреден для общества? 
а) полезен, т. к. чем больше успешных людей, тем 

успешнее общество в целом b) вреден, т. к. каждый карьерист пытается 

сделать свою карьеру за счет других и за счет 

общества 170 Когда поступаю эгоистично 
а) обычно я чувствую себя виноватым 

b) обычно я не чувствую себя виноватым 

171 
Планирование 

 

а) что бы я ни планировал, я почти всегда уверен, 

что мне удастся осуществить намеченное b) планирование будущих действий не всегда 

разумно, т. к. многое зависит от везения 
172 

Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои 

личные проблемы, я перевожу разговор на другую 

тему 

а) иногда 

b) почти всегда 

173 Я считаю себя человеком открытым 
а) да 

b) нет 

174 Были случаи, когда я завидовал удаче других 
а) да 

b) нет 
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№

o 

п/

п 

Базовые ментальные 

ценностные ориентации 

и черты национального 

характера 

Номера вопросов и ответ, за который дается 1 балл Итог 

1 Первая базовая 

ориентация 

(ДУХОВНОСТЬ) 

1а  

  

30с 

59а 88а 117а 146а  

2 Вторая базовая 

ориентация 

(коллективизм) 

2а 31с 60а 89а 118а 147с  

3 Шкала лжи За 32b 61b 90а 119b 148а  
4 Гедонизм 4а 33а 62а 91а 120а 149b  
5 Чувства/разум 5а 34а 63а 92b 121b 150b  
6 Псевдология 6b 35b 64b 93b 122b 151b  
7 Великая цель 7а 36а 65а 94а 123а 152а  
8 Процесс/результат 8b 37b 66b 95а 124а 153а  
9 Размышление/действие 9а 38а 67b 96а 125b 154а  
10 Этносамооценка 10

b 

39а 68а 97а 126b 155b  
11 Пессимизм 11а 40а 69а 98а 127b 156b  
12 Кругозор 12b 4lb 70b 99b 128а 157b  
13 Справедливость 13а 42b 7lb 100b 129а 158а  
14 Первая базовая 

ментальная ценностная 

ориентаЦИЯ 

(ДУХОВНОСТЬ) 

14а 43с 72с 101с 130а 159с |  

 

15 Вторая базовая менталь-

ная ценностная 

ориентация 

(коллективизм) 

15А 44с 73с 102а 131а 160а  

16 Шкала лжи 16b 45b 74b 109b 132b 161b  

17 Конформизм 17а 46а 75а 104а 133а 162а  

18 Самодисциплина 18b 47а 76b 105а 134b 163b  

19 Взаимопомощь 19b 48а 77а 106b 135а 164b  

20 Аффилиация 20а 49b 78а 107b 136а 165а  

21 Гостеприимство 21а 50а 79а 108а 137а 166а  

22 Уравниловка 22

b 

51а 80а 109а 138а 167а  

23 Толерантность 23

а 

52b 81а 110а 139b 168b  

24 Карьеризм 24

b 

53b 82b 111а 140а 169а  

25 Ассертивность 25

b 

54а 83b 112b 141а 170b  

26 Казуальная атрибуция 26

а 

55b 84b 113а 142Ь 171b  

27 Эмпатия 27

b 

56b 85b 114а 143Ь 172а  

28 Открытость 28

b 

57а 86а 115b 144а 173а  

29 Мотивация одобрения 29

а 

58а 87а 116а 145а 174b  
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А.5. Методика  «Культурно-ценностный дифференциал» 

Целью этой методики является измерение групповых ценностных ориентаций: на 

группу, на власть, друг на друга и на социальные изменения в пределах психологического 

измерения культуры «индивидуализм – коллективизм». Методика позволяет ценности культуры 

рассматривать в пространстве, заданном континуумом: ориентация на группу – ориентация на 

себя, открытость к переменам – сопротивление переменам, ориентация друг на друга – 

ориентация на себя, уважение к власти – недоверие к власти и т.д. 

Культурно-ценностный дифференциал состоит из 12 пар понятий, выраженных 

существительными. Существительные в каждой паре по своему значению являются 

противоположными. Респондентам предлагается выбрать из каждой пары одно из качеств и 

оценить их по 4-балльной шкале. 

Вычисляется и сравнивается в исследуемых группах выраженность значений по 

шкалам: 

1. «Ориентация на группу – ориентация на себя» включает в себя следующие 

параметры: поддержка группы (взаимовыручка – разобщенность), подчиненность группе 

(подчинение – самостоятельность), традиционность (верность традициям – разрушение 

традиций). 

2. Шкала «открытость переменам – сопротивление переменам» содержит 

характеристики: открытость – закрытость культуры (открытость – замкнутость), ориентация на 

перспективу (устремленность в будущее – устремленность в прошлое), степень риска 

(склонность к риску – осторожность). 

3. Шкала, отражающая ориентацию друг на друга «направленность на взаимодействие – 

отвержение взаимодействия» включает в себя дихотомии, отражающие толерантность – 

интолерантность (миролюбие – агрессивность), эмоциональность (сердечность – холодность), 

мотивацию достижения (уступчивость – соперничество). 

4. Шкала «ориентация на власть» содержит параметры: подчинение запретительным и 

регулирующим стандартам общества (дисциплинированность – своеволие, законопослушность 

– анархия), значимость авторитета (уважение к власти – недоверие к власти). 

 

Инструкция испытуемому. Как вы считаете, насколько характерны данные качества для 

вашего народа? Качества оцениваются по 4-балльной шкале: 1 — данное качество отсутствует, 

2 — качество выражено слабо, 3 — качество выражено средне, 4 — качество выражено в 

полной мере. 
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Таблиця А.3. 

 Шкала диференціалу 
 

Взаимовыручка 4321 1234 Разобщенность 

Замкнутость 4321 1234 Открытость 

Дисциплинированность 4321 1234 Своеволие 

Агрессивность 4321 1234 Миролюбие 

Верность традициям 4321 1234 Разрушение традиции 

Осторожность 4321 1234 Склонность к риску 

Уважение власти 4321 1234 Недоверие к власти 

Сердечность 4321 1234 Холодность 

Подчинение 4321 1234 Самостоятельность 

Устремленность в прошлое 4321 1234 Устремленность в будущее 

Законопослушность 4321 1234 Анархия 

Уступчивость 4321 1234 Соперничество 
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ДОДАТОК Б 

ПІЛОТАЖНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Таблиця Б.1. 

Кореляційний аналіз вираженості етноідентичності  

та афілятивних тенденцій 

 

 

 

  

Вираженість етноідентичності 

Етноафілятивні 

тенденції 

Анти афілятивні 

тенденції 

Позитивність етноідентичності -,224 -,145 

,388 ,579 

17 17 

Невизначеність етноідентичності ,507
*
 -,021 

,038 ,937 

17 17 

*Примітка : значення кореляційних звязків за коефіцієнтом Пірсона на значущому рівні  р≤ 

0,01**; р≤0,05* 

Таблиця Б.2. 

Кореляційна матриця компонентів власної методики  

Шкали 

Щасливчик 

2 

Зайвий 

воюючий 2 

Лишний 

горюющий 

2 

Абсурдист 

2 

Мастер 

ушибленный 2 

Абсурдист   -,516
*
   

Мастер 

ушибленный 
  ,552

*
 ,551

*
 ,446 

Мастер щасливий 
,484

*
    -,285 

Лишний 

горюющий 
 ,597

*
    

Зайвий воюючий  
 ,637

**
   ,405 

Соціальна 

бажаність 
    -,400 

 

  

Афілятивні тенденції 
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Таблиця Б.3.  

Кореляційна матриця 

 

 

 

  

Доброт

а 

Добро

та_2 

Універса

лізм 

Універса

лізм_2 

Самостій

ність 

Самостійн

ість_2 

Стимуляці

я 

Стимуля

ція_2 

первая ментальная 

ценностная 

ориентация 

Кореляція 

Пірсона 
,462 -,531

*
 ,528

*
 -,121 ,446 -,084 ,419 -,252 

Значим. 

(двустор.) 
,062 ,028 ,029 ,643 ,073 ,747 ,094 ,330 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

вторая ментальная 

ценностная 

ориентация 

Кореляція 

Пірсона 
-,072 -,478 -,063 -,089 -,217 -,367 ,211 ,284 

Значим. 

(двустор.) 
,784 ,052 ,811 ,733 ,403 ,147 ,416 ,268 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Шкала брехні Кореляція 

Пірсона 
,285 -,120 ,368 -,018 ,454 -,411 ,517

*
 ,032 

Значим. 

(двустор.) 
,267 ,647 ,146 ,945 ,067 ,101 ,034 ,903 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Гедонізм Кореляція 

Пірсона 
-,378 ,181 -,411 -,095 -,264 -,388 ,143 ,012 

Значим. 

(двустор.) 
,134 ,487 ,101 ,717 ,305 ,124 ,585 ,964 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Почуття-розум Кореляція 

Пірсона 
-,451 ,208 -,341 ,077 -,287 ,226 -,334 -,137 

Значим. 

(двустор.) 
,070 ,422 ,181 ,770 ,264 ,383 ,191 ,600 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 
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Таблиця Б.3. 

Кореляційна матриця (продовження) 

Псевдологія Кореляція 

Пірсона 
-,378 ,333 -,396 ,083 -,203 ,296 -,181 -,195 

Значим. 

(двустор.) 
,135 ,192 ,115 ,751 ,435 ,248 ,486 ,453 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Велика мета Кореляція 

Пірсона 
,207 -,531

*
 ,211 ,141 ,089 -,347 ,244 ,029 

Значим. 

(двустор.) 
,425 ,028 ,415 ,589 ,733 ,172 ,345 ,911 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Процес - результат Кореляція 

Пірсона 
-,461 ,087 -,461 ,002 -,510

*
 -,053 -,016 ,085 

Значим. 

(двустор.) 
,063 ,740 ,063 ,992 ,036 ,839 ,950 ,747 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Роздуми – дія Кореляція 

Пірсона 
-,148 ,411 -,064 ,176 ,039 ,287 -,109 -,011 

Значим. 

(двустор.) 
,570 ,102 ,806 ,500 ,882 ,265 ,676 ,965 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Етносамооцінка Кореляція 

Пірсона 
-,247 ,218 -,190 -,414 -,029 -,124 -,097 -,250 

Значим. 

(двустор.) 
,339 ,401 ,465 ,098 ,912 ,636 ,712 ,333 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Песимізм Кореляція 

Пірсона 
-,058 ,283 -,059 ,243 ,092 ,423 ,046 -,298 

Значим. 

(двустор.) 
,825 ,272 ,823 ,348 ,724 ,091 ,861 ,245 
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Таблиця Б.3.  

Кореляційна матриця (продовження) 

 
N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Світогляд Кореляція 

Пірсона 
,128 ,313 -,003 -,206 ,001 -,214 ,186 -,188 

Значим. 

(двустор.) 
,625 ,221 ,991 ,428 ,998 ,410 ,475 ,470 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Справедливість Кореляція 

Пірсона 
,011 -,148 -,077 ,106 -,261 -,173 -,108 ,136 

Значим. 

(двустор.) 
,967 ,570 ,768 ,685 ,312 ,507 ,680 ,603 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Духовність перша 

базова орієнтація 

Кореляція 

Пірсона 
-,184 ,040 -,214 ,146 -,192 -,157 -,064 -,099 

Значим. 

(двустор.) 
,481 ,879 ,409 ,577 ,460 ,548 ,808 ,705 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Колективізм друга 

базова орієнтація 

Кореляція 

Пірсона 
,295 -,401 ,155 -,394 ,067 -,562

*
 ,131 ,078 

Значим. 

(двустор.) 
,250 ,111 ,553 ,118 ,798 ,019 ,617 ,765 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Шкала брехні  Кореляція 

Пірсона 
,480 ,190 ,560

*
 ,061 ,588

*
 -,238 ,756

**
 ,078 

Значим. 

(двустор.) 
,051 ,464 ,019 ,817 ,013 ,357 ,000 ,767 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Конформізм Кореляція 

Пірсона 
-,368 -,223 -,177 ,320 -,148 ,215 -,040 -,342 
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Таблиця Б.3. 

Кореляційна матриця (продовження) 

 

Значим. 

(двустор.) 
,146 ,390 ,498 ,210 ,571 ,407 ,879 ,179 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Самодисципліна Кореляція 

Пірсона 
,183 -,057 ,380 ,136 ,190 ,043 ,277 ,322 

Значим. 

(двустор.) 
,481 ,829 ,132 ,604 ,466 ,871 ,283 ,208 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Взаємодопомога Кореляція 

Пірсона 
,131 ,351 ,233 -,024 ,250 ,050 ,402 ,161 

Значим. 

(двустор.) 
,615 ,167 ,369 ,928 ,333 ,848 ,110 ,537 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Афіліація Кореляція 

Пірсона 
,431 -,020 ,541

*
 ,025 ,512

*
 -,226 ,335 ,156 

Значим. 

(двустор.) 
,084 ,940 ,025 ,925 ,036 ,382 ,188 ,549 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Гостинність Кореляція 

Пірсона 
-,510

*
 -,159 -,423 ,587

*
 -,425 ,077 -,036 ,099 

Значим. 

(двустор.) 
,037 ,543 ,091 ,013 ,089 ,768 ,891 ,705 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Зрівнялівка Кореляція 

Пірсона 
,440 -,267 ,376 -,018 ,398 -,559

*
 ,376 -,094 

Значим. 

(двустор.) 
,077 ,300 ,137 ,945 ,114 ,020 ,137 ,719 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 
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Таблиця Б.3. 

Кореляційна матриця (продовження) 

Толерантність Кореляція 

Пірсона 
-,113 -,092 -,337 ,108 -,415 ,020 -,360 -,116 

Значим. 

(двустор.) 
,666 ,725 ,186 ,680 ,098 ,938 ,156 ,657 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Кар’єризм Кореляція 

Пірсона 
-,155 -,057 -,036 ,098 -,033 ,234 -,182 -,526

*
 

Значим. 

(двустор.) 
,553 ,827 ,890 ,708 ,899 ,366 ,484 ,030 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Асертивність Кореляція 

Пірсона 
-,082 ,050 -,104 ,090 ,057 ,134 ,067 -,340 

Значим. 

(двустор.) 
,754 ,849 ,691 ,730 ,829 ,608 ,797 ,182 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Казуальная Кореляція 

Пірсона 
-,147 -,146 ,016 -,147 ,207 -,226 ,299 -,346 

Значим. 

(двустор.) 
,574 ,576 ,950 ,573 ,425 ,383 ,244 ,173 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Емпатія Кореляція 

Пірсона 
,395 -,274 ,500

*
 ,190 ,493

*
 ,170 ,457 ,078 

Значим. 

(двустор.) 
,116 ,288 ,041 ,465 ,044 ,513 ,065 ,765 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Відкритість Кореляція 

Пірсона 
,303 ,300 ,181 -,623

**
 ,328 -,043 ,108 -,287 

 Значим. 

(двустор.) 
,237 ,242 ,487 ,008 ,199 ,869 ,680 ,263 
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Таблиця Б.3. 

Кореляційна матриця (продовження) 

  

 
N 17 17 17 17 17 17 17 17 

Мотивація Кореляція 

Пірсона 
-,139 ,651

**
 -,245 -,316 -,128 -,029 -,436 -,054 

Значим. 

(двустор.) 
,595 ,005 ,344 ,216 ,625 ,912 ,080 ,836 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника 

 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00007 

Кореляція 

VAR00001 1,000 ,111 ,187 ,110 -,129 

VAR00002 ,111 1,000 ,134 ,630 ,508 

VAR00003 ,187 ,134 1,000 ,303 -,051 

VAR00004 ,110 ,630 ,303 1,000 ,442 

VAR00007 -,129 ,508 -,051 ,442 1,000 

VAR00008 ,102 ,469 ,105 ,473 ,090 

VAR00009 ,045 ,588 ,420 ,671 ,417 

VAR00010 ,061 ,493 ,190 ,385 ,175 

VAR00012 ,210 ,170 ,278 ,364 ,166 

VAR00014 ,034 ,544 ,077 ,552 ,235 

VAR00016 -,030 ,573 ,395 ,488 ,560 

VAR00017 -,039 ,475 ,182 ,344 ,346 

VAR00019 ,119 ,507 ,048 ,577 ,582 

VAR00021 ,115 ,540 -,011 ,449 ,828 

VAR00022 -,054 ,665 ,194 ,654 ,609 

VAR00024 ,099 ,585 ,273 ,561 ,255 

VAR00025 ,225 ,478 ,392 ,470 ,273 

VAR00027 -,135 ,357 ,234 ,623 ,468 

VAR00029 ,023 ,478 ,207 ,513 ,121 

VAR00030 ,170 ,231 ,099 ,378 ,131 

VAR00032 -,063 ,391 -,218 ,271 ,547 

VAR00033 ,120 ,300 ,184 ,440 ,463 

VAR00034 ,151 ,403 ,185 ,331 ,326 

VAR00036 -,008 ,450 ,054 ,213 ,454 

VAR00037 ,092 ,366 -,139 ,192 ,680 

VAR00038 ,129 ,478 ,288 ,564 ,401 

VAR00041 ,328 ,474 ,151 ,489 ,133 

VAR00042 ,343 ,495 ,321 ,465 ,039 

VAR00043 ,029 ,384 ,107 ,498 ,422 

VAR00047 ,127 ,324 ,252 ,322 ,336 

VAR00048 ,002 ,351 ,190 ,437 ,102 

VAR00049 ,067 ,418 -,069 ,458 ,287 

VAR00050 ,114 ,374 ,396 ,447 ,273 

VAR00052 ,152 ,325 ,089 ,465 ,277 

VAR00053 ,267 ,586 ,169 ,605 ,250 

VAR00055 ,010 ,456 ,324 ,465 ,481 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00012 VAR00014 

Кореляція 

VAR00001 ,102 ,045 ,061 ,210 ,034 

VAR00002 ,469 ,588 ,493 ,170 ,544 

VAR00003 ,105 ,420 ,190 ,278 ,077 

VAR00004 ,473 ,671 ,385 ,364 ,552 

VAR00007 ,090 ,417 ,175 ,166 ,235 

VAR00008 1,000 ,426 ,244 ,110 ,529 

VAR00009 ,426 1,000 ,448 ,301 ,612 

VAR00010 ,244 ,448 1,000 -,024 ,348 

VAR00012 ,110 ,301 -,024 1,000 ,159 

VAR00014 ,529 ,612 ,348 ,159 1,000 

VAR00016 ,332 ,627 ,467 ,304 ,350 

VAR00017 ,186 ,084 -,061 ,121 ,170 

VAR00019 ,307 ,351 ,155 ,306 ,412 

VAR00021 ,022 ,340 ,267 ,300 ,137 

VAR00022 ,210 ,442 ,247 ,241 ,445 

VAR00024 ,676 ,695 ,595 ,234 ,679 

VAR00025 ,639 ,735 ,392 ,298 ,482 

VAR00027 ,265 ,507 ,359 -,121 ,280 

VAR00029 ,558 ,437 ,239 ,102 ,410 

VAR00030 ,244 ,385 ,604 ,056 ,462 

VAR00032 ,303 ,331 ,107 -,034 ,178 

VAR00033 ,230 ,357 ,367 ,298 ,455 

VAR00034 ,179 ,441 ,129 ,141 ,345 

VAR00036 ,238 ,253 ,027 ,121 ,088 

VAR00037 ,149 ,131 -,130 ,149 ,132 

VAR00038 ,524 ,673 ,444 ,431 ,524 

VAR00041 ,376 ,428 ,187 ,104 ,365 

VAR00042 ,493 ,543 ,223 ,247 ,551 

VAR00043 ,235 ,323 ,382 -,041 ,388 

VAR00047 ,322 ,508 ,431 ,051 ,460 

VAR00048 ,284 ,266 ,321 -,110 ,272 

VAR00049 ,384 ,180 ,288 -,061 ,321 

VAR00050 ,270 ,495 ,467 ,143 ,230 

VAR00052 ,194 ,283 ,138 -,052 ,466 

VAR00053 ,509 ,422 ,464 ,294 ,629 

VAR00055 ,336 ,392 ,193 ,198 ,232 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00016 VAR00017 VAR00019 VAR00021 VAR00022 

Кореляція 

VAR00001 -,030 -,039 ,119 ,115 -,054 

VAR00002 ,573 ,475 ,507 ,540 ,665 

VAR00003 ,395 ,182 ,048 -,011 ,194 

VAR00004 ,488 ,344 ,577 ,449 ,654 

VAR00007 ,560 ,346 ,582 ,828 ,609 

VAR00008 ,332 ,186 ,307 ,022 ,210 

VAR00009 ,627 ,084 ,351 ,340 ,442 

VAR00010 ,467 -,061 ,155 ,267 ,247 

VAR00012 ,304 ,121 ,306 ,300 ,241 

VAR00014 ,350 ,170 ,412 ,137 ,445 

VAR00016 1,000 ,250 ,565 ,632 ,609 

VAR00017 ,250 1,000 ,281 ,321 ,619 

VAR00019 ,565 ,281 1,000 ,612 ,694 

VAR00021 ,632 ,321 ,612 1,000 ,591 

VAR00022 ,609 ,619 ,694 ,591 1,000 

VAR00024 ,541 ,182 ,263 ,196 ,344 

VAR00025 ,626 ,194 ,355 ,290 ,375 

VAR00027 ,409 ,224 ,407 ,331 ,381 

VAR00029 ,487 ,347 ,313 ,163 ,415 

VAR00030 ,424 -,181 ,332 ,307 ,205 

VAR00032 ,425 -,032 ,359 ,435 ,232 

VAR00033 ,529 -,029 ,488 ,468 ,409 

VAR00034 ,514 ,274 ,385 ,354 ,431 

VAR00036 ,329 ,305 ,527 ,413 ,471 

VAR00037 ,293 ,444 ,608 ,566 ,520 

VAR00038 ,665 ,061 ,442 ,416 ,352 

VAR00041 ,237 ,123 ,127 ,179 ,247 

VAR00042 ,368 ,055 ,230 ,085 ,211 

VAR00043 ,463 -,026 ,446 ,355 ,416 

VAR00047 ,450 ,097 ,348 ,246 ,216 

VAR00048 ,373 ,124 ,210 ,204 ,251 

VAR00049 ,330 ,217 ,381 ,387 ,317 

VAR00050 ,664 ,157 ,414 ,266 ,399 

VAR00052 ,418 ,142 ,605 ,328 ,560 

VAR00053 ,481 ,291 ,474 ,401 ,502 

VAR00055 ,586 ,465 ,553 ,508 ,576 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00024 VAR00025 VAR00027 VAR00029 VAR00030 

Кореляція 

VAR00001 ,099 ,225 -,135 ,023 ,170 

VAR00002 ,585 ,478 ,357 ,478 ,231 

VAR00003 ,273 ,392 ,234 ,207 ,099 

VAR00004 ,561 ,470 ,623 ,513 ,378 

VAR00007 ,255 ,273 ,468 ,121 ,131 

VAR00008 ,676 ,639 ,265 ,558 ,244 

VAR00009 ,695 ,735 ,507 ,437 ,385 

VAR00010 ,595 ,392 ,359 ,239 ,604 

VAR00012 ,234 ,298 -,121 ,102 ,056 

VAR00014 ,679 ,482 ,280 ,410 ,462 

VAR00016 ,541 ,626 ,409 ,487 ,424 

VAR00017 ,182 ,194 ,224 ,347 -,181 

VAR00019 ,263 ,355 ,407 ,313 ,332 

VAR00021 ,196 ,290 ,331 ,163 ,307 

VAR00022 ,344 ,375 ,381 ,415 ,205 

VAR00024 1,000 ,807 ,367 ,637 ,487 

VAR00025 ,807 1,000 ,309 ,572 ,387 

VAR00027 ,367 ,309 1,000 ,354 ,358 

VAR00029 ,637 ,572 ,354 1,000 ,345 

VAR00030 ,487 ,387 ,358 ,345 1,000 

VAR00032 ,251 ,330 ,467 ,329 ,179 

VAR00033 ,477 ,377 ,240 ,234 ,513 

VAR00034 ,147 ,379 ,228 ,091 ,026 

VAR00036 ,167 ,316 ,231 ,148 -,010 

VAR00037 ,126 ,221 ,231 ,152 ,026 

VAR00038 ,798 ,698 ,422 ,566 ,582 

VAR00041 ,381 ,345 ,398 ,270 ,181 

VAR00042 ,398 ,428 ,225 ,309 ,274 

VAR00043 ,444 ,245 ,534 ,405 ,560 

VAR00047 ,515 ,577 ,480 ,179 ,494 

VAR00048 ,290 ,281 ,431 ,514 ,356 

VAR00049 ,403 ,342 ,433 ,596 ,306 

VAR00050 ,428 ,454 ,438 ,187 ,390 

VAR00052 ,183 ,238 ,295 ,242 ,426 

VAR00053 ,654 ,470 ,300 ,530 ,503 

VAR00055 ,440 ,526 ,432 ,337 ,139 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00032 VAR00033 VAR00034 VAR00036 VAR00037 

Кореляція 

VAR00001 -,063 ,120 ,151 -,008 ,092 

VAR00002 ,391 ,300 ,403 ,450 ,366 

VAR00003 -,218 ,184 ,185 ,054 -,139 

VAR00004 ,271 ,440 ,331 ,213 ,192 

VAR00007 ,547 ,463 ,326 ,454 ,680 

VAR00008 ,303 ,230 ,179 ,238 ,149 

VAR00009 ,331 ,357 ,441 ,253 ,131 

VAR00010 ,107 ,367 ,129 ,027 -,130 

VAR00012 -,034 ,298 ,141 ,121 ,149 

VAR00014 ,178 ,455 ,345 ,088 ,132 

VAR00016 ,425 ,529 ,514 ,329 ,293 

VAR00017 -,032 -,029 ,274 ,305 ,444 

VAR00019 ,359 ,488 ,385 ,527 ,608 

VAR00021 ,435 ,468 ,354 ,413 ,566 

VAR00022 ,232 ,409 ,431 ,471 ,520 

VAR00024 ,251 ,477 ,147 ,167 ,126 

VAR00025 ,330 ,377 ,379 ,316 ,221 

VAR00027 ,467 ,240 ,228 ,231 ,231 

VAR00029 ,329 ,234 ,091 ,148 ,152 

VAR00030 ,179 ,513 ,026 -,010 ,026 

VAR00032 1,000 ,310 ,247 ,286 ,298 

VAR00033 ,310 1,000 ,310 ,205 ,294 

VAR00034 ,247 ,310 1,000 ,096 ,181 

VAR00036 ,286 ,205 ,096 1,000 ,727 

VAR00037 ,298 ,294 ,181 ,727 1,000 

VAR00038 ,387 ,587 ,120 ,256 ,312 

VAR00041 ,408 ,244 ,362 ,169 ,092 

VAR00042 ,299 ,313 ,552 ,021 ,000 

VAR00043 ,431 ,536 ,027 ,133 ,193 

VAR00047 ,324 ,318 ,287 ,038 ,164 

VAR00048 ,458 ,334 ,312 -,018 -,059 

VAR00049 ,609 ,429 ,192 ,148 ,154 

VAR00050 ,274 ,387 ,366 ,221 ,089 

VAR00052 ,127 ,373 ,468 ,256 ,346 

VAR00053 ,246 ,475 ,253 ,109 ,148 

VAR00055 ,161 ,445 ,295 ,540 ,570 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00038 VAR00041 VAR00042 VAR00043 VAR00047 

Кореляція 

VAR00001 ,129 ,328 ,343 ,029 ,127 

VAR00002 ,478 ,474 ,495 ,384 ,324 

VAR00003 ,288 ,151 ,321 ,107 ,252 

VAR00004 ,564 ,489 ,465 ,498 ,322 

VAR00007 ,401 ,133 ,039 ,422 ,336 

VAR00008 ,524 ,376 ,493 ,235 ,322 

VAR00009 ,673 ,428 ,543 ,323 ,508 

VAR00010 ,444 ,187 ,223 ,382 ,431 

VAR00012 ,431 ,104 ,247 -,041 ,051 

VAR00014 ,524 ,365 ,551 ,388 ,460 

VAR00016 ,665 ,237 ,368 ,463 ,450 

VAR00017 ,061 ,123 ,055 -,026 ,097 

VAR00019 ,442 ,127 ,230 ,446 ,348 

VAR00021 ,416 ,179 ,085 ,355 ,246 

VAR00022 ,352 ,247 ,211 ,416 ,216 

VAR00024 ,798 ,381 ,398 ,444 ,515 

VAR00025 ,698 ,345 ,428 ,245 ,577 

VAR00027 ,422 ,398 ,225 ,534 ,480 

VAR00029 ,566 ,270 ,309 ,405 ,179 

VAR00030 ,582 ,181 ,274 ,560 ,494 

VAR00032 ,387 ,408 ,299 ,431 ,324 

VAR00033 ,587 ,244 ,313 ,536 ,318 

VAR00034 ,120 ,362 ,552 ,027 ,287 

VAR00036 ,256 ,169 ,021 ,133 ,038 

VAR00037 ,312 ,092 ,000 ,193 ,164 

VAR00038 1,000 ,415 ,444 ,499 ,596 

VAR00041 ,415 1,000 ,660 ,333 ,339 

VAR00042 ,444 ,660 1,000 ,224 ,392 

VAR00043 ,499 ,333 ,224 1,000 ,336 

VAR00047 ,596 ,339 ,392 ,336 1,000 

VAR00048 ,263 ,364 ,399 ,345 ,311 

VAR00049 ,365 ,401 ,230 ,434 ,274 

VAR00050 ,528 ,263 ,367 ,433 ,467 

VAR00052 ,202 ,132 ,276 ,435 ,146 

VAR00053 ,566 ,287 ,361 ,464 ,261 

VAR00055 ,577 ,289 ,142 ,228 ,434 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00048 VAR00049 VAR00050 VAR00052 VAR00053 

Кореляція 

VAR00001 ,002 ,067 ,114 ,152 ,267 

VAR00002 ,351 ,418 ,374 ,325 ,586 

VAR00003 ,190 -,069 ,396 ,089 ,169 

VAR00004 ,437 ,458 ,447 ,465 ,605 

VAR00007 ,102 ,287 ,273 ,277 ,250 

VAR00008 ,284 ,384 ,270 ,194 ,509 

VAR00009 ,266 ,180 ,495 ,283 ,422 

VAR00010 ,321 ,288 ,467 ,138 ,464 

VAR00012 -,110 -,061 ,143 -,052 ,294 

VAR00014 ,272 ,321 ,230 ,466 ,629 

VAR00016 ,373 ,330 ,664 ,418 ,481 

VAR00017 ,124 ,217 ,157 ,142 ,291 

VAR00019 ,210 ,381 ,414 ,605 ,474 

VAR00021 ,204 ,387 ,266 ,328 ,401 

VAR00022 ,251 ,317 ,399 ,560 ,502 

VAR00024 ,290 ,403 ,428 ,183 ,654 

VAR00025 ,281 ,342 ,454 ,238 ,470 

VAR00027 ,431 ,433 ,438 ,295 ,300 

VAR00029 ,514 ,596 ,187 ,242 ,530 

VAR00030 ,356 ,306 ,390 ,426 ,503 

VAR00032 ,458 ,609 ,274 ,127 ,246 

VAR00033 ,334 ,429 ,387 ,373 ,475 

VAR00034 ,312 ,192 ,366 ,468 ,253 

VAR00036 -,018 ,148 ,221 ,256 ,109 

VAR00037 -,059 ,154 ,089 ,346 ,148 

VAR00038 ,263 ,365 ,528 ,202 ,566 

VAR00041 ,364 ,401 ,263 ,132 ,287 

VAR00042 ,399 ,230 ,367 ,276 ,361 

VAR00043 ,345 ,434 ,433 ,435 ,464 

VAR00047 ,311 ,274 ,467 ,146 ,261 

VAR00048 1,000 ,767 ,231 ,398 ,452 

VAR00049 ,767 1,000 ,122 ,248 ,596 

VAR00050 ,231 ,122 1,000 ,375 ,391 

VAR00052 ,398 ,248 ,375 1,000 ,450 

VAR00053 ,452 ,596 ,391 ,450 1,000 

VAR00055 ,200 ,281 ,370 ,276 ,272 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00055 VAR00056 VAR00057 VAR00059 VAR00060 

Кореляція 

VAR00001 ,010 ,091 ,157 ,161 ,061 

VAR00002 ,456 ,648 ,296 ,369 ,410 

VAR00003 ,324 ,134 ,235 ,448 ,123 

VAR00004 ,465 ,539 ,297 ,526 ,569 

VAR00007 ,481 ,583 ,157 ,014 ,285 

VAR00008 ,336 ,220 ,327 ,441 ,383 

VAR00009 ,392 ,384 ,274 ,581 ,479 

VAR00010 ,193 ,318 ,223 ,493 ,209 

VAR00012 ,198 ,086 ,200 ,238 ,279 

VAR00014 ,232 ,305 ,187 ,632 ,406 

VAR00016 ,586 ,555 ,554 ,369 ,547 

VAR00017 ,465 ,506 ,297 ,197 ,221 

VAR00019 ,553 ,624 ,374 ,193 ,375 

VAR00021 ,508 ,579 ,275 -,016 ,318 

VAR00022 ,576 ,622 ,368 ,337 ,353 

VAR00024 ,440 ,461 ,400 ,736 ,479 

VAR00025 ,526 ,454 ,507 ,550 ,419 

VAR00027 ,432 ,591 ,381 ,408 ,384 

VAR00029 ,337 ,484 ,454 ,479 ,591 

VAR00030 ,139 ,206 ,333 ,550 ,404 

VAR00032 ,161 ,415 ,213 -,072 ,403 

VAR00033 ,445 ,360 ,086 ,341 ,319 

VAR00034 ,295 ,297 ,164 ,088 ,211 

VAR00036 ,540 ,427 ,230 -,029 -,028 

VAR00037 ,570 ,465 ,221 -,002 ,117 

VAR00038 ,577 ,466 ,465 ,649 ,573 

VAR00041 ,289 ,319 ,264 ,378 ,311 

VAR00042 ,142 ,144 ,030 ,417 ,423 

VAR00043 ,228 ,477 ,228 ,391 ,366 

VAR00047 ,434 ,425 ,448 ,559 ,347 

VAR00048 ,200 ,220 ,221 ,224 ,504 

VAR00049 ,281 ,514 ,289 ,129 ,337 

VAR00050 ,370 ,380 ,386 ,381 ,468 

VAR00052 ,276 ,280 ,266 ,235 ,362 

VAR00053 ,272 ,371 ,388 ,474 ,385 

VAR00055 1,000 ,630 ,470 ,408 ,290 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00061 VAR00063 VAR00064 VAR00065 VAR00066 

Кореляція 

VAR00001 ,305 ,409 -,037 ,116 -,026 

VAR00002 ,455 ,040 ,530 ,439 ,454 

VAR00003 ,200 ,436 ,301 ,235 ,197 

VAR00004 ,651 ,167 ,526 ,484 ,482 

VAR00007 ,206 ,037 ,314 ,188 ,370 

VAR00008 ,380 -,025 ,599 ,368 ,470 

VAR00009 ,439 ,352 ,661 ,616 ,357 

VAR00010 ,428 ,072 ,243 ,545 ,333 

VAR00012 ,355 ,317 ,079 ,111 -,243 

VAR00014 ,495 ,136 ,502 ,414 ,386 

VAR00016 ,435 ,269 ,643 ,449 ,490 

VAR00017 ,163 ,134 ,192 ,070 ,290 

VAR00019 ,445 ,055 ,370 ,169 ,493 

VAR00021 ,260 ,130 ,247 ,325 ,313 

VAR00022 ,410 ,187 ,414 ,439 ,487 

VAR00024 ,549 ,268 ,652 ,581 ,460 

VAR00025 ,455 ,456 ,687 ,608 ,450 

VAR00027 ,407 ,089 ,524 ,451 ,509 

VAR00029 ,369 ,076 ,545 ,401 ,544 

VAR00030 ,515 ,200 ,341 ,600 ,368 

VAR00032 ,256 -,099 ,512 ,243 ,360 

VAR00033 ,399 -,016 ,354 ,286 ,478 

VAR00034 ,226 ,254 ,381 ,157 ,402 

VAR00036 ,020 -,029 ,206 ,208 ,148 

VAR00037 ,105 ,022 ,154 ,039 ,274 

VAR00038 ,605 ,276 ,670 ,501 ,368 

VAR00041 ,543 ,180 ,544 ,378 ,245 

VAR00042 ,597 ,219 ,480 ,250 ,241 

VAR00043 ,519 ,069 ,395 ,403 ,462 

VAR00047 ,541 ,306 ,543 ,340 ,453 

VAR00048 ,351 -,002 ,401 ,316 ,703 

VAR00049 ,285 -,111 ,349 ,280 ,655 

VAR00050 ,529 ,342 ,547 ,341 ,325 

VAR00052 ,370 ,310 ,336 ,266 ,536 

VAR00053 ,415 ,246 ,417 ,556 ,488 

VAR00055 ,344 ,071 ,541 ,327 ,492 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00067 VAR00068 VAR00069 VAR00070 VAR00072 

Кореляція 

VAR00001 ,146 -,079 -,110 -,057 ,100 

VAR00002 ,631 ,451 ,598 ,502 ,412 

VAR00003 ,212 ,064 ,134 ,272 ,190 

VAR00004 ,611 ,467 ,509 ,348 ,523 

VAR00007 ,457 ,374 ,620 ,575 ,262 

VAR00008 ,293 -,004 ,158 ,052 ,328 

VAR00009 ,503 ,348 ,521 ,343 ,421 

VAR00010 ,435 ,081 ,274 ,326 ,304 

VAR00012 ,034 ,175 ,100 -,013 ,173 

VAR00014 ,340 ,324 ,443 ,303 ,170 

VAR00016 ,525 ,311 ,564 ,623 ,548 

VAR00017 ,318 ,416 ,429 ,395 ,243 

VAR00019 ,503 ,354 ,534 ,581 ,357 

VAR00021 ,506 ,380 ,456 ,632 ,369 

VAR00022 ,487 ,517 ,747 ,681 ,373 

VAR00024 ,483 ,108 ,369 ,153 ,456 

VAR00025 ,485 ,096 ,383 ,246 ,434 

VAR00027 ,607 ,344 ,466 ,366 ,311 

VAR00029 ,603 ,280 ,356 ,162 ,549 

VAR00030 ,460 ,108 ,205 ,272 ,279 

VAR00032 ,481 ,108 ,389 ,170 ,120 

VAR00033 ,387 ,200 ,304 ,244 ,290 

VAR00034 ,354 ,385 ,345 ,348 ,256 

VAR00036 ,211 ,199 ,467 ,461 ,143 

VAR00037 ,298 ,280 ,537 ,493 ,199 

VAR00038 ,455 ,145 ,395 ,231 ,543 

VAR00041 ,253 ,279 ,286 ,019 ,331 

VAR00042 ,359 ,309 ,286 ,147 ,201 

VAR00043 ,569 ,288 ,454 ,359 ,309 

VAR00047 ,400 ,157 ,411 ,282 ,208 

VAR00048 ,684 ,260 ,222 ,268 ,270 

VAR00049 ,610 ,172 ,308 ,193 ,203 

VAR00050 ,412 ,120 ,381 ,348 ,450 

VAR00052 ,473 ,269 ,420 ,573 ,291 

VAR00053 ,538 ,207 ,341 ,356 ,239 

VAR00055 ,360 ,261 ,412 ,507 ,555 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00074 VAR00077 VAR00078 VAR00080 VAR00082 

Кореляція 

VAR00001 ,226 ,106 ,118 ,192 -,062 

VAR00002 ,495 ,368 ,352 ,658 ,518 

VAR00003 ,322 ,293 ,112 ,216 ,127 

VAR00004 ,416 ,466 ,562 ,702 ,549 

VAR00007 ,168 ,367 ,536 ,631 ,338 

VAR00008 ,309 ,290 ,108 ,399 ,501 

VAR00009 ,519 ,517 ,370 ,513 ,440 

VAR00010 ,381 ,333 ,237 ,308 ,330 

VAR00012 -,041 ,135 ,185 ,356 -,031 

VAR00014 ,536 ,256 ,280 ,494 ,503 

VAR00016 ,427 ,583 ,439 ,665 ,369 

VAR00017 ,158 ,280 ,334 ,410 ,174 

VAR00019 ,293 ,382 ,512 ,836 ,366 

VAR00021 ,131 ,324 ,519 ,600 ,173 

VAR00022 ,369 ,547 ,587 ,790 ,379 

VAR00024 ,533 ,413 ,112 ,542 ,470 

VAR00025 ,494 ,566 ,224 ,528 ,360 

VAR00027 ,430 ,469 ,565 ,465 ,595 

VAR00029 ,318 ,282 ,029 ,426 ,145 

VAR00030 ,317 ,310 ,316 ,409 ,207 

VAR00032 ,359 ,377 ,383 ,376 ,458 

VAR00033 ,345 ,437 ,339 ,618 ,425 

VAR00034 ,437 ,504 ,555 ,389 ,407 

VAR00036 ,045 ,333 ,220 ,469 ,276 

VAR00037 ,026 ,357 ,344 ,613 ,221 

VAR00038 ,471 ,417 ,310 ,638 ,423 

VAR00041 ,681 ,426 ,417 ,351 ,664 

VAR00042 ,552 ,296 ,375 ,319 ,555 

VAR00043 ,406 ,268 ,285 ,559 ,412 

VAR00047 ,584 ,470 ,474 ,450 ,489 

VAR00048 ,337 ,489 ,362 ,289 ,400 

VAR00049 ,353 ,350 ,247 ,383 ,350 

VAR00050 ,513 ,587 ,529 ,588 ,470 

VAR00052 ,284 ,419 ,463 ,597 ,332 

VAR00053 ,419 ,348 ,350 ,584 ,314 

VAR00055 ,350 ,524 ,385 ,654 ,501 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00083 VAR00087 VAR00088 VAR00089 VAR00090 

Кореляція 

VAR00001 ,121 ,190 ,119 ,135 ,067 

VAR00002 ,389 ,289 ,523 ,366 ,517 

VAR00003 ,339 ,389 -,072 ,000 ,063 

VAR00004 ,465 ,470 ,360 ,459 ,547 

VAR00007 ,285 ,111 ,495 ,207 ,243 

VAR00008 ,494 ,240 ,189 ,386 ,356 

VAR00009 ,537 ,467 ,356 ,279 ,271 

VAR00010 ,319 ,429 ,387 ,224 ,223 

VAR00012 ,441 ,099 ,071 -,229 -,134 

VAR00014 ,362 ,424 ,400 ,034 ,349 

VAR00016 ,566 ,398 ,361 ,296 ,404 

VAR00017 ,128 ,026 ,126 ,295 ,268 

VAR00019 ,403 ,396 ,324 ,218 ,264 

VAR00021 ,236 ,127 ,518 ,244 ,318 

VAR00022 ,226 ,289 ,342 ,275 ,422 

VAR00024 ,614 ,389 ,414 ,369 ,349 

VAR00025 ,555 ,416 ,252 ,375 ,216 

VAR00027 ,245 ,447 ,306 ,470 ,452 

VAR00029 ,474 ,290 ,107 ,480 ,552 

VAR00030 ,327 ,586 ,509 ,108 ,312 

VAR00032 ,130 ,236 ,413 ,260 ,523 

VAR00033 ,175 ,263 ,478 ,000 ,405 

VAR00034 ,141 ,248 ,101 ,192 ,285 

VAR00036 ,117 ,023 ,162 ,143 ,059 

VAR00037 ,186 ,000 ,232 ,179 ,050 

VAR00038 ,640 ,480 ,458 ,242 ,320 

VAR00041 ,202 ,400 ,339 ,272 ,566 

VAR00042 ,307 ,455 ,238 ,000 ,440 

VAR00043 ,371 ,458 ,575 ,342 ,537 

VAR00047 ,425 ,663 ,437 ,118 ,152 

VAR00048 ,093 ,500 ,236 ,339 ,783 

VAR00049 ,109 ,283 ,264 ,445 ,684 

VAR00050 ,407 ,531 ,433 ,366 ,342 

VAR00052 ,185 ,427 ,171 ,321 ,428 

VAR00053 ,363 ,352 ,469 ,379 ,502 

VAR00055 ,266 ,240 ,249 ,347 ,267 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00091 VAR00092 VAR00093 VAR00098 VAR00099 

Кореляція 

VAR00001 ,276 ,006 ,236 ,332 ,527 

VAR00002 ,288 ,280 ,495 -,032 -,078 

VAR00003 ,302 ,245 ,244 ,468 ,300 

VAR00004 ,643 ,488 ,322 ,037 ,046 

VAR00007 ,241 ,202 ,260 -,156 -,114 

VAR00008 ,360 ,275 ,265 -,008 -,041 

VAR00009 ,506 ,341 ,173 ,156 ,050 

VAR00010 ,105 ,433 ,094 ,224 ,043 

VAR00012 ,267 ,002 -,015 ,077 ,373 

VAR00014 ,306 ,491 ,124 -,112 ,034 

VAR00016 ,377 ,324 ,338 ,232 ,104 

VAR00017 ,283 ,243 ,390 ,103 ,066 

VAR00019 ,283 ,331 ,390 -,051 -,080 

VAR00021 ,266 ,091 ,311 -,076 ,084 

VAR00022 ,464 ,416 ,530 ,043 -,043 

VAR00024 ,302 ,520 ,197 ,093 ,161 

VAR00025 ,418 ,282 ,236 ,269 ,261 

VAR00027 ,484 ,506 ,291 -,032 -,170 

VAR00029 ,256 ,433 ,389 ,057 -,001 

VAR00030 ,176 ,442 ,147 ,262 ,154 

VAR00032 ,180 ,126 ,257 -,174 -,181 

VAR00033 ,189 ,360 ,341 ,023 ,127 

VAR00034 ,466 -,060 ,272 ,221 ,318 

VAR00036 ,063 ,015 ,503 ,010 -,243 

VAR00037 ,155 ,105 ,547 -,120 -,077 

VAR00038 ,358 ,515 ,292 ,051 ,231 

VAR00041 ,573 ,273 ,471 -,007 ,249 

VAR00042 ,517 ,254 ,346 ,213 ,237 

VAR00043 ,371 ,498 ,284 -,138 -,084 

VAR00047 ,305 ,478 ,122 ,113 ,166 

VAR00048 ,283 ,164 ,380 ,030 ,043 

VAR00049 ,183 ,317 ,414 -,194 -,013 

VAR00050 ,425 ,409 ,244 ,453 ,201 

VAR00052 ,390 ,110 ,352 ,157 ,138 

VAR00053 ,347 ,447 ,329 ,013 ,261 

VAR00055 ,383 ,314 ,457 -,085 ,000 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00101 VAR00106 VAR00108 VAR00111 VAR00112 

Кореляція 

VAR00001 ,259 ,052 ,113 ,052 ,309 

VAR00002 ,352 ,158 ,287 ,428 ,086 

VAR00003 ,190 ,379 ,462 ,439 ,444 

VAR00004 ,341 ,354 ,469 ,559 ,078 

VAR00007 ,359 -,114 ,211 ,185 ,010 

VAR00008 ,260 ,284 ,426 ,667 ,237 

VAR00009 ,369 ,366 ,683 ,573 ,144 

VAR00010 ,302 ,501 ,476 ,430 ,034 

VAR00012 ,193 ,017 ,163 ,127 ,079 

VAR00014 ,196 ,396 ,449 ,420 ,249 

VAR00016 ,342 ,287 ,623 ,371 ,137 

VAR00017 ,114 -,043 ,072 ,099 ,202 

VAR00019 ,294 ,184 ,264 ,261 ,154 

VAR00021 ,444 -,110 ,204 ,123 -,044 

VAR00022 ,247 ,187 ,234 ,301 ,086 

VAR00024 ,332 ,418 ,711 ,679 ,294 

VAR00025 ,433 ,288 ,689 ,650 ,330 

VAR00027 ,271 ,384 ,563 ,404 -,026 

VAR00029 ,000 ,365 ,504 ,518 -,093 

VAR00030 ,414 ,367 ,504 ,341 ,122 

VAR00032 ,300 -,046 ,246 ,210 -,202 

VAR00033 ,258 ,212 ,323 ,311 ,272 

VAR00034 ,089 -,004 ,252 -,039 ,102 

VAR00036 ,165 ,079 -,108 ,205 ,196 

VAR00037 ,207 -,077 -,074 -,025 ,203 

VAR00038 ,518 ,474 ,717 ,623 ,243 

VAR00041 ,269 ,256 ,330 ,338 ,194 

VAR00042 ,224 ,236 ,324 ,299 ,208 

VAR00043 ,148 ,184 ,378 ,400 ,088 

VAR00047 ,684 ,439 ,684 ,504 ,451 

VAR00048 ,274 ,376 ,287 ,232 -,001 

VAR00049 ,198 ,258 ,290 ,355 ,004 

VAR00050 ,423 ,286 ,556 ,323 ,321 

VAR00052 ,148 ,176 ,145 -,016 ,188 

VAR00053 ,350 ,306 ,463 ,424 ,149 

VAR00055 ,446 ,386 ,407 ,431 ,341 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00113 VAR00115 VAR00116 VAR00118 VAR00121 

Кореляція 

VAR00001 ,281 ,233 ,239 ,120 -,025 

VAR00002 ,382 ,317 ,261 ,293 ,555 

VAR00003 ,429 ,404 ,345 ,176 ,181 

VAR00004 ,377 ,573 ,224 ,639 ,555 

VAR00007 ,361 ,292 -,147 ,347 ,584 

VAR00008 ,135 ,404 ,396 ,095 ,320 

VAR00009 ,500 ,500 ,345 ,355 ,337 

VAR00010 ,390 ,351 ,403 ,304 ,268 

VAR00012 ,266 ,218 ,107 ,225 ,189 

VAR00014 ,213 ,323 ,275 ,559 ,431 

VAR00016 ,515 ,642 ,435 ,328 ,634 

VAR00017 ,274 ,175 -,086 ,305 ,531 

VAR00019 ,380 ,518 ,062 ,531 ,621 

VAR00021 ,438 ,331 ,046 ,370 ,520 

VAR00022 ,414 ,502 ,005 ,525 ,752 

VAR00024 ,300 ,435 ,431 ,245 ,370 

VAR00025 ,441 ,530 ,346 ,123 ,327 

VAR00027 ,456 ,553 ,023 ,463 ,506 

VAR00029 ,182 ,352 ,351 ,309 ,409 

VAR00030 ,300 ,420 ,443 ,534 ,244 

VAR00032 ,226 ,266 ,021 -,003 ,430 

VAR00033 ,078 ,397 ,273 ,441 ,411 

VAR00034 ,321 ,470 ,018 ,290 ,311 

VAR00036 ,299 ,072 ,070 ,041 ,331 

VAR00037 ,219 ,211 -,130 ,195 ,412 

VAR00038 ,433 ,574 ,400 ,325 ,463 

VAR00041 ,366 ,459 ,172 ,147 ,300 

VAR00042 ,325 ,508 ,342 ,256 ,257 

VAR00043 ,224 ,402 ,216 ,494 ,637 

VAR00047 ,526 ,546 ,167 ,319 ,419 

VAR00048 ,177 ,399 ,329 ,302 ,318 

VAR00049 ,215 ,248 ,223 ,303 ,453 

VAR00050 ,487 ,645 ,306 ,297 ,539 

VAR00052 ,201 ,498 ,161 ,532 ,366 

VAR00053 ,396 ,407 ,435 ,510 ,572 

VAR00055 ,280 ,535 ,194 ,192 ,517 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00124 VAR00125 VAR00127 VAR00132 VAR00137 

Кореляція 

VAR00001 ,079 ,458 ,337 -,095 ,299 

VAR00002 ,340 ,623 ,247 ,405 ,548 

VAR00003 ,129 ,449 ,386 ,198 ,385 

VAR00004 ,470 ,551 ,394 ,376 ,532 

VAR00007 ,224 ,388 ,251 ,513 ,306 

VAR00008 ,529 ,211 ,066 ,145 ,493 

VAR00009 ,515 ,577 ,561 ,210 ,615 

VAR00010 ,478 ,331 ,482 ,109 ,474 

VAR00012 ,084 ,430 ,343 -,039 ,319 

VAR00014 ,471 ,387 ,356 ,278 ,650 

VAR00016 ,431 ,444 ,373 ,460 ,546 

VAR00017 ,032 ,324 ,085 ,532 ,148 

VAR00019 ,327 ,439 ,241 ,481 ,420 

VAR00021 ,183 ,420 ,303 ,377 ,323 

VAR00022 ,224 ,426 ,317 ,631 ,360 

VAR00024 ,705 ,449 ,418 ,236 ,669 

VAR00025 ,653 ,496 ,450 ,236 ,664 

VAR00027 ,408 ,257 ,333 ,470 ,290 

VAR00029 ,555 ,248 ,039 ,251 ,351 

VAR00030 ,540 ,238 ,528 ,210 ,534 

VAR00032 ,349 ,129 ,037 ,317 ,288 

VAR00033 ,380 ,211 ,229 ,398 ,372 

VAR00034 ,064 ,425 ,151 ,403 ,315 

VAR00036 ,091 ,197 ,090 ,285 ,082 

VAR00037 ,104 ,273 ,108 ,436 ,112 

VAR00038 ,657 ,449 ,543 ,288 ,675 

VAR00041 ,281 ,294 ,300 ,160 ,443 

VAR00042 ,317 ,490 ,286 ,124 ,573 

VAR00043 ,342 ,268 ,311 ,418 ,349 

VAR00047 ,602 ,456 ,621 ,377 ,772 

VAR00048 ,481 ,216 ,034 ,348 ,392 

VAR00049 ,422 ,120 ,002 ,312 ,337 

VAR00050 ,397 ,395 ,561 ,464 ,439 

VAR00052 ,238 ,343 ,177 ,496 ,331 

VAR00053 ,343 ,488 ,422 ,418 ,569 

VAR00055 ,351 ,307 ,220 ,488 ,339 
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Таблиця Б.3.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00139 VAR00143 VAR00145 VAR00147 VAR00149 

Кореляція 

VAR00001 ,273 ,086 ,199 ,339 ,125 

VAR00002 ,371 ,440 ,669 ,282 ,283 

VAR00003 ,139 -,039 -,023 ,448 ,228 

VAR00004 ,370 ,347 ,394 ,414 ,547 

VAR00007 ,046 ,332 ,437 ,058 ,000 

VAR00008 ,485 ,371 ,511 ,406 ,447 

VAR00009 ,567 ,345 ,377 ,570 ,406 

VAR00010 ,255 ,430 ,196 ,282 ,415 

VAR00012 ,221 -,220 ,208 ,399 ,195 

VAR00014 ,408 ,293 ,461 ,285 ,251 

VAR00016 ,455 ,426 ,411 ,456 ,365 

VAR00017 -,138 ,095 ,438 ,083 ,061 

VAR00019 ,313 ,349 ,576 ,153 ,202 

VAR00021 ,179 ,201 ,384 ,147 ,162 

VAR00022 ,217 ,381 ,598 ,205 ,141 

VAR00024 ,470 ,473 ,449 ,655 ,608 

VAR00025 ,506 ,450 ,558 ,709 ,477 

VAR00027 ,166 ,452 ,127 ,254 ,342 

VAR00029 ,451 ,461 ,408 ,477 ,566 

VAR00030 ,420 ,379 ,171 ,331 ,465 

VAR00032 ,240 ,500 ,270 ,109 ,040 

VAR00033 ,301 ,179 ,229 ,250 ,242 

VAR00034 ,291 ,222 ,417 ,129 -,036 

VAR00036 ,119 ,082 ,507 ,072 -,026 

VAR00037 ,069 ,172 ,613 ,101 ,000 

VAR00038 ,512 ,298 ,305 ,754 ,607 

VAR00041 ,461 ,262 ,181 ,490 ,144 

VAR00042 ,541 ,224 ,376 ,392 ,216 

VAR00043 ,300 ,535 ,146 ,144 ,238 

VAR00047 ,223 ,484 ,280 ,522 ,219 

VAR00048 ,311 ,457 ,164 ,200 ,440 

VAR00049 ,164 ,395 ,212 ,173 ,349 

VAR00050 ,345 ,320 ,126 ,392 ,370 

VAR00052 ,344 ,339 ,424 ,081 ,327 

VAR00053 ,357 ,328 ,363 ,350 ,492 

VAR00055 ,203 ,182 ,401 ,490 ,358 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00150 VAR00151 VAR00153 VAR00154 VAR00156 

Кореляція 

VAR00001 ,129 ,209 ,046 ,117 ,285 

VAR00002 ,579 ,369 ,540 ,488 ,157 

VAR00003 ,152 ,177 ,360 ,367 ,116 

VAR00004 ,673 ,374 ,519 ,455 ,153 

VAR00007 ,230 ,020 ,226 ,280 ,139 

VAR00008 ,524 ,233 ,598 ,267 ,185 

VAR00009 ,376 ,411 ,700 ,527 ,243 

VAR00010 ,165 ,260 ,411 ,424 ,037 

VAR00012 ,365 ,217 ,207 ,129 ,194 

VAR00014 ,552 ,371 ,712 ,464 -,061 

VAR00016 ,379 ,468 ,551 ,467 ,182 

VAR00017 ,360 ,080 ,192 ,280 ,095 

VAR00019 ,412 ,171 ,275 ,273 ,111 

VAR00021 ,271 ,199 ,192 ,242 ,138 

VAR00022 ,503 ,172 ,320 ,296 ,124 

VAR00024 ,492 ,443 ,706 ,514 ,205 

VAR00025 ,309 ,362 ,653 ,460 ,316 

VAR00027 ,283 ,148 ,427 ,401 -,128 

VAR00029 ,421 ,461 ,518 ,247 ,051 

VAR00030 ,166 ,305 ,475 ,392 -,015 

VAR00032 ,135 ,239 ,343 ,254 ,003 

VAR00033 ,340 ,344 ,314 ,367 -,120 

VAR00034 ,311 ,283 ,258 ,329 ,085 

VAR00036 ,256 ,006 ,152 ,145 ,140 

VAR00037 ,312 -,012 ,057 ,191 ,124 

VAR00038 ,457 ,490 ,688 ,555 ,084 

VAR00041 ,576 ,484 ,481 ,480 -,083 

VAR00042 ,573 ,452 ,608 ,543 -,050 

VAR00043 ,358 ,154 ,324 ,313 -,082 

VAR00047 ,106 ,271 ,667 ,653 -,090 

VAR00048 ,376 ,601 ,473 ,448 -,122 

VAR00049 ,337 ,395 ,341 ,269 -,146 

VAR00050 ,196 ,323 ,389 ,634 ,286 

VAR00052 ,468 ,273 ,232 ,294 ,263 

VAR00053 ,535 ,372 ,522 ,308 ,194 

VAR00055 ,452 ,348 ,395 ,386 -,057 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00161 

Кореляція 

VAR00001 ,324 

VAR00002 ,383 

VAR00003 ,177 

VAR00004 ,273 

VAR00007 ,259 

VAR00008 ,156 

VAR00009 ,298 

VAR00010 ,211 

VAR00012 ,387 

VAR00014 ,261 

VAR00016 ,334 

VAR00017 ,411 

VAR00019 ,308 

VAR00021 ,327 

VAR00022 ,297 

VAR00024 ,332 

VAR00025 ,315 

VAR00027 ,143 

VAR00029 ,249 

VAR00030 ,177 

VAR00032 ,110 

VAR00033 ,141 

VAR00034 ,353 

VAR00036 ,095 

VAR00037 ,235 

VAR00038 ,362 

VAR00041 ,234 

VAR00042 ,317 

VAR00043 ,071 

VAR00047 ,394 

VAR00048 ,221 

VAR00049 ,238 

VAR00050 ,242 

VAR00052 ,067 

VAR00053 ,500 

VAR00055 ,217 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00007 

Кореляція VAR00056 ,091 ,648 ,134 ,539 ,583 

VAR00057 ,157 ,296 ,235 ,297 ,157 

VAR00059 ,161 ,369 ,448 ,526 ,014 

VAR00060 ,061 ,410 ,123 ,569 ,285 

VAR00061 ,305 ,455 ,200 ,651 ,206 

VAR00063 ,409 ,040 ,436 ,167 ,037 

VAR00064 -,037 ,530 ,301 ,526 ,314 

VAR00065 ,116 ,439 ,235 ,484 ,188 

VAR00066 -,026 ,454 ,197 ,482 ,370 

VAR00067 ,146 ,631 ,212 ,611 ,457 

VAR00068 -,079 ,451 ,064 ,467 ,374 

VAR00069 -,110 ,598 ,134 ,509 ,620 

VAR00070 -,057 ,502 ,272 ,348 ,575 

VAR00072 ,100 ,412 ,190 ,523 ,262 

VAR00074 ,226 ,495 ,322 ,416 ,168 

VAR00077 ,106 ,368 ,293 ,466 ,367 

VAR00078 ,118 ,352 ,112 ,562 ,536 

VAR00080 ,192 ,658 ,216 ,702 ,631 

VAR00082 -,062 ,518 ,127 ,549 ,338 

VAR00083 ,121 ,389 ,339 ,465 ,285 

VAR00087 ,190 ,289 ,389 ,470 ,111 

VAR00088 ,119 ,523 -,072 ,360 ,495 

VAR00089 ,135 ,366 ,000 ,459 ,207 

VAR00090 ,067 ,517 ,063 ,547 ,243 

VAR00091 ,276 ,288 ,302 ,643 ,241 

VAR00092 ,006 ,280 ,245 ,488 ,202 

VAR00093 ,236 ,495 ,244 ,322 ,260 

VAR00098 ,332 -,032 ,468 ,037 -,156 

VAR00099 ,527 -,078 ,300 ,046 -,114 

VAR00101 ,259 ,352 ,190 ,341 ,359 

VAR00106 ,052 ,158 ,379 ,354 -,114 

VAR00108 ,113 ,287 ,462 ,469 ,211 

VAR00111 ,052 ,428 ,439 ,559 ,185 

VAR00112 ,309 ,086 ,444 ,078 ,010 

VAR00113 ,281 ,382 ,429 ,377 ,361 

VAR00115 ,233 ,317 ,404 ,573 ,292 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00012 VAR00014 

Кореляція VAR00056 ,220 ,384 ,318 ,086 ,305 

VAR00057 ,327 ,274 ,223 ,200 ,187 

VAR00059 ,441 ,581 ,493 ,238 ,632 

VAR00060 ,383 ,479 ,209 ,279 ,406 

VAR00061 ,380 ,439 ,428 ,355 ,495 

VAR00063 -,025 ,352 ,072 ,317 ,136 

VAR00064 ,599 ,661 ,243 ,079 ,502 

VAR00065 ,368 ,616 ,545 ,111 ,414 

VAR00066 ,470 ,357 ,333 -,243 ,386 

VAR00067 ,293 ,503 ,435 ,034 ,340 

VAR00068 -,004 ,348 ,081 ,175 ,324 

VAR00069 ,158 ,521 ,274 ,100 ,443 

VAR00070 ,052 ,343 ,326 -,013 ,303 

VAR00072 ,328 ,421 ,304 ,173 ,170 

VAR00074 ,309 ,519 ,381 -,041 ,536 

VAR00077 ,290 ,517 ,333 ,135 ,256 

VAR00078 ,108 ,370 ,237 ,185 ,280 

VAR00080 ,399 ,513 ,308 ,356 ,494 

VAR00082 ,501 ,440 ,330 -,031 ,503 

VAR00083 ,494 ,537 ,319 ,441 ,362 

VAR00087 ,240 ,467 ,429 ,099 ,424 

VAR00088 ,189 ,356 ,387 ,071 ,400 

VAR00089 ,386 ,279 ,224 -,229 ,034 

VAR00090 ,356 ,271 ,223 -,134 ,349 

VAR00091 ,360 ,506 ,105 ,267 ,306 

VAR00092 ,275 ,341 ,433 ,002 ,491 

VAR00093 ,265 ,173 ,094 -,015 ,124 

VAR00098 -,008 ,156 ,224 ,077 -,112 

VAR00099 -,041 ,050 ,043 ,373 ,034 

VAR00101 ,260 ,369 ,302 ,193 ,196 

VAR00106 ,284 ,366 ,501 ,017 ,396 

VAR00108 ,426 ,683 ,476 ,163 ,449 

VAR00111 ,667 ,573 ,430 ,127 ,420 

VAR00112 ,237 ,144 ,034 ,079 ,249 

VAR00113 ,135 ,500 ,390 ,266 ,213 

VAR00115 ,404 ,500 ,351 ,218 ,323 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00016 VAR00017 VAR00019 VAR00021 VAR00022 

Кореляція VAR00056 ,555 ,506 ,624 ,579 ,622 

VAR00057 ,554 ,297 ,374 ,275 ,368 

VAR00059 ,369 ,197 ,193 -,016 ,337 

VAR00060 ,547 ,221 ,375 ,318 ,353 

VAR00061 ,435 ,163 ,445 ,260 ,410 

VAR00063 ,269 ,134 ,055 ,130 ,187 

VAR00064 ,643 ,192 ,370 ,247 ,414 

VAR00065 ,449 ,070 ,169 ,325 ,439 

VAR00066 ,490 ,290 ,493 ,313 ,487 

VAR00067 ,525 ,318 ,503 ,506 ,487 

VAR00068 ,311 ,416 ,354 ,380 ,517 

VAR00069 ,564 ,429 ,534 ,456 ,747 

VAR00070 ,623 ,395 ,581 ,632 ,681 

VAR00072 ,548 ,243 ,357 ,369 ,373 

VAR00074 ,427 ,158 ,293 ,131 ,369 

VAR00077 ,583 ,280 ,382 ,324 ,547 

VAR00078 ,439 ,334 ,512 ,519 ,587 

VAR00080 ,665 ,410 ,836 ,600 ,790 

VAR00082 ,369 ,174 ,366 ,173 ,379 

VAR00083 ,566 ,128 ,403 ,236 ,226 

VAR00087 ,398 ,026 ,396 ,127 ,289 

VAR00088 ,361 ,126 ,324 ,518 ,342 

VAR00089 ,296 ,295 ,218 ,244 ,275 

VAR00090 ,404 ,268 ,264 ,318 ,422 

VAR00091 ,377 ,283 ,283 ,266 ,464 

VAR00092 ,324 ,243 ,331 ,091 ,416 

VAR00093 ,338 ,390 ,390 ,311 ,530 

VAR00098 ,232 ,103 -,051 -,076 ,043 

VAR00099 ,104 ,066 -,080 ,084 -,043 

VAR00101 ,342 ,114 ,294 ,444 ,247 

VAR00106 ,287 -,043 ,184 -,110 ,187 

VAR00108 ,623 ,072 ,264 ,204 ,234 

VAR00111 ,371 ,099 ,261 ,123 ,301 

VAR00112 ,137 ,202 ,154 -,044 ,086 

VAR00113 ,515 ,274 ,380 ,438 ,414 

VAR00115 ,642 ,175 ,518 ,331 ,502 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00024 VAR00025 VAR00027 VAR00029 VAR00030 

Кореляція VAR00056 ,461 ,454 ,591 ,484 ,206 

VAR00057 ,400 ,507 ,381 ,454 ,333 

VAR00059 ,736 ,550 ,408 ,479 ,550 

VAR00060 ,479 ,419 ,384 ,591 ,404 

VAR00061 ,549 ,455 ,407 ,369 ,515 

VAR00063 ,268 ,456 ,089 ,076 ,200 

VAR00064 ,652 ,687 ,524 ,545 ,341 

VAR00065 ,581 ,608 ,451 ,401 ,600 

VAR00066 ,460 ,450 ,509 ,544 ,368 

VAR00067 ,483 ,485 ,607 ,603 ,460 

VAR00068 ,108 ,096 ,344 ,280 ,108 

VAR00069 ,369 ,383 ,466 ,356 ,205 

VAR00070 ,153 ,246 ,366 ,162 ,272 

VAR00072 ,456 ,434 ,311 ,549 ,279 

VAR00074 ,533 ,494 ,430 ,318 ,317 

VAR00077 ,413 ,566 ,469 ,282 ,310 

VAR00078 ,112 ,224 ,565 ,029 ,316 

VAR00080 ,542 ,528 ,465 ,426 ,409 

VAR00082 ,470 ,360 ,595 ,145 ,207 

VAR00083 ,614 ,555 ,245 ,474 ,327 

VAR00087 ,389 ,416 ,447 ,290 ,586 

VAR00088 ,414 ,252 ,306 ,107 ,509 

VAR00089 ,369 ,375 ,470 ,480 ,108 

VAR00090 ,349 ,216 ,452 ,552 ,312 

VAR00091 ,302 ,418 ,484 ,256 ,176 

VAR00092 ,520 ,282 ,506 ,433 ,442 

VAR00093 ,197 ,236 ,291 ,389 ,147 

VAR00098 ,093 ,269 -,032 ,057 ,262 

VAR00099 ,161 ,261 -,170 -,001 ,154 

VAR00101 ,332 ,433 ,271 ,000 ,414 

VAR00106 ,418 ,288 ,384 ,365 ,367 

VAR00108 ,711 ,689 ,563 ,504 ,504 

VAR00111 ,679 ,650 ,404 ,518 ,341 

VAR00112 ,294 ,330 -,026 -,093 ,122 

VAR00113 ,300 ,441 ,456 ,182 ,300 

VAR00115 ,435 ,530 ,553 ,352 ,420 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00032 VAR00033 VAR00034 VAR00036 VAR00037 

Кореляція VAR00056 ,415 ,360 ,297 ,427 ,465 

VAR00057 ,213 ,086 ,164 ,230 ,221 

VAR00059 -,072 ,341 ,088 -,029 -,002 

VAR00060 ,403 ,319 ,211 -,028 ,117 

VAR00061 ,256 ,399 ,226 ,020 ,105 

VAR00063 -,099 -,016 ,254 -,029 ,022 

VAR00064 ,512 ,354 ,381 ,206 ,154 

VAR00065 ,243 ,286 ,157 ,208 ,039 

VAR00066 ,360 ,478 ,402 ,148 ,274 

VAR00067 ,481 ,387 ,354 ,211 ,298 

VAR00068 ,108 ,200 ,385 ,199 ,280 

VAR00069 ,389 ,304 ,345 ,467 ,537 

VAR00070 ,170 ,244 ,348 ,461 ,493 

VAR00072 ,120 ,290 ,256 ,143 ,199 

VAR00074 ,359 ,345 ,437 ,045 ,026 

VAR00077 ,377 ,437 ,504 ,333 ,357 

VAR00078 ,383 ,339 ,555 ,220 ,344 

VAR00080 ,376 ,618 ,389 ,469 ,613 

VAR00082 ,458 ,425 ,407 ,276 ,221 

VAR00083 ,130 ,175 ,141 ,117 ,186 

VAR00087 ,236 ,263 ,248 ,023 ,000 

VAR00088 ,413 ,478 ,101 ,162 ,232 

VAR00089 ,260 ,000 ,192 ,143 ,179 

VAR00090 ,523 ,405 ,285 ,059 ,050 

VAR00091 ,180 ,189 ,466 ,063 ,155 

VAR00092 ,126 ,360 -,060 ,015 ,105 

VAR00093 ,257 ,341 ,272 ,503 ,547 

VAR00098 -,174 ,023 ,221 ,010 -,120 

VAR00099 -,181 ,127 ,318 -,243 -,077 

VAR00101 ,300 ,258 ,089 ,165 ,207 

VAR00106 -,046 ,212 -,004 ,079 -,077 

VAR00108 ,246 ,323 ,252 -,108 -,074 

VAR00111 ,210 ,311 -,039 ,205 -,025 

VAR00112 -,202 ,272 ,102 ,196 ,203 

VAR00113 ,226 ,078 ,321 ,299 ,219 

VAR00115 ,266 ,397 ,470 ,072 ,211 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00038 VAR00041 VAR00042 VAR00043 VAR00047 

Кореляція VAR00056 ,466 ,319 ,144 ,477 ,425 

VAR00057 ,465 ,264 ,030 ,228 ,448 

VAR00059 ,649 ,378 ,417 ,391 ,559 

VAR00060 ,573 ,311 ,423 ,366 ,347 

VAR00061 ,605 ,543 ,597 ,519 ,541 

VAR00063 ,276 ,180 ,219 ,069 ,306 

VAR00064 ,670 ,544 ,480 ,395 ,543 

VAR00065 ,501 ,378 ,250 ,403 ,340 

VAR00066 ,368 ,245 ,241 ,462 ,453 

VAR00067 ,455 ,253 ,359 ,569 ,400 

VAR00068 ,145 ,279 ,309 ,288 ,157 

VAR00069 ,395 ,286 ,286 ,454 ,411 

VAR00070 ,231 ,019 ,147 ,359 ,282 

VAR00072 ,543 ,331 ,201 ,309 ,208 

VAR00074 ,471 ,681 ,552 ,406 ,584 

VAR00077 ,417 ,426 ,296 ,268 ,470 

VAR00078 ,310 ,417 ,375 ,285 ,474 

VAR00080 ,638 ,351 ,319 ,559 ,450 

VAR00082 ,423 ,664 ,555 ,412 ,489 

VAR00083 ,640 ,202 ,307 ,371 ,425 

VAR00087 ,480 ,400 ,455 ,458 ,663 

VAR00088 ,458 ,339 ,238 ,575 ,437 

VAR00089 ,242 ,272 ,000 ,342 ,118 

VAR00090 ,320 ,566 ,440 ,537 ,152 

VAR00091 ,358 ,573 ,517 ,371 ,305 

VAR00092 ,515 ,273 ,254 ,498 ,478 

VAR00093 ,292 ,471 ,346 ,284 ,122 

VAR00098 ,051 -,007 ,213 -,138 ,113 

VAR00099 ,231 ,249 ,237 -,084 ,166 

VAR00101 ,518 ,269 ,224 ,148 ,684 

VAR00106 ,474 ,256 ,236 ,184 ,439 

VAR00108 ,717 ,330 ,324 ,378 ,684 

VAR00111 ,623 ,338 ,299 ,400 ,504 

VAR00112 ,243 ,194 ,208 ,088 ,451 

VAR00113 ,433 ,366 ,325 ,224 ,526 

VAR00115 ,574 ,459 ,508 ,402 ,546 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00048 VAR00049 VAR00050 VAR00052 VAR00053 

Кореляція VAR00056 ,220 ,514 ,380 ,280 ,371 

VAR00057 ,221 ,289 ,386 ,266 ,388 

VAR00059 ,224 ,129 ,381 ,235 ,474 

VAR00060 ,504 ,337 ,468 ,362 ,385 

VAR00061 ,351 ,285 ,529 ,370 ,415 

VAR00063 -,002 -,111 ,342 ,310 ,246 

VAR00064 ,401 ,349 ,547 ,336 ,417 

VAR00065 ,316 ,280 ,341 ,266 ,556 

VAR00066 ,703 ,655 ,325 ,536 ,488 

VAR00067 ,684 ,610 ,412 ,473 ,538 

VAR00068 ,260 ,172 ,120 ,269 ,207 

VAR00069 ,222 ,308 ,381 ,420 ,341 

VAR00070 ,268 ,193 ,348 ,573 ,356 

VAR00072 ,270 ,203 ,450 ,291 ,239 

VAR00074 ,337 ,353 ,513 ,284 ,419 

VAR00077 ,489 ,350 ,587 ,419 ,348 

VAR00078 ,362 ,247 ,529 ,463 ,350 

VAR00080 ,289 ,383 ,588 ,597 ,584 

VAR00082 ,400 ,350 ,470 ,332 ,314 

VAR00083 ,093 ,109 ,407 ,185 ,363 

VAR00087 ,500 ,283 ,531 ,427 ,352 

VAR00088 ,236 ,264 ,433 ,171 ,469 

VAR00089 ,339 ,445 ,366 ,321 ,379 

VAR00090 ,783 ,684 ,342 ,428 ,502 

VAR00091 ,283 ,183 ,425 ,390 ,347 

VAR00092 ,164 ,317 ,409 ,110 ,447 

VAR00093 ,380 ,414 ,244 ,352 ,329 

VAR00098 ,030 -,194 ,453 ,157 ,013 

VAR00099 ,043 -,013 ,201 ,138 ,261 

VAR00101 ,274 ,198 ,423 ,148 ,350 

VAR00106 ,376 ,258 ,286 ,176 ,306 

VAR00108 ,287 ,290 ,556 ,145 ,463 

VAR00111 ,232 ,355 ,323 -,016 ,424 

VAR00112 -,001 ,004 ,321 ,188 ,149 

VAR00113 ,177 ,215 ,487 ,201 ,396 

VAR00115 ,399 ,248 ,645 ,498 ,407 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00055 VAR00056 VAR00057 VAR00059 VAR00060 

Кореляція VAR00056 ,630 1,000 ,510 ,345 ,347 

VAR00057 ,470 ,510 1,000 ,407 ,415 

VAR00059 ,408 ,345 ,407 1,000 ,447 

VAR00060 ,290 ,347 ,415 ,447 1,000 

VAR00061 ,344 ,449 ,317 ,677 ,685 

VAR00063 ,071 ,147 ,364 ,401 ,188 

VAR00064 ,541 ,475 ,595 ,523 ,642 

VAR00065 ,327 ,266 ,439 ,547 ,275 

VAR00066 ,492 ,469 ,332 ,347 ,396 

VAR00067 ,360 ,609 ,253 ,345 ,577 

VAR00068 ,261 ,341 ,151 ,177 ,348 

VAR00069 ,412 ,604 ,364 ,309 ,260 

VAR00070 ,507 ,415 ,254 ,155 ,201 

VAR00072 ,555 ,415 ,421 ,363 ,691 

VAR00074 ,350 ,478 ,400 ,564 ,367 

VAR00077 ,524 ,338 ,501 ,365 ,413 

VAR00078 ,385 ,319 ,293 ,234 ,365 

VAR00080 ,654 ,684 ,487 ,471 ,560 

VAR00082 ,501 ,393 ,208 ,426 ,353 

VAR00083 ,266 ,313 ,427 ,484 ,502 

VAR00087 ,240 ,246 ,301 ,617 ,459 

VAR00088 ,249 ,293 ,117 ,269 ,414 

VAR00089 ,347 ,450 ,446 ,128 ,319 

VAR00090 ,267 ,369 ,212 ,240 ,641 

VAR00091 ,383 ,257 ,271 ,458 ,401 

VAR00092 ,314 ,414 ,327 ,571 ,315 

VAR00093 ,457 ,409 ,304 ,140 ,140 

VAR00098 -,085 -,049 ,126 ,183 ,069 

VAR00099 ,000 -,070 ,190 ,189 ,091 

VAR00101 ,446 ,232 ,370 ,340 ,322 

VAR00106 ,386 ,169 ,385 ,628 ,233 

VAR00108 ,407 ,454 ,613 ,701 ,545 

VAR00111 ,431 ,373 ,323 ,568 ,225 

VAR00112 ,341 ,140 ,165 ,371 -,063 

VAR00113 ,280 ,426 ,466 ,395 ,165 

VAR00115 ,535 ,385 ,534 ,562 ,619 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00061 VAR00063 VAR00064 VAR00065 VAR00066 

Кореляція VAR00056 ,449 ,147 ,475 ,266 ,469 

VAR00057 ,317 ,364 ,595 ,439 ,332 

VAR00059 ,677 ,401 ,523 ,547 ,347 

VAR00060 ,685 ,188 ,642 ,275 ,396 

VAR00061 1,000 ,374 ,482 ,341 ,277 

VAR00063 ,374 1,000 ,238 ,303 -,008 

VAR00064 ,482 ,238 1,000 ,495 ,569 

VAR00065 ,341 ,303 ,495 1,000 ,305 

VAR00066 ,277 -,008 ,569 ,305 1,000 

VAR00067 ,494 ,153 ,427 ,450 ,672 

VAR00068 ,252 ,032 ,268 ,198 ,236 

VAR00069 ,339 ,218 ,420 ,313 ,400 

VAR00070 ,217 ,143 ,214 ,339 ,396 

VAR00072 ,486 ,084 ,557 ,266 ,413 

VAR00074 ,550 ,332 ,739 ,354 ,470 

VAR00077 ,388 ,240 ,543 ,526 ,571 

VAR00078 ,496 ,268 ,376 ,369 ,338 

VAR00080 ,631 ,222 ,587 ,366 ,599 

VAR00082 ,570 -,030 ,671 ,300 ,478 

VAR00083 ,519 ,326 ,417 ,151 ,259 

VAR00087 ,703 ,396 ,439 ,335 ,441 

VAR00088 ,423 -,015 ,396 ,485 ,284 

VAR00089 ,149 ,098 ,436 ,352 ,535 

VAR00090 ,467 -,064 ,549 ,368 ,620 

VAR00091 ,580 ,427 ,397 ,509 ,269 

VAR00092 ,469 ,033 ,391 ,317 ,335 

VAR00093 ,166 -,014 ,317 ,263 ,529 

VAR00098 ,183 ,489 ,038 ,084 ,012 

VAR00099 ,267 ,673 ,058 ,063 -,055 

VAR00101 ,411 ,309 ,457 ,443 ,309 

VAR00106 ,360 ,057 ,289 ,347 ,316 

VAR00108 ,495 ,434 ,717 ,522 ,462 

VAR00111 ,352 ,088 ,562 ,529 ,432 

VAR00112 ,226 ,335 ,165 -,027 ,259 

VAR00113 ,402 ,635 ,290 ,401 ,186 

VAR00115 ,711 ,437 ,654 ,429 ,538 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00067 VAR00068 VAR00069 VAR00070 VAR00072 

Кореляція VAR00056 ,609 ,341 ,604 ,415 ,415 

VAR00057 ,253 ,151 ,364 ,254 ,421 

VAR00059 ,345 ,177 ,309 ,155 ,363 

VAR00060 ,577 ,348 ,260 ,201 ,691 

VAR00061 ,494 ,252 ,339 ,217 ,486 

VAR00063 ,153 ,032 ,218 ,143 ,084 

VAR00064 ,427 ,268 ,420 ,214 ,557 

VAR00065 ,450 ,198 ,313 ,339 ,266 

VAR00066 ,672 ,236 ,400 ,396 ,413 

VAR00067 1,000 ,377 ,417 ,464 ,466 

VAR00068 ,377 1,000 ,586 ,345 ,315 

VAR00069 ,417 ,586 1,000 ,596 ,132 

VAR00070 ,464 ,345 ,596 1,000 ,203 

VAR00072 ,466 ,315 ,132 ,203 1,000 

VAR00074 ,334 ,266 ,455 ,202 ,317 

VAR00077 ,475 ,212 ,523 ,403 ,379 

VAR00078 ,408 ,455 ,476 ,469 ,259 

VAR00080 ,613 ,319 ,613 ,531 ,540 

VAR00082 ,332 ,284 ,440 ,261 ,264 

VAR00083 ,360 ,062 ,273 ,222 ,527 

VAR00087 ,507 ,108 ,274 ,343 ,327 

VAR00088 ,483 ,326 ,235 ,307 ,304 

VAR00089 ,511 ,179 ,272 ,153 ,540 

VAR00090 ,639 ,342 ,238 ,244 ,473 

VAR00091 ,379 ,325 ,344 ,306 ,363 

VAR00092 ,237 ,311 ,530 ,255 ,218 

VAR00093 ,422 ,215 ,466 ,369 ,247 

VAR00098 ,082 -,156 ,021 ,027 ,094 

VAR00099 ,041 -,114 -,192 -,120 ,210 

VAR00101 ,318 ,000 ,196 ,280 ,187 

VAR00106 ,167 ,019 ,193 ,233 ,285 

VAR00108 ,407 ,071 ,266 ,167 ,482 

VAR00111 ,315 ,067 ,256 ,111 ,316 

VAR00112 -,011 -,201 ,166 ,161 -,056 

VAR00113 ,328 ,187 ,497 ,477 ,113 

VAR00115 ,445 ,227 ,388 ,408 ,557 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00074 VAR00077 VAR00078 VAR00080 VAR00082 

Кореляція VAR00056 ,478 ,338 ,319 ,684 ,393 

VAR00057 ,400 ,501 ,293 ,487 ,208 

VAR00059 ,564 ,365 ,234 ,471 ,426 

VAR00060 ,367 ,413 ,365 ,560 ,353 

VAR00061 ,550 ,388 ,496 ,631 ,570 

VAR00063 ,332 ,240 ,268 ,222 -,030 

VAR00064 ,739 ,543 ,376 ,587 ,671 

VAR00065 ,354 ,526 ,369 ,366 ,300 

VAR00066 ,470 ,571 ,338 ,599 ,478 

VAR00067 ,334 ,475 ,408 ,613 ,332 

VAR00068 ,266 ,212 ,455 ,319 ,284 

VAR00069 ,455 ,523 ,476 ,613 ,440 

VAR00070 ,202 ,403 ,469 ,531 ,261 

VAR00072 ,317 ,379 ,259 ,540 ,264 

VAR00074 1,000 ,459 ,406 ,505 ,683 

VAR00077 ,459 1,000 ,596 ,645 ,535 

VAR00078 ,406 ,596 1,000 ,563 ,547 

VAR00080 ,505 ,645 ,563 1,000 ,536 

VAR00082 ,683 ,535 ,547 ,536 1,000 

VAR00083 ,253 ,252 ,100 ,521 ,175 

VAR00087 ,596 ,443 ,524 ,497 ,441 

VAR00088 ,375 ,308 ,453 ,502 ,411 

VAR00089 ,257 ,427 ,175 ,360 ,253 

VAR00090 ,449 ,425 ,400 ,449 ,522 

VAR00091 ,338 ,556 ,592 ,444 ,450 

VAR00092 ,540 ,296 ,318 ,435 ,412 

VAR00093 ,313 ,565 ,280 ,556 ,340 

VAR00098 ,134 ,274 ,206 ,084 -,091 

VAR00099 ,231 ,119 ,247 ,098 -,095 

VAR00101 ,346 ,423 ,539 ,451 ,366 

VAR00106 ,350 ,339 ,219 ,237 ,302 

VAR00108 ,614 ,449 ,270 ,450 ,336 

VAR00111 ,415 ,224 ,136 ,371 ,360 

VAR00112 ,316 ,330 ,022 ,330 ,267 

VAR00113 ,448 ,382 ,548 ,408 ,198 

VAR00115 ,587 ,671 ,628 ,674 ,565 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00083 VAR00087 VAR00088 VAR00089 VAR00090 

Кореляція VAR00056 ,313 ,246 ,293 ,450 ,369 

VAR00057 ,427 ,301 ,117 ,446 ,212 

VAR00059 ,484 ,617 ,269 ,128 ,240 

VAR00060 ,502 ,459 ,414 ,319 ,641 

VAR00061 ,519 ,703 ,423 ,149 ,467 

VAR00063 ,326 ,396 -,015 ,098 -,064 

VAR00064 ,417 ,439 ,396 ,436 ,549 

VAR00065 ,151 ,335 ,485 ,352 ,368 

VAR00066 ,259 ,441 ,284 ,535 ,620 

VAR00067 ,360 ,507 ,483 ,511 ,639 

VAR00068 ,062 ,108 ,326 ,179 ,342 

VAR00069 ,273 ,274 ,235 ,272 ,238 

VAR00070 ,222 ,343 ,307 ,153 ,244 

VAR00072 ,527 ,327 ,304 ,540 ,473 

VAR00074 ,253 ,596 ,375 ,257 ,449 

VAR00077 ,252 ,443 ,308 ,427 ,425 

VAR00078 ,100 ,524 ,453 ,175 ,400 

VAR00080 ,521 ,497 ,502 ,360 ,449 

VAR00082 ,175 ,441 ,411 ,253 ,522 

VAR00083 1,000 ,501 ,166 ,251 ,073 

VAR00087 ,501 1,000 ,340 ,084 ,345 

VAR00088 ,166 ,340 1,000 ,164 ,507 

VAR00089 ,251 ,084 ,164 1,000 ,452 

VAR00090 ,073 ,345 ,507 ,452 1,000 

VAR00091 ,298 ,407 ,223 ,422 ,413 

VAR00092 ,275 ,368 ,310 ,186 ,269 

VAR00093 ,076 ,134 ,169 ,333 ,472 

VAR00098 ,216 ,333 -,122 -,025 -,062 

VAR00099 ,254 ,304 ,017 ,000 -,006 

VAR00101 ,193 ,485 ,569 ,144 ,224 

VAR00106 ,273 ,533 -,030 ,079 ,183 

VAR00108 ,590 ,532 ,282 ,361 ,277 

VAR00111 ,433 ,393 ,288 ,278 ,248 

VAR00112 ,288 ,328 ,083 ,000 -,057 

VAR00113 ,437 ,571 ,172 ,131 ,068 

VAR00115 ,461 ,613 ,244 ,348 ,437 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00091 VAR00092 VAR00093 VAR00098 VAR00099 

Кореляція VAR00056 ,257 ,414 ,409 -,049 -,070 

VAR00057 ,271 ,327 ,304 ,126 ,190 

VAR00059 ,458 ,571 ,140 ,183 ,189 

VAR00060 ,401 ,315 ,140 ,069 ,091 

VAR00061 ,580 ,469 ,166 ,183 ,267 

VAR00063 ,427 ,033 -,014 ,489 ,673 

VAR00064 ,397 ,391 ,317 ,038 ,058 

VAR00065 ,509 ,317 ,263 ,084 ,063 

VAR00066 ,269 ,335 ,529 ,012 -,055 

VAR00067 ,379 ,237 ,422 ,082 ,041 

VAR00068 ,325 ,311 ,215 -,156 -,114 

VAR00069 ,344 ,530 ,466 ,021 -,192 

VAR00070 ,306 ,255 ,369 ,027 -,120 

VAR00072 ,363 ,218 ,247 ,094 ,210 

VAR00074 ,338 ,540 ,313 ,134 ,231 

VAR00077 ,556 ,296 ,565 ,274 ,119 

VAR00078 ,592 ,318 ,280 ,206 ,247 

VAR00080 ,444 ,435 ,556 ,084 ,098 

VAR00082 ,450 ,412 ,340 -,091 -,095 

VAR00083 ,298 ,275 ,076 ,216 ,254 

VAR00087 ,407 ,368 ,134 ,333 ,304 

VAR00088 ,223 ,310 ,169 -,122 ,017 

VAR00089 ,422 ,186 ,333 -,025 ,000 

VAR00090 ,413 ,269 ,472 -,062 -,006 

VAR00091 1,000 ,238 ,282 ,071 ,240 

VAR00092 ,238 1,000 ,261 ,062 -,093 

VAR00093 ,282 ,261 1,000 ,116 ,011 

VAR00098 ,071 ,062 ,116 1,000 ,468 

VAR00099 ,240 -,093 ,011 ,468 1,000 

VAR00101 ,278 ,179 ,165 ,117 ,218 

VAR00106 ,233 ,529 ,189 ,065 ,020 

VAR00108 ,410 ,543 ,074 ,195 ,238 

VAR00111 ,297 ,506 ,183 ,021 -,047 

VAR00112 ,174 ,185 ,301 ,292 ,248 

VAR00113 ,441 ,323 ,249 ,371 ,345 

VAR00115 ,696 ,457 ,383 ,245 ,274 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00101 VAR00106 VAR00108 VAR00111 VAR00112 

Кореляція VAR00056 ,232 ,169 ,454 ,373 ,140 

VAR00057 ,370 ,385 ,613 ,323 ,165 

VAR00059 ,340 ,628 ,701 ,568 ,371 

VAR00060 ,322 ,233 ,545 ,225 -,063 

VAR00061 ,411 ,360 ,495 ,352 ,226 

VAR00063 ,309 ,057 ,434 ,088 ,335 

VAR00064 ,457 ,289 ,717 ,562 ,165 

VAR00065 ,443 ,347 ,522 ,529 -,027 

VAR00066 ,309 ,316 ,462 ,432 ,259 

VAR00067 ,318 ,167 ,407 ,315 -,011 

VAR00068 ,000 ,019 ,071 ,067 -,201 

VAR00069 ,196 ,193 ,266 ,256 ,166 

VAR00070 ,280 ,233 ,167 ,111 ,161 

VAR00072 ,187 ,285 ,482 ,316 -,056 

VAR00074 ,346 ,350 ,614 ,415 ,316 

VAR00077 ,423 ,339 ,449 ,224 ,330 

VAR00078 ,539 ,219 ,270 ,136 ,022 

VAR00080 ,451 ,237 ,450 ,371 ,330 

VAR00082 ,366 ,302 ,336 ,360 ,267 

VAR00083 ,193 ,273 ,590 ,433 ,288 

VAR00087 ,485 ,533 ,532 ,393 ,328 

VAR00088 ,569 -,030 ,282 ,288 ,083 

VAR00089 ,144 ,079 ,361 ,278 ,000 

VAR00090 ,224 ,183 ,277 ,248 -,057 

VAR00091 ,278 ,233 ,410 ,297 ,174 

VAR00092 ,179 ,529 ,543 ,506 ,185 

VAR00093 ,165 ,189 ,074 ,183 ,301 

VAR00098 ,117 ,065 ,195 ,021 ,292 

VAR00099 ,218 ,020 ,238 -,047 ,248 

VAR00101 1,000 ,228 ,417 ,442 ,352 

VAR00106 ,228 1,000 ,513 ,488 ,187 

VAR00108 ,417 ,513 1,000 ,610 ,244 

VAR00111 ,442 ,488 ,610 1,000 ,246 

VAR00112 ,352 ,187 ,244 ,246 1,000 

VAR00113 ,452 ,371 ,529 ,364 ,265 

VAR00115 ,439 ,448 ,681 ,354 ,235 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00113 VAR00115 VAR00116 VAR00118 VAR00121 

Кореляція VAR00056 ,426 ,385 ,004 ,367 ,606 

VAR00057 ,466 ,534 ,237 ,196 ,446 

VAR00059 ,395 ,562 ,427 ,474 ,355 

VAR00060 ,165 ,619 ,220 ,359 ,397 

VAR00061 ,402 ,711 ,209 ,459 ,467 

VAR00063 ,635 ,437 ,037 ,182 ,085 

VAR00064 ,290 ,654 ,255 ,110 ,437 

VAR00065 ,401 ,429 ,341 ,280 ,376 

VAR00066 ,186 ,538 ,236 ,344 ,434 

VAR00067 ,328 ,445 ,167 ,469 ,491 

VAR00068 ,187 ,227 -,039 ,544 ,445 

VAR00069 ,497 ,388 ,107 ,432 ,657 

VAR00070 ,477 ,408 ,213 ,420 ,626 

VAR00072 ,113 ,557 ,154 ,248 ,298 

VAR00074 ,448 ,587 ,201 ,216 ,418 

VAR00077 ,382 ,671 ,257 ,234 ,471 

VAR00078 ,548 ,628 -,081 ,560 ,606 

VAR00080 ,408 ,674 ,149 ,495 ,685 

VAR00082 ,198 ,565 ,158 ,175 ,454 

VAR00083 ,437 ,461 ,340 ,289 ,323 

VAR00087 ,571 ,613 ,282 ,490 ,394 

VAR00088 ,172 ,244 ,133 ,319 ,506 

VAR00089 ,131 ,348 ,175 ,106 ,306 

VAR00090 ,068 ,437 ,241 ,307 ,481 

VAR00091 ,441 ,696 ,168 ,424 ,521 

VAR00092 ,323 ,457 ,219 ,485 ,557 

VAR00093 ,249 ,383 ,159 ,137 ,376 

VAR00098 ,371 ,245 ,243 ,092 -,117 

VAR00099 ,345 ,274 -,041 ,133 -,052 

VAR00101 ,452 ,439 ,202 ,122 ,310 

VAR00106 ,371 ,448 ,415 ,369 ,283 

VAR00108 ,529 ,681 ,345 ,313 ,372 

VAR00111 ,364 ,354 ,321 ,224 ,397 

VAR00112 ,265 ,235 ,343 ,082 ,131 

VAR00113 1,000 ,529 ,182 ,405 ,480 

VAR00115 ,529 1,000 ,207 ,360 ,507 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00124 VAR00125 VAR00127 VAR00132 VAR00137 

Кореляція VAR00056 ,344 ,409 ,204 ,492 ,351 

VAR00057 ,374 ,213 ,340 ,360 ,433 

VAR00059 ,533 ,443 ,585 ,286 ,628 

VAR00060 ,717 ,320 ,208 ,249 ,475 

VAR00061 ,640 ,527 ,503 ,245 ,670 

VAR00063 ,163 ,536 ,626 ,205 ,455 

VAR00064 ,570 ,311 ,252 ,503 ,582 

VAR00065 ,398 ,265 ,553 ,219 ,402 

VAR00066 ,507 ,255 ,052 ,595 ,426 

VAR00067 ,547 ,575 ,257 ,452 ,436 

VAR00068 ,042 ,335 ,156 ,430 ,116 

VAR00069 ,174 ,412 ,392 ,565 ,392 

VAR00070 ,136 ,406 ,348 ,437 ,356 

VAR00072 ,581 ,287 ,142 ,202 ,279 

VAR00074 ,370 ,424 ,440 ,481 ,622 

VAR00077 ,446 ,285 ,428 ,457 ,404 

VAR00078 ,241 ,460 ,539 ,645 ,442 

VAR00080 ,494 ,561 ,408 ,606 ,575 

VAR00082 ,378 ,273 ,193 ,488 ,466 

VAR00083 ,536 ,562 ,399 ,061 ,643 

VAR00087 ,558 ,564 ,632 ,367 ,749 

VAR00088 ,386 ,353 ,434 ,390 ,432 

VAR00089 ,266 ,168 ,064 ,285 ,064 

VAR00090 ,447 ,161 -,024 ,415 ,296 

VAR00091 ,232 ,389 ,482 ,244 ,336 

VAR00092 ,408 ,166 ,450 ,346 ,408 

VAR00093 ,134 ,185 ,066 ,379 ,168 

VAR00098 ,139 ,323 ,337 ,131 ,256 

VAR00099 ,105 ,429 ,418 ,105 ,376 

VAR00101 ,430 ,467 ,591 ,381 ,665 

VAR00106 ,476 ,145 ,402 ,081 ,431 

VAR00108 ,638 ,356 ,556 ,251 ,636 

VAR00111 ,524 ,315 ,379 ,204 ,572 

VAR00112 ,150 ,274 ,355 ,184 ,454 

VAR00113 ,222 ,598 ,768 ,321 ,602 

VAR00115 ,552 ,393 ,488 ,410 ,555 

 



312 

Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00139 VAR00143 VAR00145 VAR00147 VAR00149 

Кореляція VAR00056 ,095 ,392 ,427 ,308 ,263 

VAR00057 ,306 ,388 ,276 ,621 ,374 

VAR00059 ,434 ,323 ,232 ,634 ,505 

VAR00060 ,636 ,422 ,301 ,504 ,629 

VAR00061 ,485 ,455 ,368 ,522 ,493 

VAR00063 ,235 ,135 ,104 ,546 ,248 

VAR00064 ,588 ,495 ,343 ,665 ,440 

VAR00065 ,454 ,399 ,283 ,457 ,385 

VAR00066 ,346 ,600 ,394 ,262 ,413 

VAR00067 ,345 ,566 ,468 ,231 ,509 

VAR00068 ,274 ,258 ,328 ,113 ,000 

VAR00069 ,137 ,458 ,522 ,257 ,063 

VAR00070 ,119 ,264 ,443 ,000 ,085 

VAR00072 ,576 ,311 ,266 ,544 ,600 

VAR00074 ,425 ,453 ,210 ,540 ,159 

VAR00077 ,380 ,469 ,404 ,461 ,311 

VAR00078 ,151 ,364 ,315 ,196 ,054 

VAR00080 ,422 ,462 ,615 ,429 ,389 

VAR00082 ,296 ,426 ,339 ,293 ,205 

VAR00083 ,438 ,348 ,378 ,516 ,465 

VAR00087 ,373 ,444 ,181 ,388 ,311 

VAR00088 ,333 ,395 ,245 ,138 ,114 

VAR00089 ,252 ,440 ,192 ,315 ,540 

VAR00090 ,436 ,466 ,199 ,190 ,389 

VAR00091 ,419 ,261 ,227 ,405 ,307 

VAR00092 ,133 ,386 ,141 ,390 ,258 

VAR00093 ,259 ,229 ,431 ,280 ,176 

VAR00098 ,044 ,122 ,123 ,213 ,118 

VAR00099 ,098 -,091 -,017 ,436 ,175 

VAR00101 ,194 ,277 ,222 ,485 ,312 

VAR00106 ,253 ,190 ,008 ,464 ,402 

VAR00108 ,488 ,417 ,084 ,729 ,535 

VAR00111 ,302 ,334 ,219 ,526 ,354 

VAR00112 ,025 -,049 ,121 ,299 ,094 

VAR00113 ,220 ,251 ,200 ,439 ,121 

VAR00115 ,599 ,487 ,317 ,639 ,498 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00150 VAR00151 VAR00153 VAR00154 VAR00156 

Кореляція VAR00056 ,300 ,184 ,289 ,357 ,009 

VAR00057 ,200 ,355 ,439 ,258 ,149 

VAR00059 ,474 ,404 ,698 ,500 ,050 

VAR00060 ,475 ,723 ,585 ,599 ,168 

VAR00061 ,628 ,503 ,564 ,644 ,099 

VAR00063 ,124 ,132 ,277 ,258 ,531 

VAR00064 ,408 ,527 ,735 ,527 ,134 

VAR00065 ,263 ,240 ,528 ,224 ,061 

VAR00066 ,331 ,344 ,406 ,397 ,060 

VAR00067 ,357 ,376 ,405 ,526 ,096 

VAR00068 ,368 ,294 ,362 ,234 -,252 

VAR00069 ,366 ,126 ,409 ,396 ,073 

VAR00070 ,332 ,135 ,314 ,363 ,048 

VAR00072 ,409 ,605 ,334 ,449 ,158 

VAR00074 ,329 ,461 ,612 ,596 ,032 

VAR00077 ,341 ,442 ,378 ,574 ,185 

VAR00078 ,334 ,222 ,401 ,435 ,017 

VAR00080 ,563 ,356 ,413 ,545 ,270 

VAR00082 ,606 ,366 ,561 ,574 -,103 

VAR00083 ,432 ,311 ,480 ,459 ,416 

VAR00087 ,306 ,411 ,607 ,663 ,127 

VAR00088 ,220 ,306 ,438 ,475 -,049 

VAR00089 ,242 ,231 ,100 ,187 ,314 

VAR00090 ,534 ,619 ,433 ,431 -,087 

VAR00091 ,583 ,265 ,368 ,343 ,127 

VAR00092 ,259 ,186 ,473 ,394 -,234 

VAR00093 ,410 ,211 ,115 ,333 -,031 

VAR00098 -,117 ,057 ,074 ,247 ,469 

VAR00099 ,114 ,223 ,097 ,246 ,293 

VAR00101 ,120 ,266 ,521 ,474 ,207 

VAR00106 ,277 ,426 ,536 ,353 -,228 

VAR00108 ,178 ,425 ,659 ,482 ,137 

VAR00111 ,219 ,103 ,628 ,256 ,022 

VAR00112 ,201 ,092 ,218 ,480 ,222 

VAR00113 ,180 ,121 ,471 ,390 ,281 

VAR00115 ,495 ,453 ,506 ,533 ,172 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00161 

Кореляція VAR00056 ,249 

VAR00057 ,224 

VAR00059 ,358 

VAR00060 ,188 

VAR00061 ,337 

VAR00063 ,415 

VAR00064 ,139 

VAR00065 ,159 

VAR00066 ,215 

VAR00067 ,338 

VAR00068 ,308 

VAR00069 ,258 

VAR00070 ,188 

VAR00072 ,132 

VAR00074 ,293 

VAR00077 ,218 

VAR00078 ,456 

VAR00080 ,345 

VAR00082 ,110 

VAR00083 ,395 

VAR00087 ,422 

VAR00088 ,297 

VAR00089 ,039 

VAR00090 ,128 

VAR00091 ,256 

VAR00092 ,195 

VAR00093 ,126 

VAR00098 ,282 

VAR00099 ,458 

VAR00101 ,365 

VAR00106 ,170 

VAR00108 ,314 

VAR00111 ,171 

VAR00112 ,177 

VAR00113 ,618 

VAR00115 ,280 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00007 

Кореляція VAR00116 ,239 ,261 ,345 ,224 -,147 

VAR00118 ,120 ,293 ,176 ,639 ,347 

VAR00121 -,025 ,555 ,181 ,555 ,584 

VAR00124 ,079 ,340 ,129 ,470 ,224 

VAR00125 ,458 ,623 ,449 ,551 ,388 

VAR00127 ,337 ,247 ,386 ,394 ,251 

VAR00132 -,095 ,405 ,198 ,376 ,513 

VAR00137 ,299 ,548 ,385 ,532 ,306 

VAR00139 ,273 ,371 ,139 ,370 ,046 

VAR00143 ,086 ,440 -,039 ,347 ,332 

VAR00145 ,199 ,669 -,023 ,394 ,437 

VAR00147 ,339 ,282 ,448 ,414 ,058 

VAR00149 ,125 ,283 ,228 ,547 ,000 

VAR00150 ,129 ,579 ,152 ,673 ,230 

VAR00151 ,209 ,369 ,177 ,374 ,020 

VAR00153 ,046 ,540 ,360 ,519 ,226 

VAR00154 ,117 ,488 ,367 ,455 ,280 

VAR00156 ,285 ,157 ,116 ,153 ,139 

VAR00161 ,324 ,383 ,177 ,273 ,259 

 

Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00012 VAR00014 

Кореляція VAR00116 ,396 ,345 ,403 ,107 ,275 

VAR00118 ,095 ,355 ,304 ,225 ,559 

VAR00121 ,320 ,337 ,268 ,189 ,431 

VAR00124 ,529 ,515 ,478 ,084 ,471 

VAR00125 ,211 ,577 ,331 ,430 ,387 

VAR00127 ,066 ,561 ,482 ,343 ,356 

VAR00132 ,145 ,210 ,109 -,039 ,278 

VAR00137 ,493 ,615 ,474 ,319 ,650 

VAR00139 ,485 ,567 ,255 ,221 ,408 

VAR00143 ,371 ,345 ,430 -,220 ,293 

VAR00145 ,511 ,377 ,196 ,208 ,461 

VAR00147 ,406 ,570 ,282 ,399 ,285 

VAR00149 ,447 ,406 ,415 ,195 ,251 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00016 VAR00017 VAR00019 VAR00021 VAR00022 

Кореляція VAR00116 ,435 -,086 ,062 ,046 ,005 

VAR00118 ,328 ,305 ,531 ,370 ,525 

VAR00121 ,634 ,531 ,621 ,520 ,752 

VAR00124 ,431 ,032 ,327 ,183 ,224 

VAR00125 ,444 ,324 ,439 ,420 ,426 

VAR00127 ,373 ,085 ,241 ,303 ,317 

VAR00132 ,460 ,532 ,481 ,377 ,631 

VAR00137 ,546 ,148 ,420 ,323 ,360 

VAR00139 ,455 -,138 ,313 ,179 ,217 

VAR00143 ,426 ,095 ,349 ,201 ,381 

VAR00145 ,411 ,438 ,576 ,384 ,598 

VAR00147 ,456 ,083 ,153 ,147 ,205 

VAR00149 ,365 ,061 ,202 ,162 ,141 

VAR00150 ,379 ,360 ,412 ,271 ,503 

VAR00151 ,468 ,080 ,171 ,199 ,172 

VAR00153 ,551 ,192 ,275 ,192 ,320 

VAR00154 ,467 ,280 ,273 ,242 ,296 

VAR00156 ,182 ,095 ,111 ,138 ,124 

VAR00161 ,334 ,411 ,308 ,327 ,297 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00024 VAR00025 VAR00027 VAR00029 VAR00030 

Кореляція VAR00116 ,431 ,346 ,023 ,351 ,443 

VAR00118 ,245 ,123 ,463 ,309 ,534 

VAR00121 ,370 ,327 ,506 ,409 ,244 

VAR00124 ,705 ,653 ,408 ,555 ,540 

VAR00125 ,449 ,496 ,257 ,248 ,238 

VAR00127 ,418 ,450 ,333 ,039 ,528 

VAR00132 ,236 ,236 ,470 ,251 ,210 

VAR00137 ,669 ,664 ,290 ,351 ,534 

VAR00139 ,470 ,506 ,166 ,451 ,420 

VAR00143 ,473 ,450 ,452 ,461 ,379 

VAR00145 ,449 ,558 ,127 ,408 ,171 

VAR00147 ,655 ,709 ,254 ,477 ,331 

VAR00149 ,608 ,477 ,342 ,566 ,465 

VAR00150 ,492 ,309 ,283 ,421 ,166 

VAR00151 ,443 ,362 ,148 ,461 ,305 

VAR00153 ,706 ,653 ,427 ,518 ,475 

VAR00154 ,514 ,460 ,401 ,247 ,392 

VAR00156 ,205 ,316 -,128 ,051 -,015 

VAR00161 ,332 ,315 ,143 ,249 ,177 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00032 VAR00033 VAR00034 VAR00036 VAR00037 

Кореляція VAR00116 ,021 ,273 ,018 ,070 -,130 

VAR00118 -,003 ,441 ,290 ,041 ,195 

VAR00121 ,430 ,411 ,311 ,331 ,412 

VAR00124 ,349 ,380 ,064 ,091 ,104 

VAR00125 ,129 ,211 ,425 ,197 ,273 

VAR00127 ,037 ,229 ,151 ,090 ,108 

VAR00132 ,317 ,398 ,403 ,285 ,436 

VAR00137 ,288 ,372 ,315 ,082 ,112 

VAR00139 ,240 ,301 ,291 ,119 ,069 

VAR00143 ,500 ,179 ,222 ,082 ,172 

VAR00145 ,270 ,229 ,417 ,507 ,613 

VAR00147 ,109 ,250 ,129 ,072 ,101 

VAR00149 ,040 ,242 -,036 -,026 ,000 

VAR00150 ,135 ,340 ,311 ,256 ,312 

VAR00151 ,239 ,344 ,283 ,006 -,012 

VAR00153 ,343 ,314 ,258 ,152 ,057 

VAR00154 ,254 ,367 ,329 ,145 ,191 

VAR00156 ,003 -,120 ,085 ,140 ,124 

VAR00161 ,110 ,141 ,353 ,095 ,235 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00038 VAR00041 VAR00042 VAR00043 VAR00047 

Кореляція VAR00116 ,400 ,172 ,342 ,216 ,167 

VAR00118 ,325 ,147 ,256 ,494 ,319 

VAR00121 ,463 ,300 ,257 ,637 ,419 

VAR00124 ,657 ,281 ,317 ,342 ,602 

VAR00125 ,449 ,294 ,490 ,268 ,456 

VAR00127 ,543 ,300 ,286 ,311 ,621 

VAR00132 ,288 ,160 ,124 ,418 ,377 

VAR00137 ,675 ,443 ,573 ,349 ,772 

VAR00139 ,512 ,461 ,541 ,300 ,223 

VAR00143 ,298 ,262 ,224 ,535 ,484 

VAR00145 ,305 ,181 ,376 ,146 ,280 

VAR00147 ,754 ,490 ,392 ,144 ,522 

VAR00149 ,607 ,144 ,216 ,238 ,219 

VAR00150 ,457 ,576 ,573 ,358 ,106 

VAR00151 ,490 ,484 ,452 ,154 ,271 

VAR00153 ,688 ,481 ,608 ,324 ,667 

VAR00154 ,555 ,480 ,543 ,313 ,653 

VAR00156 ,084 -,083 -,050 -,082 -,090 

VAR00161 ,362 ,234 ,317 ,071 ,394 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00048 VAR00049 VAR00050 VAR00052 VAR00053 

Кореляція VAR00116 ,329 ,223 ,306 ,161 ,435 

VAR00118 ,302 ,303 ,297 ,532 ,510 

VAR00121 ,318 ,453 ,539 ,366 ,572 

VAR00124 ,481 ,422 ,397 ,238 ,343 

VAR00125 ,216 ,120 ,395 ,343 ,488 

VAR00127 ,034 ,002 ,561 ,177 ,422 

VAR00132 ,348 ,312 ,464 ,496 ,418 

VAR00137 ,392 ,337 ,439 ,331 ,569 

VAR00139 ,311 ,164 ,345 ,344 ,357 

VAR00143 ,457 ,395 ,320 ,339 ,328 

VAR00145 ,164 ,212 ,126 ,424 ,363 

VAR00147 ,200 ,173 ,392 ,081 ,350 

VAR00149 ,440 ,349 ,370 ,327 ,492 

VAR00150 ,376 ,337 ,196 ,468 ,535 

VAR00151 ,601 ,395 ,323 ,273 ,372 

VAR00153 ,473 ,341 ,389 ,232 ,522 

VAR00154 ,448 ,269 ,634 ,294 ,308 

VAR00156 -,122 -,146 ,286 ,263 ,194 

VAR00161 ,221 ,238 ,242 ,067 ,500 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00055 VAR00056 VAR00057 VAR00059 VAR00060 

Кореляція VAR00116 ,194 ,004 ,237 ,427 ,220 

VAR00118 ,192 ,367 ,196 ,474 ,359 

VAR00121 ,517 ,606 ,446 ,355 ,397 

VAR00124 ,351 ,344 ,374 ,533 ,717 

VAR00125 ,307 ,409 ,213 ,443 ,320 

VAR00127 ,220 ,204 ,340 ,585 ,208 

VAR00132 ,488 ,492 ,360 ,286 ,249 

VAR00137 ,339 ,351 ,433 ,628 ,475 

VAR00139 ,203 ,095 ,306 ,434 ,636 

VAR00143 ,182 ,392 ,388 ,323 ,422 

VAR00145 ,401 ,427 ,276 ,232 ,301 

VAR00147 ,490 ,308 ,621 ,634 ,504 

VAR00149 ,358 ,263 ,374 ,505 ,629 

VAR00150 ,452 ,300 ,200 ,474 ,475 

VAR00151 ,348 ,184 ,355 ,404 ,723 

VAR00153 ,395 ,289 ,439 ,698 ,585 

VAR00154 ,386 ,357 ,258 ,500 ,599 

VAR00156 -,057 ,009 ,149 ,050 ,168 

VAR00161 ,217 ,249 ,224 ,358 ,188 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00061 VAR00063 VAR00064 VAR00065 VAR00066 

Кореляція VAR00116 ,209 ,037 ,255 ,341 ,236 

VAR00118 ,459 ,182 ,110 ,280 ,344 

VAR00121 ,467 ,085 ,437 ,376 ,434 

VAR00124 ,640 ,163 ,570 ,398 ,507 

VAR00125 ,527 ,536 ,311 ,265 ,255 

VAR00127 ,503 ,626 ,252 ,553 ,052 

VAR00132 ,245 ,205 ,503 ,219 ,595 

VAR00137 ,670 ,455 ,582 ,402 ,426 

VAR00139 ,485 ,235 ,588 ,454 ,346 

VAR00143 ,455 ,135 ,495 ,399 ,600 

VAR00145 ,368 ,104 ,343 ,283 ,394 

VAR00147 ,522 ,546 ,665 ,457 ,262 

VAR00149 ,493 ,248 ,440 ,385 ,413 

VAR00150 ,628 ,124 ,408 ,263 ,331 

VAR00151 ,503 ,132 ,527 ,240 ,344 

VAR00153 ,564 ,277 ,735 ,528 ,406 

VAR00154 ,644 ,258 ,527 ,224 ,397 

VAR00156 ,099 ,531 ,134 ,061 ,060 

VAR00161 ,337 ,415 ,139 ,159 ,215 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00067 VAR00068 VAR00069 VAR00070 VAR00072 

Кореляція VAR00116 ,167 -,039 ,107 ,213 ,154 

VAR00118 ,469 ,544 ,432 ,420 ,248 

VAR00121 ,491 ,445 ,657 ,626 ,298 

VAR00124 ,547 ,042 ,174 ,136 ,581 

VAR00125 ,575 ,335 ,412 ,406 ,287 

VAR00127 ,257 ,156 ,392 ,348 ,142 

VAR00132 ,452 ,430 ,565 ,437 ,202 

VAR00137 ,436 ,116 ,392 ,356 ,279 

VAR00139 ,345 ,274 ,137 ,119 ,576 

VAR00143 ,566 ,258 ,458 ,264 ,311 

VAR00145 ,468 ,328 ,522 ,443 ,266 

VAR00147 ,231 ,113 ,257 ,000 ,544 

VAR00149 ,509 ,000 ,063 ,085 ,600 

VAR00150 ,357 ,368 ,366 ,332 ,409 

VAR00151 ,376 ,294 ,126 ,135 ,605 

VAR00153 ,405 ,362 ,409 ,314 ,334 

VAR00154 ,526 ,234 ,396 ,363 ,449 

VAR00156 ,096 -,252 ,073 ,048 ,158 

VAR00161 ,338 ,308 ,258 ,188 ,132 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00074 VAR00077 VAR00078 VAR00080 VAR00082 

Кореляція VAR00116 ,201 ,257 -,081 ,149 ,158 

VAR00118 ,216 ,234 ,560 ,495 ,175 

VAR00121 ,418 ,471 ,606 ,685 ,454 

VAR00124 ,370 ,446 ,241 ,494 ,378 

VAR00125 ,424 ,285 ,460 ,561 ,273 

VAR00127 ,440 ,428 ,539 ,408 ,193 

VAR00132 ,481 ,457 ,645 ,606 ,488 

VAR00137 ,622 ,404 ,442 ,575 ,466 

VAR00139 ,425 ,380 ,151 ,422 ,296 

VAR00143 ,453 ,469 ,364 ,462 ,426 

VAR00145 ,210 ,404 ,315 ,615 ,339 

VAR00147 ,540 ,461 ,196 ,429 ,293 

VAR00149 ,159 ,311 ,054 ,389 ,205 

VAR00150 ,329 ,341 ,334 ,563 ,606 

VAR00151 ,461 ,442 ,222 ,356 ,366 

VAR00153 ,612 ,378 ,401 ,413 ,561 

VAR00154 ,596 ,574 ,435 ,545 ,574 

VAR00156 ,032 ,185 ,017 ,270 -,103 

VAR00161 ,293 ,218 ,456 ,345 ,110 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00083 VAR00087 VAR00088 VAR00089 VAR00090 

Кореляція VAR00116 ,340 ,282 ,133 ,175 ,241 

VAR00118 ,289 ,490 ,319 ,106 ,307 

VAR00121 ,323 ,394 ,506 ,306 ,481 

VAR00124 ,536 ,558 ,386 ,266 ,447 

VAR00125 ,562 ,564 ,353 ,168 ,161 

VAR00127 ,399 ,632 ,434 ,064 -,024 

VAR00132 ,061 ,367 ,390 ,285 ,415 

VAR00137 ,643 ,749 ,432 ,064 ,296 

VAR00139 ,438 ,373 ,333 ,252 ,436 

VAR00143 ,348 ,444 ,395 ,440 ,466 

VAR00145 ,378 ,181 ,245 ,192 ,199 

VAR00147 ,516 ,388 ,138 ,315 ,190 

VAR00149 ,465 ,311 ,114 ,540 ,389 

VAR00150 ,432 ,306 ,220 ,242 ,534 

VAR00151 ,311 ,411 ,306 ,231 ,619 

VAR00153 ,480 ,607 ,438 ,100 ,433 

VAR00154 ,459 ,663 ,475 ,187 ,431 

VAR00156 ,416 ,127 -,049 ,314 -,087 

VAR00161 ,395 ,422 ,297 ,039 ,128 
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Таблиця Б.3.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00091 VAR00092 VAR00093 VAR00098 VAR00099 

Кореляція VAR00116 ,168 ,219 ,159 ,243 -,041 

VAR00118 ,424 ,485 ,137 ,092 ,133 

VAR00121 ,521 ,557 ,376 -,117 -,052 

VAR00124 ,232 ,408 ,134 ,139 ,105 

VAR00125 ,389 ,166 ,185 ,323 ,429 

VAR00127 ,482 ,450 ,066 ,337 ,418 

VAR00132 ,244 ,346 ,379 ,131 ,105 

VAR00137 ,336 ,408 ,168 ,256 ,376 

VAR00139 ,419 ,133 ,259 ,044 ,098 

VAR00143 ,261 ,386 ,229 ,122 -,091 

VAR00145 ,227 ,141 ,431 ,123 -,017 

VAR00147 ,405 ,390 ,280 ,213 ,436 

VAR00149 ,307 ,258 ,176 ,118 ,175 

VAR00150 ,583 ,259 ,410 -,117 ,114 

VAR00151 ,265 ,186 ,211 ,057 ,223 

VAR00153 ,368 ,473 ,115 ,074 ,097 

VAR00154 ,343 ,394 ,333 ,247 ,246 

VAR00156 ,127 -,234 -,031 ,469 ,293 

VAR00161 ,256 ,195 ,126 ,282 ,458 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00101 VAR00106 VAR00108 VAR00111 VAR00112 

Кореляція VAR00116 ,202 ,415 ,345 ,321 ,343 

VAR00118 ,122 ,369 ,313 ,224 ,082 

VAR00121 ,310 ,283 ,372 ,397 ,131 

VAR00124 ,430 ,476 ,638 ,524 ,150 

VAR00125 ,467 ,145 ,356 ,315 ,274 

VAR00127 ,591 ,402 ,556 ,379 ,355 

VAR00132 ,381 ,081 ,251 ,204 ,184 

VAR00137 ,665 ,431 ,636 ,572 ,454 

VAR00139 ,194 ,253 ,488 ,302 ,025 

VAR00143 ,277 ,190 ,417 ,334 -,049 

VAR00145 ,222 ,008 ,084 ,219 ,121 

VAR00147 ,485 ,464 ,729 ,526 ,299 

VAR00149 ,312 ,402 ,535 ,354 ,094 

VAR00150 ,120 ,277 ,178 ,219 ,201 

VAR00151 ,266 ,426 ,425 ,103 ,092 

VAR00153 ,521 ,536 ,659 ,628 ,218 

VAR00154 ,474 ,353 ,482 ,256 ,480 

VAR00156 ,207 -,228 ,137 ,022 ,222 

VAR00161 ,365 ,170 ,314 ,171 ,177 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00113 VAR00115 VAR00116 VAR00118 VAR00121 

Кореляція VAR00116 ,182 ,207 1,000 ,139 ,152 

VAR00118 ,405 ,360 ,139 1,000 ,570 

VAR00121 ,480 ,507 ,152 ,570 1,000 

VAR00124 ,222 ,552 ,177 ,240 ,235 

VAR00125 ,598 ,393 ,206 ,418 ,378 

VAR00127 ,768 ,488 ,233 ,485 ,417 

VAR00132 ,321 ,410 -,021 ,426 ,648 

VAR00137 ,602 ,555 ,372 ,384 ,424 

VAR00139 ,220 ,599 ,380 ,151 ,139 

VAR00143 ,251 ,487 ,126 ,169 ,405 

VAR00145 ,200 ,317 ,066 ,188 ,359 

VAR00147 ,439 ,639 ,293 ,059 ,161 

VAR00149 ,121 ,498 ,404 ,196 ,071 

VAR00150 ,180 ,495 ,327 ,354 ,432 

VAR00151 ,121 ,453 ,494 ,179 ,184 

VAR00153 ,471 ,506 ,465 ,370 ,461 

VAR00154 ,390 ,533 ,239 ,323 ,384 

VAR00156 ,281 ,172 ,164 -,115 -,099 

VAR00161 ,618 ,280 ,200 ,389 ,370 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00124 VAR00125 VAR00127 VAR00132 VAR00137 

Кореляція VAR00116 ,177 ,206 ,233 -,021 ,372 

VAR00118 ,240 ,418 ,485 ,426 ,384 

VAR00121 ,235 ,378 ,417 ,648 ,424 

VAR00124 1,000 ,269 ,308 ,098 ,628 

VAR00125 ,269 1,000 ,580 ,404 ,715 

VAR00127 ,308 ,580 1,000 ,246 ,633 

VAR00132 ,098 ,404 ,246 1,000 ,333 

VAR00137 ,628 ,715 ,633 ,333 1,000 

VAR00139 ,540 ,236 ,247 -,025 ,389 

VAR00143 ,562 ,356 ,184 ,421 ,461 

VAR00145 ,389 ,529 ,092 ,330 ,461 

VAR00147 ,581 ,396 ,510 ,129 ,592 

VAR00149 ,640 ,249 ,207 ,036 ,356 

VAR00150 ,305 ,421 ,120 ,238 ,436 

VAR00151 ,545 ,276 ,157 ,111 ,445 

VAR00153 ,621 ,498 ,489 ,362 ,803 

VAR00154 ,611 ,488 ,517 ,314 ,657 

VAR00156 ,101 ,407 ,219 ,066 ,237 

VAR00161 ,164 ,694 ,499 ,415 ,534 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00139 VAR00143 VAR00145 VAR00147 VAR00149 

Кореляція VAR00116 ,380 ,126 ,066 ,293 ,404 

VAR00118 ,151 ,169 ,188 ,059 ,196 

VAR00121 ,139 ,405 ,359 ,161 ,071 

VAR00124 ,540 ,562 ,389 ,581 ,640 

VAR00125 ,236 ,356 ,529 ,396 ,249 

VAR00127 ,247 ,184 ,092 ,510 ,207 

VAR00132 -,025 ,421 ,330 ,129 ,036 

VAR00137 ,389 ,461 ,461 ,592 ,356 

VAR00139 1,000 ,364 ,312 ,566 ,467 

VAR00143 ,364 1,000 ,553 ,269 ,222 

VAR00145 ,312 ,553 1,000 ,215 ,148 

VAR00147 ,566 ,269 ,215 1,000 ,616 

VAR00149 ,467 ,222 ,148 ,616 1,000 

VAR00150 ,442 ,232 ,490 ,348 ,447 

VAR00151 ,625 ,259 ,157 ,549 ,534 

VAR00153 ,521 ,434 ,374 ,590 ,371 

VAR00154 ,353 ,251 ,259 ,471 ,415 

VAR00156 ,219 ,172 ,254 ,226 ,291 

VAR00161 ,157 ,303 ,347 ,298 ,073 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00150 VAR00151 VAR00153 VAR00154 VAR00156 

Кореляція VAR00116 ,327 ,494 ,465 ,239 ,164 

VAR00118 ,354 ,179 ,370 ,323 -,115 

VAR00121 ,432 ,184 ,461 ,384 -,099 

VAR00124 ,305 ,545 ,621 ,611 ,101 

VAR00125 ,421 ,276 ,498 ,488 ,407 

VAR00127 ,120 ,157 ,489 ,517 ,219 

VAR00132 ,238 ,111 ,362 ,314 ,066 

VAR00137 ,436 ,445 ,803 ,657 ,237 

VAR00139 ,442 ,625 ,521 ,353 ,219 

VAR00143 ,232 ,259 ,434 ,251 ,172 

VAR00145 ,490 ,157 ,374 ,259 ,254 

VAR00147 ,348 ,549 ,590 ,471 ,226 

VAR00149 ,447 ,534 ,371 ,415 ,291 

VAR00150 1,000 ,522 ,481 ,400 ,084 

VAR00151 ,522 1,000 ,582 ,577 ,027 

VAR00153 ,481 ,582 1,000 ,591 -,008 

VAR00154 ,400 ,577 ,591 1,000 ,061 

VAR00156 ,084 ,027 -,008 ,061 1,000 

VAR00161 ,297 ,287 ,441 ,254 ,222 
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Таблиця Б.4.  

Факторний аналіз, визначення структури опитувальника (продовження) 

 VAR00161 

Кореляція VAR00116 ,200 

VAR00118 ,389 

VAR00121 ,370 

VAR00124 ,164 

VAR00125 ,694 

VAR00127 ,499 

VAR00132 ,415 

VAR00137 ,534 

VAR00139 ,157 

VAR00143 ,303 

VAR00145 ,347 

VAR00147 ,298 

VAR00149 ,073 

VAR00150 ,297 

VAR00151 ,287 

VAR00153 ,441 

VAR00154 ,254 

VAR00156 ,222 

VAR00161 1,000 

 

a. Ця матриця не є позитивно визначеною. 
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Таблиця Б.5  

Повна пояснювальна варіація 

Компонент Початкові власні значення Суми видобутку 

квадратних навантаженнь 

Загалом % варіації Кумулятивний

% 

Загалом % варіації 

1 32,157 35,337 35,337 32,157 35,337 

2 7,456 8,193 43,530 7,456 8,193 

3 5,565 6,115 49,645 5,565 6,115 

4 3,890 4,275 53,920 3,890 4,275 

5 3,610 3,967 57,888 3,610 3,967 

6 3,143 3,454 61,342 3,143 3,454 

7 3,022 3,321 64,663 3,022 3,321 

8 2,806 3,084 67,747 2,806 3,084 

9 2,540 2,792 70,538   

10 2,384 2,620 73,158   

11 2,102 2,310 75,468   

12 2,025 2,225 77,694   

13 1,902 2,090 79,784   

14 1,582 1,738 81,522   

15 1,566 1,721 83,243   

16 1,492 1,639 84,883   

17 1,463 1,608 86,490   

18 1,312 1,442 87,932   

19 1,144 1,257 89,189   

20 1,090 1,198 90,387   

21 1,033 1,135 91,522   

22 ,912 1,002 92,524   

23 ,855 ,940 93,464   

24 ,812 ,892 94,356   

25 ,755 ,829 95,185   

26 ,696 ,765 95,949   

27 ,645 ,708 96,658   

28 ,568 ,624 97,282   

29 ,561 ,616 97,898   

30 ,520 ,572 98,470   

31 ,442 ,486 98,955   

32 ,404 ,444 99,399   

33 ,307 ,337 99,736   

34 ,240 ,264 100,000   
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Таблиця Б.6. 

Повна пояснювальна варіація 

Компонент Суми видобутку 

квадратних 

навантаженнь Суми видобутку квадратних навантаженнь 

Кумулятивний % Загалом % Варіації Кумулятивний % 

1 35,337 14,200 15,604 15,604 

2 43,530 12,680 13,934 29,539 

3 49,645 8,386 9,215 38,754 

4 53,920 7,297 8,019 46,773 

5 57,888 6,657 7,316 54,089 

6 61,342 4,858 5,339 59,428 

7 64,663 4,187 4,601 64,028 

8 67,747 3,384 3,718 67,747 
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Таблиця Б.6.  

Повна пояснювальна варіація (продовження) 

Компонент Початкові власні значення Суми видобутку 

квадратних навантаженнь 

Заголом % Варіації Кумулятивний 

% 

Заголом % Варіації 

35 1,733E-015 1,905E-015 100,000   

36 1,424E-015 1,565E-015 100,000   

37 1,313E-015 1,443E-015 100,000   

38 1,211E-015 1,331E-015 100,000   

39 1,160E-015 1,274E-015 100,000   

40 1,119E-015 1,230E-015 100,000   

41 9,246E-016 1,016E-015 100,000   

42 8,296E-016 9,116E-016 100,000   

43 7,774E-016 8,542E-016 100,000   

44 7,295E-016 8,017E-016 100,000   

45 7,069E-016 7,768E-016 100,000   

46 6,665E-016 7,325E-016 100,000   

47 5,223E-016 5,740E-016 100,000   

48 4,961E-016 5,452E-016 100,000   

49 4,781E-016 5,253E-016 100,000   

50 4,288E-016 4,712E-016 100,000   

51 4,069E-016 4,471E-016 100,000   

52 3,859E-016 4,241E-016 100,000   

53 3,470E-016 3,814E-016 100,000   

54 3,043E-016 3,344E-016 100,000   

55 2,426E-016 2,666E-016 100,000   

56 2,131E-016 2,342E-016 100,000   

57 1,760E-016 1,934E-016 100,000   

58 1,087E-016 1,195E-016 100,000   

59 4,886E-017 5,369E-017 100,000   

60 3,360E-017 3,692E-017 100,000   

61 1,334E-017 1,466E-017 100,000   

62 -2,939E-018 -3,230E-018 100,000   

63 -8,177E-017 -8,986E-017 100,000   

64 -1,030E-016 -1,132E-016 100,000   

65 -1,530E-016 -1,681E-016 100,000   

66 -1,761E-016 -1,935E-016 100,000   

67 -2,162E-016 -2,376E-016 100,000   

68 -2,431E-016 -2,672E-016 100,000   
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Таблиця Б.6.  

Повна пояснювальна варіація (продовження) 

Компонент Початкові власні значення Суми видобутку 

квадратних навантаженнь 

Заголом % Варіації Кумулятивний 

% 

Заголом % Варіації 

69 -2,859E-016 -3,141E-016 100,000   

70 -3,261E-016 -3,584E-016 100,000   

71 -3,453E-016 -3,795E-016 100,000   

72 -3,789E-016 -4,164E-016 100,000   

73 -3,998E-016 -4,393E-016 100,000   

74 -4,648E-016 -5,107E-016 100,000   

75 -5,346E-016 -5,874E-016 100,000   

76 -5,843E-016 -6,420E-016 100,000   

77 -6,081E-016 -6,682E-016 100,000   

78 -6,131E-016 -6,737E-016 100,000   

79 -6,847E-016 -7,525E-016 100,000   

80 -7,617E-016 -8,370E-016 100,000   

81 -7,765E-016 -8,533E-016 100,000   

82 -8,195E-016 -9,006E-016 100,000   

83 -8,833E-016 -9,706E-016 100,000   

84 -9,284E-016 -1,020E-015 100,000   

85 -9,861E-016 -1,084E-015 100,000   

86 -1,073E-015 -1,179E-015 100,000   

87 -1,130E-015 -1,242E-015 100,000   

88 -1,214E-015 -1,334E-015 100,000   

89 -1,410E-015 -1,550E-015 100,000   

90 -1,568E-015 -1,723E-015 100,000   

91 -1,887E-015 -2,074E-015 100,000   

 

 

Спосіб видобутку: головний Компонентний аналіз. 
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Рис. Б.1. Факторне навантаження 

 

Таблиця Б.7.   

Компонентна Матриця 

 Компонент 

1 2 3 4 5 6 7 

VAR00080 ,835 -,295 ,152 ,141    

VAR00038 ,793 ,235   -,290 -,143  

VAR00137 ,785 ,322 ,182 -,117  -,158  

VAR00004 ,783 -,106    -,193  

VAR00115 ,781 ,125   ,181 ,255  

VAR00016 ,771 -,106  ,115 -,133 ,123 ,111 

VAR00064 ,770  -,244 ,116  ,164 -,285 

VAR00153 ,770 ,279 -,124 -,136  -,233 -,165 

VAR00024 ,758 ,296 -,204 ,144 -,308 -,181  

VAR00009 ,746 ,179   -,122 -,129  

VAR00061 ,743 ,212   ,224 -,170  

VAR00025 ,739 ,262  ,290 -,255  -,107 

VAR00108 ,721 ,429   -,236 ,216  

VAR00002 ,718 -,291  ,165  -,258  

VAR00067 ,717 -,231 -,162  ,122 ,139 ,332 
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Таблиця Б.7.   

Компонентна Матриця (продовження) 

VAR00154 ,699 ,163  -,134 ,168  -,140 

VAR00121 ,695 -,419  -,221    

VAR00053 ,692     -,212 ,270 

VAR00077 ,689    ,108 ,370 -,193 

VAR00074 ,688 ,154  -,227 ,160  -,362 

VAR00059 ,686 ,438  -,141 -,137 -,191  

VAR00087 ,679 ,295 ,111 -,344 ,178   

VAR00124 ,677 ,287 -,324  -,128  ,148 

VAR00060 ,675  -,270 ,195 ,218  ,248 

VAR00022 ,672 -,518 ,203     

VAR00047 ,670 ,215 ,108 -,386 -,184 ,118 -,166 

VAR00066 ,662 -,230 -,313   ,297  

VAR00050 ,659 ,103 ,178 -,119  ,318  

VAR00056 ,643 -,386   -,251   

VAR00082 ,643 -,138 -,210 -,198 ,172  -,478 

VAR00125 ,642  ,491  ,119 -,185 ,134 

VAR00147 ,642 ,505  ,271 -,122 ,107 -,174 

VAR00014 ,640  -,137 -,159  -,524  

VAR00019 ,633 -,451 ,164  -,101 -,107 ,147 

VAR00055 ,629 -,246  ,192 -,274  -,301 

VAR00027 ,628 -,208 -,181 -,313  ,267  

VAR00069 ,624 -,436 ,178 -,114 -,164  -,159 

VAR00078 ,617 -,285 ,318 -,331 ,320 ,128  

VAR00150 ,614   ,282 ,299 -,434 -,141 

VAR00065 ,612 ,126   -,156  ,104 

VAR00029 ,610  -,418 ,334 -,118  ,120 

VAR00091 ,602  ,144  ,330  -,126 

VAR00090 ,598 -,213 -,500  ,445   

VAR00083 ,594 ,295 ,131 ,288 -,224 -,134 ,181 

VAR00113 ,594 ,108 ,527 -,182  ,135  

VAR00043 ,594 -,193 -,241 -,300   ,261 

VAR00111 ,594 ,247 -,196  -,453  -,167 

VAR00072 ,589  -,195 ,385  ,149 ,164 

VAR00143 ,588 -,107 -,227   ,248 ,112 

VAR00127 ,581 ,333 ,508 -,366 -,119  ,119 

VAR00030 ,574 ,244 -,127 -,317   ,444 

VAR00042 ,574 ,220   ,467 -,335 -,276 
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Таблиця Б.7.   

Компонентна Матриця (продовження) 

VAR00139 ,568 ,275 -,229 ,305 ,209   

VAR00151 ,564 ,246 -,287 ,205 ,370   

VAR00041 ,562  -,129  ,388  -,422 

VAR00092 ,562  -,146 -,396 -,268 -,100 -,104 

VAR00008 ,561 ,157 -,327 ,317 -,149 -,188 -,231 

VAR00132 ,560 -,438 ,180 -,207  ,222  

VAR00033 ,558 -,132  -,128  -,174 ,126 

VAR00101 ,552 ,141 ,223 -,167 -,112 ,168  

VAR00149 ,543 ,341 -,304 ,351  ,130 ,293 

VAR00118 ,542 -,161 ,148 -,358 ,125 -,266 ,350 

VAR00088 ,542 -,163  -,294  -,134 ,235 

VAR00145 ,542 -,320 ,139 ,383  -,238  

VAR00048 ,541  -,434  ,400 ,204  

VAR00010 ,532 ,211 -,124 -,284 -,205  ,252 

VAR00052 ,525 -,266   ,312  ,207 

VAR00034 ,458 -,205 ,255  ,470  -,182 

VAR00089 ,444 -,155 -,268 ,328  ,463  

VAR00012 ,269 ,174 ,416 ,301  -,460 ,150 

VAR00112 ,297 ,246 ,352  -,105  -,391 

VAR00032 ,447 -,332 -,297   ,162  

VAR00003 ,377 ,365 ,298   ,124 -,224 

 

Метод вилучення: Основний Компонентний аналіз.
a
 

a. 8 Компонени що вилучені. 
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Таблиця Б.8.   

Обертна Компонентна Матриця 

 Компонент 

1 2 3 4 5 6 7 

VAR00024 ,814 ,186 ,290  ,135  ,114 

VAR00111 ,805 ,170      

VAR00059 ,764  ,102 ,220 ,227 ,326 -,149 

VAR00108 ,763  ,279 ,301   ,116 

VAR00038 ,754 ,259 ,230 ,153 ,117  ,246 

VAR00153 ,699 ,135 ,126  ,444 ,176 ,176 

VAR00147 ,686  ,255 ,412 ,199 -,215  

VAR00025 ,682 ,300 ,259 ,295 ,137 -,229 ,128 

VAR00106 ,637  ,104  ,140 ,312 -,240 

VAR00137 ,624 ,177  ,405 ,333 ,166 ,310 

VAR00124 ,623  ,472  ,116  ,315 

VAR00047 ,609 ,177  ,255 ,277  ,401 

VAR00009 ,604 ,283 ,164 ,224 ,252  ,170 

VAR00092 ,594 ,227  -,110 ,122 ,439  

VAR00008 ,582 ,175 ,316 -,130 ,300 -,193  

VAR00083 ,570 ,201 ,229 ,336    

VAR00064 ,565 ,286 ,386  ,420 -,181 ,168 

VAR00010 ,532  ,186   ,340 ,268 

VAR00014 ,518 ,204   ,415 ,393  

VAR00065 ,508 ,181 ,255 ,121  ,187 ,177 

VAR00030 ,480  ,284 ,172  ,469 ,377 

VAR00116 ,477  ,247   ,117 -,116 

VAR00057 ,455 ,342 ,304 ,267  -,106  

VAR00061 ,422 ,129 ,280 ,311 ,404 ,321 ,187 

VAR00112 ,354 ,164 -,244 ,353 ,219 -,126 -,171 

VAR00037  ,818    -,152 ,129 

VAR00022 ,129 ,817 ,184  ,129 ,300  

VAR00007  ,757     ,496 

VAR00069 ,242 ,732   ,180 ,216  

VAR00036 ,102 ,722    -,248  

VAR00019 ,149 ,712 ,194   ,226 ,196 

VAR00080 ,324 ,706 ,308 ,217 ,169 ,146 ,184 

VAR00056 ,304 ,682 ,230    ,114 

VAR00070  ,673  ,135  ,324  
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Таблиця Б.8.   

Обертна Компонентна Матриця (продовження) 

 Компонент 

1 2 3 4 5 6 7 

VAR00121 ,255 ,668 ,113  ,178 ,403 ,124 

VAR00017  ,664   ,114  -,318 

VAR00021  ,662 ,194 ,165  ,146 ,463 

VAR00055 ,407 ,661 ,145  ,145 -,123  

VAR00145 ,163 ,624 ,169  ,193 -,112 ,119 

VAR00132  ,623 ,112 ,143 ,204 ,231 ,125 

VAR00002 ,310 ,588 ,246  ,316  ,187 

VAR00093  ,551 ,290  ,313  -,165 

VAR00016 ,410 ,519 ,345 ,257   ,196 

VAR00078  ,468  ,373 ,393 ,357 ,309 

VAR00068  ,449 ,123  ,312 ,413  

VAR00077 ,253 ,437 ,337 ,308 ,316   

VAR00004 ,380 ,432 ,388 ,101 ,268 ,381  

VAR00033 ,282 ,294 ,186  ,191 ,283 ,288 

VAR00090  ,170 ,702 -,132 ,477 ,233 ,169 

VAR00149 ,495  ,683 ,174    

VAR00089 ,146 ,308 ,666   -,143  

VAR00060 ,308 ,114 ,643 ,149 ,235 ,140 ,210 

VAR00048 ,101  ,642  ,380 ,264 ,143 

VAR00029 ,481 ,241 ,641 -,123   -,158 

VAR00072 ,302 ,233 ,640 ,163    

VAR00067 ,183 ,396 ,597 ,113  ,283 ,299 

VAR00151 ,277  ,562 ,160 ,438   

VAR00066 ,269 ,394 ,554  ,203 ,101  

VAR00049 ,180 ,245 ,530 -,231 ,208 ,179 ,215 

VAR00139 ,365  ,508 ,175 ,324  ,125 

VAR00052  ,403 ,432 ,253 ,158 ,335  

VAR00143 ,277 ,248 ,421  ,136  ,378 

VAR00063 ,195   ,826    

VAR00099  -,162  ,769 ,131   

VAR00098    ,699   -,115 

VAR00127 ,492 ,149 -,208 ,612  ,354 ,230 

VAR00113 ,349 ,372 -,108 ,588  ,197 ,120 

VAR00156  ,132 ,216 ,582 -,246 -,326  
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Таблиця Б.8.   

Обертна Компонентна Матриця (продовження) 

 Компонент 

1 2 3 4 5 6 7 

VAR00125 ,251 ,380  ,577 ,201 ,207 ,170 

VAR00001    ,546 ,167   

VAR00161 ,161 ,270  ,480 ,162 ,233 ,137 

VAR00003 ,411   ,458 ,111  -,381 

VAR00050 ,356 ,272 ,227 ,439 ,145 ,117 ,184 

VAR00087 ,423  ,165 ,437 ,310 ,377 ,228 

VAR00115 ,382 ,291 ,388 ,433 ,340 ,120  

VAR00042 ,263  ,135 ,212 ,767 ,138  

VAR00041 ,246 ,111 ,179 ,100 ,765   

VAR00082 ,325 ,320 ,112 -,110 ,708  ,177 

VAR00074 ,447 ,172 ,114 ,202 ,589  ,138 

VAR00150 ,219 ,357 ,337  ,522 ,203 -,202 

VAR00034 -,141 ,378 ,173 ,358 ,511   

VAR00154 ,404 ,181 ,180 ,310 ,456 ,126 ,205 

VAR00091 ,170 ,282 ,259 ,359 ,427 ,208 -,114 

VAR00118 ,156 ,324 ,124 ,164  ,823  

VAR00043 ,307 ,279 ,312 -,114  ,458 ,317 

VAR00053 ,391 ,296 ,365 ,139 ,107 ,395  

VAR00088 ,219 ,233 ,113  ,202 ,267 ,664 

VAR00032  ,293 ,300 -,186 ,283 -,144 ,647 

VAR00101 ,389 ,200  ,368 ,154  ,493 

VAR00012 ,193 ,179  ,373    

VAR00027 ,336 ,379 ,271  ,170 ,273 ,154 

 

Метод вилучення: Основний Компонентний аналіз..  

 Метод обертання: Нормалізація Varimax з Kaiser.a 
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Таблиця Б.9.  

Компонентна Трансформаційна Матриця 

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 

1 ,578 ,489 ,389 ,266 ,339 ,225 ,198 

2 ,515 -,731 -,030 ,409 ,028 -,092 -,127 

3 -,175 ,327 -,533 ,742 -,124 ,018 -,048 

4 -,067 ,186 ,433 ,116 -,128 -,614 -,319 

5 -,569 -,242 ,313 ,286 ,626 ,203 -,039 

6 -,128 -,007 ,338 ,296 -,236 -,335 ,069 

7 -,154 -,140 ,379 ,171 -,608 ,444 ,371 

8 ,043 ,086 ,144 ,001 -,187 ,462 -,834 

Метод вилучення: Основний Компонентний аналіз. 

Метод обертання: Varimax з кайзерною нормалізацією. 

 

 

KMO і тест Бартлетта 

Кайзер-Мейер-Олкін. Вимір адекватності вибірки. ,655 

Тест сферичності Бартлетта 

Прибл. Чі-площа 94,466 

df 28 

Сиг. ,000 
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Таблиця Б.10.    

Кореляції між шкалами нової методики 

Кореляції 

 Етнічна ідентичність ЗАГАЛЬНИЙ 

ПОКАЗНИК 

Духовний 

компонент 

Кореляції Пірсона ,715
**

 

Сиг. (2-сторон) ,000 

N 135 

Традиції Кореляції Пірсона ,815
**

 

Сиг. (2-сторон) ,000 

N 135 

ЗМІ Кореляції Пірсона ,741
**

 

Сиг. (2-сторон) ,000 

N 135 

Мова Кореляції Пірсона ,767
**

 

Сиг. (2-сторон) ,000 

N 135 

Національні 

почуття 

Кореляції Пірсона ,791
**

 

Сиг. (2-сторон) ,000 

N 135 

Трансформованість Кореляції Пірсона ,722
**

 

Сиг. (2-сторон) ,000 

N 135 

 

**. Кореляція є значущою на рівні 0,01 (2-сторон). 
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Таблиця Б.10.    

Кореляції (продовження) 

 Духовний_компонент Традиції ЗМІ Мова 

Духовний компонент Кореляції 

Пірсона 

1 ,714
**

 ,835
*

*
 

,564
**

 

Сиг. (2-

сторон) 

 ,000 ,000 ,001 

N 135 34 34 33 

Традиції Кореляції 

Пірсона 

,714
**

 1 ,539
*

*
 

,366
*
 

Сиг. (2-

сторон) 

,000  ,001 ,036 

N 135 34 34 33 

ЗМІ Кореляції 

Пірсона 

,835
**

 ,539
**

 1
**

 ,480
**

 

Сиг. (2-

сторон) 

,000 ,001 ,000 ,005 

N 135 34 34 33 

Мова Кореляції 

Пірсона 

,564
**

 ,366
*
 ,480

*

*
 

1
**

 

Сиг. (2-

сторон) 

,001 ,036 ,005 ,000 

N 135 33 33 33 

Національні почуття Кореляції 

Пірсона 

,816
**

 ,471
**

 ,808
*

*
 

,534
**

 

Сиг. (2-

сторон) 

,000 ,005 ,000 ,001 

N 135 34 34 33 

Трансформованість Кореляції 

Пірсона 

,819
**

 ,461
**

 ,743
*

*
 

,622
**

 

Сиг. (2-

сторон) 

,000 ,006 ,000 ,000 

N 135 135 135 135 
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Таблиця Б.10.    

Кореляції (продовження) 

 Нац_почуття Трансформованість 

Духовний компонент Кореляції Пірсона ,816 ,819
**

 

Сиг. (2-сторон) ,000 ,000 

N 135 34 

Традиції Кореляції Пірсона ,471
**

 ,461 

Сиг. (2-сторон) ,005 ,006 

N 135 34 

ЗМІ Кореляції Пірсона ,808
**

 ,743
**

 

Сиг. (2-сторон) ,000 ,000 

N 135 34 

Мова Кореляції Пірсона ,534
**

 ,622
*
 

Сиг. (2-сторон) ,001 ,000 

N 135 33 

Національні почуття Кореляції Пірсона 1
**

 ,903
**

 

Сиг. (2-сторон)  ,000 

N 135 34 

Трансформованість Кореляції Пірсона ,903
**

 1
**

 

Сиг. (2-сторон) ,000  

N 135 135 

 

**. Кореляція є значущою на рівні 0,01 (2-х сторон). 

*. Кореляція є значущою на рівні 0,05 (2-х сторон). 
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Таблиця Б.11.    

Кореляції з показниками інших методик 

Кореляції 

 Традиції Фольклорна пам'ять та 

моральні коди 

Традиції Кореляції 

Пірсона 

1 ,591 

Сіг. (2-

сторон) 

 ,049 

N 135 135 

Фольклорна пам'ять та моральні 

коди 

Кореляції 

Пірсона 

,591 1 

Сіг. (2-

сторон) 

,049  

N 135 135 

 

Кореляції 

 Мовна обумовленність етнічності Мова спілкування ЗМІ методика 

Мова Кореляції 

Пірсона 

,405 ,530 

Сіг. (2-

сторон) 

,020 ,025 

N 135 135 

 

 

 

 

Таблиця Б.11.    
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Кореляції з показниками інших методик 

(продовження) 

 ЗМІ__методикаЗМІ ЗМІ 

ЗМІ методикаЗМІ Кореляції Пірсона 1 ,532 

Сіг. (2-сторон)  ,039 

N 135 135 

ЗМІ Кореляції Пірсона ,532 1 

Сіг. (2-сторон) ,039  

N 135 135 

 

Кореляції 

  Етносамооцінка 

Етноафіліативні тенденції  Кореляції 

Пірсона 

,561 

Сіг. (2-

сторон) 

,011 

N 135 
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Таблиця Б.12. 

 Духовний компонент 

 

Статистика надійності 

Альфа 

Кронбаха 

N 

елементів 

,933 13 

 

Пункт загальної статистики 

 Середня 

шкала, 

якщо 

елемент 

видалено 

Варіантність 

масштабу, 

якщо 

елемент 

видалено 

Виправлений 

предмет-

загальна 

кореляція 

Альфа 

Кронбаха 

якщо 

елемент 

видалено 

VAR00016 32,0286 69,617 ,667 ,929 

VAR00030 32,1429 67,479 ,598 ,932 

VAR00038 31,9143 64,375 ,775 ,925 

VAR00047 31,8571 62,126 ,778 ,926 

VAR00064 32,1714 66,323 ,758 ,926 

VAR00074 32,2000 67,988 ,695 ,928 

VAR00087 31,9429 67,526 ,716 ,928 

VAR00088 32,0000 69,824 ,525 ,933 

VAR00101 31,7429 69,844 ,629 ,930 

VAR00115 32,4286 64,193 ,712 ,928 

VAR00154 32,0857 66,316 ,709 ,928 

VAR00153 32,3143 68,457 ,786 ,926 

VAR00108 32,0857 64,963 ,776 ,925 
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Таблиця Б.13. 

Традиції 

 

Статистика надійності 

Альфа 

Кронбаха 

N 

елементів 

,879 13 

 

Пункт загальної статистики 

 Середня 

шкала, 

якщо 

елемент 

видалено 

Варіантність 

масштабу, 

якщо 

елемент 

видалено 

Виправлений 

предмет-

загальна 

кореляція 

Альфа 

Кронбаха 

якщо 

елемент 

видалено 

VAR00011 33,6176 47,274 ,661 ,865 

VAR00012 33,5882 51,037 ,461 ,875 

VAR00028 33,0000 49,091 ,554 ,871 

VAR00063 33,0882 47,719 ,745 ,861 

VAR00098 33,2059 45,744 ,494 ,881 

VAR00099 32,2941 50,275 ,582 ,870 

VAR00112 32,1471 52,917 ,360 ,879 

VAR00113 33,7647 48,185 ,741 ,862 

VAR00125 33,2353 46,428 ,686 ,863 

VAR00127 33,6765 45,498 ,699 ,862 

VAR00003 32,8529 49,705 ,549 ,871 

VAR00016 33,0588 51,996 ,441 ,876 

VAR00001 32,0000 52,061 ,420 ,877 

Таблиця Б.14. 

Культура 
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Статистика надійності 

Альфа 

Кронбаха 

N 

елементів 

,910 12 

 

Пункт загальної статистики 

 Середня 

шкала, якщо 

елемент 

видалено 

Варіантність 

масштабу, 

якщо 

елемент 

видалено 

Виправлений 

предмет-

загальна 

кореляція 

Альфа 

Кронбаха 

якщо 

елемент 

видалено 

VAR00019 31,9706 54,514 ,530 ,908 

VAR00032 32,4412 55,345 ,588 ,905 

VAR00033 32,0588 54,966 ,523 ,908 

VAR00048 31,8824 51,319 ,721 ,899 

VAR00049 31,7941 50,775 ,768 ,897 

VAR00066 32,2647 53,049 ,813 ,896 

VAR00067 32,2647 52,019 ,789 ,896 

VAR00053 31,9412 53,693 ,631 ,903 

VAR00089 32,1176 56,349 ,484 ,910 

VAR00090 32,4412 50,254 ,749 ,898 

VAR00132 32,6765 54,589 ,561 ,907 

VAR00143 32,1176 54,713 ,594 ,905 
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Таблиця Б.15. 

ЗМІ 

 

Статистика надійності 

Альфа 

Кронбаха 

N 

елементів 

,889 12 

 

Пункт загальної статистики 

 Середня 

шкала, якщо 

елемент 

видалено 

Варіантність 

масштабу, 

якщо 

елемент 

видалено 

Виправлений 

предмет-

загальна 

кореляція 

Альфа 

Кронбаха 

якщо 

елемент 

видалено 

VAR00027 25,2286 58,299 ,653 ,877 

VAR00034 24,6286 62,005 ,485 ,886 

VAR00050 24,5714 59,017 ,599 ,880 

VAR00052 24,6571 59,291 ,554 ,882 

VAR00068 25,7714 62,887 ,508 ,885 

VAR00069 25,2571 58,255 ,667 ,876 

VAR00077 24,3429 57,291 ,644 ,877 

VAR00078 25,2857 55,092 ,744 ,871 

VAR00043 24,7429 62,020 ,551 ,883 

VAR00091 25,2000 57,400 ,627 ,878 

VAR00092 24,5714 60,134 ,477 ,887 

VAR00118 25,5714 59,076 ,637 ,878 
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Таблиця Б.16. 

Мова 

 

Статистика надійності 

Альфа 

Кронбаха 

N 

елементів 

,936 13 

 

Пункт загальної статистики 

 Середня 

шкала, 

якщо 

елемент 

видалено 

Варіантність 

масштабу, 

якщо 

елемент 

видалено 

Виправлений 

предмет-

загальна 

кореляція 

Альфа 

Кронбаха 

якщо 

елемент 

видалено 

VAR00007 31,5455 90,068 ,742 ,930 

VAR00021 31,5152 90,633 ,704 ,931 

VAR00022 31,3030 85,468 ,843 ,926 

VAR00036 31,8182 89,341 ,612 ,935 

VAR00037 31,3030 88,280 ,702 ,931 

VAR00017 31,3030 90,655 ,660 ,932 

VAR00055 30,6061 91,684 ,720 ,931 

VAR00056 30,6364 91,989 ,744 ,930 

VAR00070 31,7273 88,830 ,678 ,932 

VAR00080 30,9394 86,496 ,812 ,927 

VAR00093 30,3333 97,354 ,611 ,935 

VAR00002 31,2727 88,955 ,687 ,932 

VAR00121 31,1515 91,445 ,724 ,931 

Таблиця Б.17. 

Етносамооцінка 
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Статистика надійності 

Альфа 

Кронбаха 

N 

елементів 

,909 13 

 

Пункт загальної статистики 

 Середня 

шкала, якщо 

елемент 

видалено 

Варіантність 

масштабу, 

якщо 

елемент 

видалено 

Виправлений 

предмет-

загальна 

кореляція 

Альфа 

Кронбаха 

якщо 

елемент 

видалено 

VAR00008 34,5588 65,648 ,592 ,904 

VAR00024 34,4412 64,254 ,875 ,893 

VAR00029 34,4118 68,189 ,614 ,903 

VAR00057 34,0294 68,272 ,565 ,905 

VAR00059 34,4412 64,981 ,817 ,896 

VAR00065 34,8529 66,129 ,548 ,906 

VAR00083 35,2353 63,398 ,595 ,905 

VAR00106 34,4412 68,193 ,542 ,906 

VAR00010 34,2941 68,032 ,520 ,907 

VAR00137 34,5882 63,583 ,716 ,898 

VAR00014 34,5882 65,825 ,594 ,904 

VAR00147 34,3529 64,781 ,692 ,900 

VAR00149 34,3529 67,084 ,608 ,903 

 

Таблиця Б.18. 

Національні почуття 

 

Статистика надійності 

Альфа N 
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Кронбаха елементів 

,923 13 

 

Пункт загальної статистики 

 Середня 

шкала, якщо 

елемент 

видалено 

Варіантність 

масштабу, 

якщо 

елемент 

видалено 

Виправлений 

предмет-

загальна 

кореляція 

Альфа 

Кронбаха 

якщо 

елемент 

видалено 

VAR00009 33,8529 63,402 ,662 ,917 

VAR00025 33,2647 65,594 ,590 ,920 

VAR00041 33,7647 63,519 ,636 ,918 

VAR00042 33,2647 63,473 ,662 ,917 

VAR00060 33,0588 62,057 ,747 ,914 

VAR00061 33,1765 57,362 ,792 ,912 

VAR00072 33,2647 66,019 ,637 ,919 

VAR00082 33,4118 61,159 ,622 ,920 

VAR00124 32,6176 65,758 ,657 ,918 

VAR00139 33,9706 63,969 ,656 ,918 

VAR00004 33,6176 60,486 ,713 ,915 

VAR00150 33,2647 61,291 ,685 ,916 

VAR00151 32,8824 62,592 ,672 ,917 

 

Таблиця Б.19. 

Трансформованість 
 

Статистика надійності 

Альфа 

Кронбаха 

N 

елементів 

,877 9 
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Пункт загальної статистики 

 Середня 

шкала, 

якщо 

елемент 

видалено 

Варіантність 

масштабу, 

якщо 

елемент 

видалено 

Виправлений 

предмет-

загальна 

кореляція 

Альфа 

Кронбаха 

якщо 

елемент 

видалено 

VAR00004 21,2647 31,110 ,700 ,856 

VAR00066 20,8824 34,955 ,573 ,868 

VAR00067 20,8824 33,137 ,677 ,860 

VAR00074 21,2059 34,047 ,593 ,866 

VAR00090 21,0588 31,572 ,649 ,860 

VAR00061 20,8235 29,119 ,758 ,850 

VAR00144 21,6176 32,728 ,531 ,872 

VAR00148 21,4118 33,219 ,530 ,871 

VAR00137 20,9706 32,029 ,601 ,865 
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Додаток В 

Результати визначення нормальності розподілу змінних 

Таблиця В.1. 

Показники критерію Колмогорова-Смірнова за кожною змінною окремо  

  

N Експоненц

ійний 

параметр.a

, b 

Найбільш екстремальні 

відмінності 

Колмогоро

в-Смирнов 

З 

Асим. Сіг. (2-

сторон) 

Середнє Абсолю

тне 

Позит

ивне 

Негатив

не 

No 336 84,0357 ,159 ,137 -,159 2,919 ,000 

Финни Общий бал по 

идентичности 

336
c
 2,1180 ,404 ,206 -,404 7,354 0,000 

Когнитивный компонент 

336
d
 2,4303 ,397 ,233 -,397 7,220 0,000 

Афективный компонент 

336
c
 1,9053 ,390 ,171 -,390 7,111 0,000 

Етноафилиативные тенденции 

330
e
 4,6164 ,333 ,214 -,333 5,942 0,000 

Анти афилиативные тенденции 

330
f
 3,8516 ,296 ,221 -,296 5,210 0,000 

Националистические установки 

336 12,27 ,413 ,148 -,413 7,578 0,000 

Патриотические установки 

336
g
 15,19 ,450 ,235 -,450 8,232 0,000 

Нейтральные этнонациональные 

336
g
 10,32 ,315 ,151 -,315 5,761 0,000 

Негативские этнонациональные 

336
g
 11,89 ,442 ,227 -,442 8,077 0,000 

Етнонигилизм 
336

c
 19,6024 ,432 ,291 -,432 7,878 0,000 
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Таблиця В.1. 

Показники критерію Колмогорова-Смірнова за кожною змінною окремо 

(продовження) 

Етническая индифирентность 

336
c
 14,82 ,418 ,230 -,418 7,625 0,000 

Норма 336
c
 9,64 ,393 ,132 -,393 7,155 0,000 

Етноегоизм 
336

c
 19,04 ,371 ,281 -,371 6,764 0,000 

Етноизоляционизм 
336

c
 19,7590 ,424 ,288 -,424 7,717 0,000 

Етнофанатизм 
336

c
 17,8976 ,426 ,259 -,426 7,762 0,000 

Традиции 336 24,8393 ,505 ,264 -,505 9,254 0,000 

Духовный компонент 

336 36,5952 ,474 ,256 -,474 8,693 0,000 

Культура 336 31,6310 ,465 ,265 -,465 8,532 0,000 

СМИ 336 33,3750 ,450 ,242 -,450 8,255 0,000 

Мова 336 28,5060 ,427 ,222 -,427 7,827 0,000 

Етносамооценка 
336 40,7738 ,485 ,267 -,485 8,888 0,000 

Нац чувства 
336 37,0417 ,501 ,268 -,501 9,192 0,000 

Трансформованость 

336 24,2440 ,506 ,250 -,506 9,279 0,000 

Общий показатель Моя методика 

336 256,9821 ,504 ,269 -,504 9,234 0,000 

Шкала лжи 
336

h
 2,4906 ,274 ,226 -,274 4,888 0,000 

Гедонизм 336
i
 2,7607 ,331 ,216 -,331 5,983 0,000 

Чувства разум 
336

j
 2,8696 ,328 ,200 -,328 5,886 0,000 

Псевдология 
336

k
 2,5913 ,596 ,596 0,000 9,042 0,000 

Великая цель 
336

e
 3,7284 ,316 ,237 -,316 5,695 0,000 

Процесс результат 
336

l
 2,7125 ,290 ,177 -,290 5,194 0,000 

Размышление действие 

336
f
 3,2595 ,307 ,260 -,307 5,452 0,000 

Этносамооценка 
336

m
 2,5714 ,300 ,276 -,300 5,270 0,000 
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Таблиця В.1. 

Показники критерію Колмогорова-Смірнова за кожною змінною окремо 

(продовження) 

Пессимизм 
336

n
 2,0680 ,289 ,289 -,241 4,953 0,000 

Кругозор 336
o
 3,2222 ,427 ,427 -,035 7,011 0,000 

Справедливость 
336

p
 2,6846 ,266 ,266 -,190 4,586 0,000 

v3 336
q
 1,8527 ,415 ,415 -,115 6,668 0,000 

v4 336
r
 2,4901 ,267 ,267 -,221 4,637 0,000 

Шкала лжи 
336

s
 2,3750 ,650 ,650 0,000 9,726 0,000 

Конформизм 
336

t
 2,9020 ,257 ,257 -,217 4,495 0,000 

Самодисциплина 
336

u
 2,4375 ,312 ,312 -,170 5,292 0,000 

Взаимопомощь 
336

f
 2,7405 ,265 ,220 -,265 4,708 0,000 

Аффилиация 
336

j
 3,1801 ,324 ,220 -,324 5,813 0,000 

Гостеприимство 
336

v
 2,8397 ,242 ,242 -,230 4,282 0,000 

Уравниловка 
336

f
 3,0886 ,261 ,198 -,261 4,648 0,000 

Толерантность 
336

w
 2,6752 ,278 ,218 -,278 4,928 0,000 

Карьеризм 
336

f
 3,0190 ,263 ,210 -,263 4,674 0,000 

Ассертивность 
336

t
 2,5882 ,222 ,204 -,222 3,891 0,000 

Казуальная 
336

m
 2,2143 ,272 ,239 -,272 4,782 0,000 

Эмпатия 336
f
 2,2785 ,299 ,236 -,299 5,324 0,000 

Открытость 
336

x
 3,1280 ,314 ,202 -,314 5,684 0,000 

Мотивация 
336

i
 2,6994 ,290 ,175 -,290 5,240 0,000 

счастливчик 
336

c
 5,0964 ,318 ,265 -,318 5,802 0,000 

Абсурдист 336
y
 2,0737 ,886 ,886 0,000 12,219 0,000 

Мастер ушибленный 

336
z
 3,3383 ,391 ,391 -,037 6,382 0,000 

Мастер счастливый 

336 4,8333 ,355 ,235 -,355 6,499 0,000 

лишний_горюющий 
336

aa
 2,2828 ,810 ,810 0,000 11,394 0,000 
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Таблиця В.1. 

Показники критерію Колмогорова-Смірнова за кожною змінною окремо 

(продовження) 

Лишний воинствующий 

336
ab

 2,8203 ,400 ,400 0,000 6,406 0,000 

Социальная желательность 

336
m
 2,8766 ,215 ,209 -,215 3,779 0,000 

Ориентация на  группу 

330 1,8545 ,417 ,198 -,417 7,571 0,000 

Ориентация на себя 

330 2,0424 ,387 ,230 -,387 7,033 0,000 

Открытость переменам 

330 1,6970 ,445 ,171 -,445 8,089 0,000 

Сопротивление переменам 

330 2,1333 ,457 ,245 -,457 8,300 0,000 

Направленность на взаимодействие 

330 2,0424 ,387 ,230 -,387 7,033 0,000 

Отражение взаимодействия  

330 2,0970 ,379 ,239 -,379 6,890 0,000 

Ориентация на власть 

330 1,9818 ,399 ,220 -,399 7,250 0,000 

Анархизм 
330 1,5394 ,478 ,159 -,478 8,679 0,000 
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Додаток Д 

Результати описових статистик 

Таблиця Д.1. 

Тест Левіна для перевірки гомогенності груп (за коефіцієнтом значущості) 

 

Статистика 

Левіна df1 df2 Sig. 

Финни Общий бал по идентичности 3,108 1 373 ,079 

Нейтральные этнонациональные 5,543 1 373 ,019 

Негативские этнонациональные ,002 1 373 ,963 

Етнонигилизм 6,477 1 373 ,011 

Етническая индифирентность 9,905 1 373 ,002 

Гедонизм 9,329 1 373 ,002 

Чувства разум 1,929 1 373 ,166 

Псевдология 2,197 1 373 ,139 

Великая цель 10,861 1 373 ,001 

Справедливость 19,135 1 373 ,000 

Конформизм 28,567 1 373 ,000 

Самодисциплина 11,850 1 373 ,001 

Взаимопомощь 1,365 1 373 ,243 

Аффилиация ,096 1 373 ,757 

Гостеприимство 1,173 1 373 ,279 

Уравниловка 1,868 1 373 ,173 

Толерантность ,250 1 373 ,617 

Карьеризм 11,363 1 373 ,001 

Ассертивность ,738 1 373 ,391 

Казуальная 14,363 1 373 ,000 

Эмпатия 6,107 1 373 ,014 

Открытость ,157 1 373 ,692 

Мотивация 5,047 1 373 ,025 

счастливчик ,774 1 373 ,379 

Абсурдист ,019 1 373 ,890 

Мастер ушибленный 10,002 1 373 ,002 

Социальная желательность 1,295 1 373 ,256 

Ориентация на группу7 4,657 1 366 ,032 

Ориентация на себя7 ,892 1 366 ,346 

Открытость переменам7 12,827 1 366 ,000 

Отражение взаимодействия7 16,752 1 366 ,000 

Ориентация на власть7 ,937 1 366 ,334 

Анархизм7 1,200 1 366 ,274 
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Таблиця Д.2. 

Таблиця середніх значень за шкалами між чоловіками та жінками 

 

Групова статистика 

 

Пол N Середній Std. Відхилення 

Std. Середня 

помилка 

Етническая 

индифирентность 

м 143 15,77 3,152 ,264 

ж 232 14,57 4,321 ,284 

Справедливость м 143 3,4063 1,26338 ,10570 

ж 232 2,3654 1,59705 ,10482 

Конформизм м 143 2,8906 1,24327 ,10402 

ж 232 2,4904 1,69067 ,11096 

Самодисциплина м 143 1,8750 1,24811 ,10442 

ж 232 2,2212 1,49652 ,09822 

Карьеризм м 143 2,1344 1,30653 ,10931 

ж 232 2,9038 1,66491 ,10927 

Открытость переменам м 143 1,6094 ,80550 ,06739 

ж 232 1,9692 ,91376 ,05997 

Лишний горюющий м 143 1,5000 1,67358 ,14002 

ж 232 1,2500 1,38103 ,09064 

Патриотические установки м 143 15,41 2,930 ,245 

ж 232 14,90 3,437 ,226 

Негативские 

этнонациональные 

м 143 11,75 2,915 ,244 

ж 232 11,86 3,014 ,198 

Етноафилиативные 

тенденции 

м 143 4,0937 1,83261 ,15333 

ж 225 4,6733 1,90842 ,12710 

 

Таблиця Д.3. 
Таблиця середніх значень за шкалами серед вікових груп 

 N Середн Std. Відхилення Std. Error  

Финни Общий бал по 

идентичности 

18-22 роки 156 2,0643 ,53366 ,04269  

23-30 років 47 2,1587 ,51594 ,07536  

30-33 роки 38 2,3284 ,60587 ,09836  

36-50 років 62 2,3065 ,65306 ,08261  

51-65 років 22 2,1750 ,81556 ,17262  

старше 65 49 1,6288 ,56121 ,08008  

Когнитивный компонент 18-22 роки 156 2,3086 ,56312 ,04505  

23-30 років 47 2,4095 ,54203 ,07917  

30-33 роки 38 2,5882 ,54062 ,08776  
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Таблиця Д.3. 

Таблиця середніх значень за шкалами серед вікових груп (продовження) 

 
36-50 років 62 2,6500 ,79309 ,10032  

51-65 років 22 2,5600 ,76458 ,16183  

старше 65 49 2,0455 ,83965 ,11982  

Афективный компонент 18-22 роки 156 1,8898 ,59938 ,04795  

23-30 років 47 1,9796 ,62911 ,09189  

30-33 роки 38 2,1429 ,74156 ,12038  

36-50 років 62 2,0612 ,64684 ,08182  

51-65 років 22 1,9000 ,93833 ,19861  

старше 65 49 1,3312 ,43166 ,06160  

Анти афилиативные 

тенденции 

18-22 роки 156 3,8571 1,82862 ,14629  

23-30 років 47 3,6190 1,51148 ,22077  

30-33 роки 38 4,2941 1,79834 ,29193  

36-50 років 62 3,3929 1,94918 ,24655  

51-65 років 22 3,5000 1,66562 ,35255  

старше 65 42 2,5263 1,74879 ,26853  

Етноегоизм 18-22 роки 156 18,64 4,393 ,351  

23-30 років 47 16,90 5,571 ,814  

30-33 роки 38 17,59 5,551 ,901  

36-50 років 62 20,39 3,314 ,419  

51-65 років 22 20,90 1,965 ,416  

старше 65 49 19,14 6,902 ,985  

Етноизоляционизм 18-22 роки 156 19,4571 3,75248 ,30020  

23-30 років 47 19,0952 3,96934 ,57976  

30-33 роки 38 19,1176 5,38380 ,87398  

36-50 років 62 21,2857 3,24271 ,41017  

51-65 років 22 20,0000 2,62860 ,55637  

старше 65 49 18,0000 6,81171 ,97204  

Етнофанатизм 18-22 роки 156 17,7714 3,63369 ,29070  

23-30 років 47 17,6190 5,11141 ,74657  

30-33 роки 38 17,8824 4,84015 ,78573  

36-50 років 62 19,5714 3,67870 ,46532  

51-65 років 22 18,8000 2,23232 ,47249  

старше 65 49 14,4091 5,80923 ,82898  

СМИ 18-22 роки 156 32,0286 6,22819 ,49825  

23-30 років 47 36,3333 6,94984 1,01509  

30-33 роки 38 33,2941 7,55010 1,22565  

36-50 років 62 31,6071 5,76809 ,72961  

51-65 років 22 33,1000 7,97097 1,68714  

старше 65 49 37,2727 6,96117 ,99337  
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Таблиця Д.3. 

Таблиця середніх значень за шкалами серед вікових груп (продовження) 

Трансформованость 18-22 роки 156 23,8286 3,74207 ,29937  

23-30 років 47 24,9524 3,95178 ,57720  

30-33 роки 38 25,6471 10,02017 1,62663  

36-50 років 62 23,3571 3,39961 ,43002  

51-65 років 22 23,5000 2,47475 ,52381  

старше 65 49 25,2727 3,47573 ,49599  

Общий показатель Моя 

методика 

18-22 роки 156 257,3000 31,27640 2,50211  

23-30 років 47 262,7143 31,69063 4,62871  

30-33 роки 38 253,1765 42,91971 6,96741  

36-50 років 62 247,0714 33,29222 4,21117  

51-65 років 22 254,7000 26,98583 5,71182  

старше 65 49 267,0909 32,22437 4,59846  

Чувства разум 18-22 роки 156 2,4143 1,36181 ,10894  

23-30 років 47 2,7619 1,55679 ,22738  

30-33 роки 38 3,1765 ,93501 ,15179  

36-50 років 62 3,2500 ,91862 ,11620  

51-65 років 22 3,0000 1,12084 ,23724  

старше 65 49 2,7273 1,43473 ,20474  

Кругозор 18-22 роки 156 1,8286 1,89568 ,15165  

23-30 років 47 2,5238 1,69775 ,24797  

30-33 роки 38 2,8824 1,76845 ,28708  

36-50 років 62 3,4643 1,67135 ,21141  

51-65 років 22 4,0000 1,37274 ,29055  

старше 65 49 3,0909 1,77390 ,25314  

Самодисциплина 18-22 роки 156 1,6429 1,18745 ,09500  

23-30 років 47 1,8571 1,40502 ,20522  

30-33 роки 38 2,8235 1,52454 ,24749  

36-50 років 62 2,6429 1,45625 ,18420  

51-65 років 22 2,4000 1,04344 ,22086  

старше 65 49 2,3182 1,59418 ,22749  

Гостеприимство 18-22 роки 156 3,0429 1,41303 ,11304  

23-30 років 47 2,2381 1,20434 ,17591  

30-33 роки 38 2,0000 1,39043 ,22572  

36-50 років 62 2,5357 1,53554 ,19423  

51-65 років 22 2,4000 1,22782 ,25988  

старше 65 49 2,4545 1,51481 ,21617  
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Таблиця Д.3. 

Таблиця середніх значень за шкалами серед вікових груп (продовження) 

Карьеризм 18-22 роки 156 2,6571 1,34473 ,10758  

23-30 років 47 3,0952 1,31999 ,19280  

30-33 роки 38 3,5882 1,66920 ,27097  

36-50 років 62 3,2143 1,81452 ,22952  

51-65 років 22 2,5000 1,39168 ,29456  

старше 65 49 2,2727 1,58822 ,22664  

Ассертивность 18-22 роки 156 2,0714 1,50072 ,12006  

23-30 років 47 2,1905 1,41652 ,20690  

30-33 роки 38 2,8824 1,29515 ,21025  

36-50 років 62 2,9643 1,79693 ,22730  

51-65 років 22 3,0000 1,02318 ,21657  

старше 65 49 1,9545 1,44425 ,20610  

Эмпатия 18-22 роки 156 1,9429 1,09747 ,08780  

23-30 років 47 2,0000 1,03463 ,15112  

30-33 роки 38 2,7059 ,96862 ,15724  

36-50 років 62 2,2143 ,90797 ,11485  

51-65 років 22 2,5000 1,14395 ,24213  

старше 65 49 2,2273 1,09547 ,15633  

Ориентация на группу  18-22 роки 156 1,5429 ,80767 ,06461  

23-30 років 45 1,8500 ,92003 ,13770  

30-33 роки 36 2,3125 ,85758 ,14350  

36-50 років 60 2,0000 ,82336 ,10606  

51-65 років 22 1,9000 ,84992 ,17989  

старше 65 49 2,3182 ,88218 ,12589  

Ориентация на себя 18-22 роки 156 1,8714 ,65504 ,05240  

23-30 років 45 1,9000 ,77686 ,11627  

30-33 роки 36 2,0625 ,75808 ,12685  

36-50 років 60 2,2593 ,85003 ,10949  

51-65 років 22 2,5000 ,68637 ,14528  

старше 65 49 2,2273 ,74193 ,10587  

Открытость переменам  18-22 роки 156 1,3857 ,70517 ,05641  

23-30 років 45 1,3500 ,66128 ,09897  

30-33 роки 36 2,0000 ,87841 ,14699  

36-50 років 60 2,1852 ,86950 ,11200  

51-65 років 22 1,8000 ,89199 ,18880  

старше 65 49 2,1364 ,97745 ,13948  
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Таблиця Д.3. 

Таблиця середніх значень за шкалами серед вікових груп (продовження) 

Отражение взаимодействия 18-22 роки 156 2,0143 ,83923 ,06714  

23-30 років 45 1,7000 ,85221 ,12755  

30-33 роки 36 2,2500 ,84101 ,14073  

36-50 років 60 2,3333 ,72613 ,09353  

51-65 років 22 2,3000 ,79913 ,16914  

старше 65 49 2,2273 ,80204 ,11445  

Ориентация на власть 18-22 роки 156 2,0000 ,61141 ,04891  

23-30 років 45 1,9500 ,50316 ,07531  

30-33 роки 36 1,8125 ,81923 ,13708  

36-50 років 60 2,0000 ,72613 ,09353  

51-65 років 22 2,0000 ,79255 ,16775  

старше 65 49 2,0455 ,77530 ,11064  

Анархизм 18-22 роки 156 1,3429 ,67587 ,05407  

23-30 років 45 1,4000 ,67088 ,10041  

30-33 роки 36 1,8750 ,79179 ,13249  

36-50 років 60 1,7037 ,85982 ,11076  

51-65 років 22 1,9000 ,96527 ,20431  

старше 65 49 1,6818 ,76984 ,10986  
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Таблиця Д.4. 

Таблиця середніх значень за шкалами для різних регіонів проживання 

  N Середн. Std. Відхилення 

Духовный компонент Схід 25 39,0909 5,91279 

Захід 25 38,0909 6,40517 

Центр 76 38,2941 5,89776 

Північ 223 35,7400 6,09581 

Південь 27 35,2500 5,50631 

Мова Схід 25 26,2727 7,61680 

Захід 25 29,0909 7,55890 

Центр 76 30,9118 6,41499 

Північ 223 28,2200 5,72700 

Південь 27 25,5833 4,84272 

Етносамооценка Схід 25 41,8182 4,82480 

Захід 25 41,3636 7,22319 

Центр 76 43,0000 5,83410 

Північ 223 39,9400 5,94768 

Південь 27 39,9167 7,37850 

Нац чувства Схід 25 40,1818 3,98581 

Захід 25 36,0909 5,21441 

Центр 76 38,0000 5,05690 

Північ 223 36,4500 4,87998 

Південь 27 37,2500 4,67291 

Великая цель Схід 25 3,3636 1,64475 

Захід 25 3,7273 1,63424 

Центр 76 4,0882 1,53188 

Північ 223 3,5300 1,39924 

Південь 27 2,8333 1,43133 

Справедливость Схід 25 2,7273 1,38297 

Захід 25 2,7273 1,44988 

Центр 76 2,9412 1,82609 

Північ 223 2,1800 1,26283 

Південь 27 1,8333 1,65567 

Открытость Схід 25 2,4545 1,25906 

Захід 25 3,2727 1,69124 

Центр 76 3,1765 1,13130 

Північ 223 3,1400 1,37436 

Південь 27 2,3333 1,40076 
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Таблиця Д.4. 

Таблиця середніх значень за шкалами для різних регіонів проживання 

(продовження) 

Мотивация Схід 25 2,3636 1,39537 

Захід 25 3,0909 1,65520 

Центр 76 3,0882 1,20521 

Північ 223 2,4900 1,25577 

Південь 27 2,1667 1,43133 

Абсурдист Схід 25 1,1818 1,13679 

Захід 25 ,7273 1,23836 

Центр 76 ,8529 1,03964 

Північ 223 1,2100 1,46818 

Південь 27 2,1667 2,19517 

Сопротивление переменам Схід 25 2,4545 ,50839 

Захід 25 2,3636 ,65633 

Центр 76 2,2647 ,56254 

Північ 217 2,0412 ,68900 

Південь 27 2,0000 ,41609 

 

Таблиця Д.5. 

Таблиця середніх значень за шкалами для різних етнонаціональних установок 

 N Середн. Std. Відхилення 

Финни Общий бал по идентичности націоналістичні 49 1,91 ,796 

патріотичні 237 2,01 ,539 

нейтральні 36 2,64 ,643 

негативістські 54 2,27 ,491 

Когнитивный компонент націоналістичні 49 2,13 ,873 

патріотичні 237 2,34 ,608 

нейтральні 36 2,85 ,733 

негативістські 54 2,53 ,564 

Афективный компонент націоналістичні 49 1,76 ,830 

патріотичні 237 2,49 ,585 

нейтральні 36 1,77 ,689 

негативістські 54 2,09 ,590 

Анти афилиативные тенденции націоналістичні 49 3,5455 1,89574 

патріотичні 232 3,2885 1,76707 

нейтральні 33 5,0000 1,92635 

негативістські 54 4,2500 1,49302 
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Таблиця Д.5. 

Таблиця середніх значень за шкалами для різних етнонаціональних установок 

(продовження) 

Етноизоляционизм націоналістичні 49 20,69 4,746 

патріотичні 237 19,56 4,303 

нейтральні 36 17,50 4,147 

негативістські 54 20,46 4,351 

Етнофанатизм націоналістичні 49 15,27 4,448 

патріотичні 237 19,29 4,244 

нейтральні 36 17,81 5,137 

негативістські 54 17,80 4,177 

Традиции націоналістичні 49 25,3636 5,67089 

патріотичні 237 25,3396 3,42719 

нейтральні 36 21,9375 3,41092 

негативістські 54 24,0833 3,75358 

Духовный компонент націоналістичні 49 36,5909 7,06358 

патріотичні 237 37,7642 5,64800 

нейтральні 36 31,1875 5,80703 

негативістські 54 35,0417 5,32152 

Культура націоналістичні 49 32,5909 4,93705 

патріотичні 237 32,5943 5,20676 

нейтральні 36 27,1875 4,82751 

негативістські 54 29,4583 5,15536 

СМИ націоналістичні 49 34,5909 7,19375 

патріотичні 237 34,5755 6,63011 

нейтральні 36 29,1875 5,59269 

негативістські 54 29,7500 6,22447 

Мова націоналістичні 49 29,7727 6,33109 

патріотичні 237 29,4245 6,17280 

нейтральні 36 24,4375 4,34745 

негативістські 54 26,0000 5,74746 

Етносамооценка націоналістичні 49 40,4091 6,48122 

патріотичні 237 42,1698 5,66963 

нейтральні 36 34,5625 5,58981 

негативістські 54 39,0833 5,34093 

Нац чувства націоналістичні 49 38,2273 4,27493 

патріотичні 237 37,4340 4,92674 

нейтральні 36 34,1250 4,91537 

негативістські 54 36,1667 4,99377 
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Таблиця Д.5. 

Таблиця середніх значень за шкалами для різних етнонаціональних установок 

(продовження) 

Трансформованость націоналістичні 49 24,0455 3,17278 

патріотичні 237 25,1698 5,09399 

нейтральні 36 21,3125 3,05805 

негативістські 54 22,2917 3,44156 

Общий показатель Моя методика націоналістичні 49 266,3636 32,42910 

патріотичні 237 259,9434 31,21838 

нейтральні 36 231,0000 31,84162 

негативістські 54 252,6250 35,45705 

Карьеризм націоналістичні 49 2,2273 1,52107 

патріотичні 237 2,8774 1,59761 

нейтральні 36 2,5625 1,07396 

негативістські 54 3,4167 1,33275 

Ассертивность націоналістичні 49 2,5625  1,60210 

патріотичні 237 2,4057 1,53763 

нейтральні 36 1,5909 1,24064 

негативістські 54 2,7083 1,49952 

 

 

Таблиця Д.6. 

Зв'язок регіону проживання та етнонаціональних установок 

 

 Значення 

Асимп. Std. 

Помилка 
a
 

Приблизн.

. T
b
 

Приблизн.. 

Sig. 

Номінал за 

Номіналом 

Фі ,315   ,000 

V Крамера  ,182   ,000 

Коефіцієнт 

надзвичайних 

ситуацій 

,301   ,000 

Оригінал за 

Оригіналом 

Тау-Б Кендала 
-,142 ,051 -2,763 ,006 

N Дійсних Випадків 374    

a. Не припускаючи нульової гіпотези. 

b. Використання асимптотичної стандартної помилки, припускаючи нульову гіпотезу. 
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Таблиця Д.7. 

Таблиця середніх значень за шкалами власної методики 

 N Середн. 

Традиции націоналістичні 49 25,3636 

патріотичні 237 25,3396 

нейтральні 36 21,9375 

негативістські 54 24,0833 

Духовный_компонент націоналістичні 49 36,5909 

патріотичні 237 37,7642 

нейтральні 36 31,1875 

негативістські 54 35,0417 

Культура націоналістичні 49 32,5909 

патріотичні 237 32,5943 

нейтральні 36 27,1875 

негативістські 54 29,4583 

СМИ націоналістичні 49 34,5909 

патріотичні 237 34,5755 

нейтральні 36 29,1875 

негативістські 54 29,7500 

Мова націоналістичні 49 29,7727 

патріотичні 237 29,4245 

нейтральні 36 24,4375 

негативістські 54 26,0000 

Етносамооценка націоналістичні 49 40,4091 

патріотичні 237 42,1698 

нейтральні 36 34,5625 

негативістські 54 39,0833 

Нац чувства націоналістичні 49 38,2273 

патріотичні 237 37,4340 

нейтральні 36 34,1250 

негативістські 54 36,1667 

Трансформованость націоналістичні 49 24,0455 

патріотичні 237 25,1698 

нейтральні 36 21,3125 

негативістські 54 22,2917 

Общий показатель Моя методика націоналістичні 49 266,3636 

патріотичні 237 259,9434 

нейтральні 36 231,0000 

негативістські 54 252,6250 
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Додаток Ж 

Результати визначення взаємозв’язків змінних 

Таблиця Ж.1. 

Таблиця середніх значень власної методики залежно від етнічних почуттів 

 N Середн. 

Традиции униженность 123 25,8909 

обида 129 25,2241 

никаких чувств 94 23,1429 

спокойная уверенность 18 24,1250 

гордость 11 24,2000 

Духовный компонент униженность 123 40,0727 

обида 129 37,3448 

никаких чувств 94 31,7143 

спокойная уверенность 18 35,7500 

гордость 11 32,0000 

Культура униженность 123 34,0000 

обида 129 31,7931 

никаких чувств 94 28,9048 

спокойная уверенность 18 29,0000 

гордость 11 30,8000 

СМИ униженность 123 36,4545 

обида 129 33,2586 

никаких чувств 94 29,5476 

спокойная уверенность 18 32,8750 

гордость 11 33,8000 

Мова униженность 123 31,1636 

обида 129 28,8793 

никаких чувств 94 24,9524 

спокойная уверенность 18 27,2500 

гордость 11 26,8000 

Етносамооценка униженность 123 43,9636 

обида 129 41,3103 

никаких чувств 94 36,7381 

спокойная уверенность 18 38,5000 

гордость 11 37,0000 

Загалом 375 40,7738 

Нац чувства униженность 123 39,1818 

обида 129 37,1552 

никаких чувств 94 34,4048 

спокойная уверенность 18 37,2500 

гордость 11 34,0000 

Трансформованость униженность 123 25,7818 

обида 129 24,7931 

никаких чувств 94 21,8571 

спокойная уверенность 18 22,6250 

гордость 11 23,6000 

Общий показатель Моя 

методика 

униженность 123 273,8364 

обида 129 257,5690 

никаких чувств 94 237,0000 

спокойная уверенность 18 251,0000 

гордость 11 242,2000 
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Додаток З 

Результати визначення чинників та типів етнонаціональної ідентичності 

Таблиця З.1. 

Загальне пояснення дисперсії при проведенні факторного аналізу 
 

Повна пояснювальна варіація 

Компонен

т 

Початкові власні 

значення 

Суми видобутку 

квадратних вантажів 

Сума обертання квадратних 

навантаженнь 

Загало

м 

% 

Варіації 

Кумулят

ивний % 

Загало

м 

% 

Варіації 

Кумулят

ивний % 

Загало

м 

% 

Варіації 

Кумулятив

ний % 

1 3,892 20,483 20,483 3,892 20,483 20,483 3,824 20,124 20,124 

2 3,214 16,915 37,398 3,214 16,915 37,398 2,569 13,520 33,645 

3 1,934 10,177 47,575 1,934 10,177 47,575 2,096 11,032 44,677 

4 1,283 6,750 54,325 1,283 6,750 54,325 1,550 8,158 52,834 

5 1,203 6,330 60,655 1,203 6,330 60,655 1,340 7,052 59,886 

6 1,091 5,740 66,396 1,091 5,740 66,396 1,237 6,509 66,396 

7 ,829 4,362 70,757       

8 ,769 4,045 74,802       

9 ,676 3,556 78,358       

10 ,653 3,437 81,795       

11 ,610 3,213 85,008       

12 ,523 2,754 87,762       

13 ,499 2,625 90,387       

14 ,472 2,486 92,873       

15 ,378 1,992 94,865       

16 ,316 1,662 96,527       

17 ,265 1,396 97,923       

18 ,250 1,315 99,238       

19 ,145 ,762 100,000       

Метод видобутку: аналіз основних компонентів. 
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Таблиця З.2. 

Результати дисперсійного аналізу отриманих факторів та типів етнонаціональної 

ідентичності 

ANOVA 

 

Сума 

квадратів df 

Середн. 

квадрат F Sig. 

FAC1_STAN Поміж групами 188,137 3 62,712 17,994 ,000 

У групах 1289,541 370 3,485   

Загалом 1477,679 373    

FAC2_STAN Поміж групами 59,773 3 19,924 5,199 ,002 

У групах 1417,905 370 3,832   

Загалом 1477,679 373    

FAC3_STAN Поміж групами 34,921 3 11,640 2,985 ,031 

У групах 1442,758 370 3,899   

Загалом 1477,679 373    

FAC4_STAN Поміж групами 14,728 3 4,909 1,242 ,294 

У групах 1462,951 370 3,954   

Загалом 1477,679 373    

FAC5_STAN Поміж групами 2,722 3 ,907 ,228 ,877 

У групах 1474,956 370 3,986   

Загалом 1477,679 373    

FAC6_STAN Поміж групами 45,410 3 15,137 3,910 ,009 

У групах 1432,268 370 3,871   

Загалом 1477,679 373    
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Таблиця З.3. 

Результати дисперсійного аналізу отриманих факторів та національних почуттів 

ANOVA 

 

Сума 

квадратів df 

Середн. 

Square F Sig. 

FAC1_STAN Поміж 

групами 
368,646 4 92,161 30,664 ,000 

У групах 1109,033 369 3,006   

Загалом 1477,679 373    

FAC2_STAN Поміж 

групами 
6,481 4 1,620 ,406 ,804 

У групах 1471,198 369 3,987   

Загалом 1477,679 373    

FAC3_STAN Поміж 

групами 
37,901 4 9,475 2,428 ,047 

У групах 1439,778 369 3,902   

Загалом 1477,679 373    

FAC4_STAN Поміж 

групами 
43,080 4 10,770 2,770 ,027 

У групах 1434,599 369 3,888   

Загалом 1477,679 373    

FAC5_STAN Поміж 

групами 
71,103 4 17,776 4,663 ,001 

У групах 1406,576 369 3,812   

Загалом 1477,679 373    

FAC6_STAN Поміж 

групами 
10,986 4 2,746 ,691 ,599 

У групах 1466,693 369 3,975   

Загалом 1477,679 373    
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Таблиця З.4. 

Результати регресійного аналізу для афективного компоненту 

Коефіцієнти 
a
 

Модель 

Нестандартні 

коефіцієнти 

Стандартиз

овані 

коефіцієнти 

t Sig. 

Статистика 

колінеарності 

B 

Std.Пом

илка Beta 

Допустиме 

відхиленн

я VIF 

7 (Постійн.) 9,693 ,439  22,073 ,000   

Аффилиация -,132 ,045 -,134 -2,913 ,004 ,978 1,022 

Социальная 

желательность 
-,121 ,046 -,123 -2,657 ,008 ,968 1,033 

Духовный 

компонент 
-,163 ,064 -,171 -2,533 ,012 ,451 2,218 

Етносамооценка -,174 ,064 -,179 -2,720 ,007 ,478 2,090 

Трансформованос

ть 
-,166 ,050 -,169 -3,310 ,001 ,792 1,263 

a. Залежна змінна: Финни афект комп СТЕН 

 

Таблиця З.5. 

Результати регресійного аналізу для когнітивного компоненту 

Коефіцієнти
a
 

Модель 

Нестандартні 

коефіцієнти 

Стандартиз

овані 

коефіцієнт

и 

t Sig. 

Статистика 

колінеарності 

B 

Std.П

омилк

а Beta 

Допустиме 

відхиленн

я VIF 

7 (Постійн.) 7,534 ,554  13,602 ,000   

Пессимизм ,198 ,065 ,142 3,052 ,002 ,952 1,051 

Социальная 

желательность 
-,120 ,044 -,130 -2,750 ,006 ,916 1,091 

Духовный 

компонент 
-,184 ,050 -,206 -3,659 ,000 ,648 1,543 

Культура -,172 ,057 -,185 -3,034 ,003 ,551 1,814 

Мова -,098 ,050 -,109 -1,955 ,051 ,657 1,522 

a. Залежна змінна: Финни когн комп СТЕН 
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Додаток І 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України та наукових періодичних 

виданнях інших держав: 

1. Гресько В. В. Менталітет як основний психологічний чинник збереження та 

розвитку українського суспільства. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Психологічні науки. Херсон, 2017. Т. 1. Вип.1. C. 44–48. 

2. Гресько В. В. Психологічна роль менталітету у трансформації українського 

суспільства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 

Психологічні науки. Херсон, 2017. Т. 1. Вип. 2. – С. 84–88. 

3. Данилюк І. В., Гресько В. В. Етнічна ідентичність як вияв соціалізованості 

особистості. Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Психологія. Київ, 2017. Вип. 1(6)/2(7). С. 44–46.  

4. Данилюк І. В., Гресько В. В. Психологічні особливості вияву етнічної 

ідентичності української молоді. Актуальні проблеми психології: Збірник 

наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 

Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Київ, 2017. 

Т. Х. Вип. 30. C. 33–41. 

5. Данилюк І. В., Гресько В. В. Психологічні особливості гармонізації етнічної 

самосвідомості українців. Проблеми політичної психології: збірник наукових 

праць. Київ, 2017. Вип. 5(19). C. 122–132. 

6. Данилюк І. В., Гресько В. В. Менталітет як провідна етнопсихологічна 

характеристика. Вісник Одеського національного університету. Серія: 

Психологія. Одеса, 2017. Т. 22. Вип. 1(43). С. 68–78. 

7. Данилюк І. В., Гресько В. В. Психологічні особливості прояву етнічної 

толерантності української молоді. Актуальні проблеми психології: Збірник 
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наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 

Психологія творчості. Київ, 2017. – Т. XII. – Вип. 23. – С. 70–80. 

8. Данилюк І. В., Гресько В. В., Курапов А. О. Етноцентризм як спосіб збереження 

культурної ідентичності. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Психологічні науки. Херсон, 2016. Т. 1. Вип. 6. C. 35–39. 

9. Danyliuk I. V., Gresko V. V. Psychological features and ethnic tolerance expressions 

of Ukrainian ethnic identity. Fundamental and applied researches in practice of 

leading scientific schools. Canada, 2017. Vol. 21. №3. Р. 81–87. 

10. Гресько В. В. Етнопедагогіка як провідний механізм формування 

етнонаціональної ідентичності. Теорія і практика сучасної психології: Збірник 

наукових праць. Запоріжжя, 2018. №1. С. 67–70. 

11. Данилюк І. В., Гресько В. В. Особливості сприймання образу росіян 

українською молоддю залежно від типу етнічної ідентичності. Український 

психологічний журнал: збірник наукових праць. Київ, 2018. №1(7). С. 30–40. 

12. Predko V. Significance of G. Shpet's main provisions for the contemporary 

development of Ethnic Psychology. International Journal of Education & 

Development. Ukraine, Canada, 2018. №1. P. 75–80. 

13. Предко В. В. Психологічний вимір етнонаціональної ідентичності. Наукові 

записки національного університету «Острозька академія». Серія 

«Психологія». Острог, 2018. Вип. 7. С. 100–107. 

14. Предко В. В. Етнопсихологічний аналіз особливостей національного 
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15. Данилюк І. В., Предко В. В. Психологічні особливості вияву етнонаціональних 

установок у взаємозв'язку з ціннісними орієнтаціями та етнічною ідентичністю 

українців. Теорія і практика сучасної психології: Збірник наукових праць. 
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