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Åêñïåðèìåíòàëüíà ïñèõîëîã³ÿ

Ñóòí³ñíèé çì³ñò. Åêñïåðèìåíò, îïèñàíèé ó
äàí³é ñòàòò³, îðãàí³çîâàíî òà ïðîâåäåíî ç ìåòîþ
ïåðåâ³ðêè àâòîðñüêî¿ ã³ïîòåçè ùîäî ãëèáèííî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ äåòåðì³íàö³¿ ìåíòàëüíîñò³ åòíî-
ñó, âèñâ³òëåíî¿ â ³íøèõ ïóáë³êàö³ÿõ (“×îòèðè
âèì³ðè ì³ôó” [8], “Êîëåêòèâíå íåñâ³äîìå ÿê
ãëèáèííà äåòåðì³íàíòà åòí³÷íîãî ìåíòàë³òåòó”
[9]). Åòàïè åêñïåðèìåíòó: à) çàñòîñóâàííÿ ó
ïðîöåñ³ àìïë³ô³êàö³¿ åòí³÷íî-ñïåöèô³÷íèõ
(àâòåíòè÷íèõ äàíîìó åòíîñó) òà åòí³÷íî-íå-
ñïåöèô³÷íèõ (³íîåòí³÷íèõ) ì³ôîëîãåì; á) ïî-
äàëüøà ô³êñàö³ÿ êîãí³òèâíî-åìîö³éíèõ êîìï-
ëåêñ³â-ðåàêö³é ïðè ãðóïîâîìó îïðàöþâàíí³
íàçâàíèõ òåì. Ó ðåçóëüòàò³ âåðèô³êîâàíî òåí-
äåíö³þ äî àêöåïòóâàííÿ àâòåíòè÷íî¿ òà â³äêè-
äàííÿ ÷óæîð³äíî¿ ñèìâîë³êè. Â³äòàê çðîáëåíî
âèñíîâîê ïðî çîñåðåäæåííÿ â åòí³÷í³é ì³ôîëî-
ã³¿ ñïåöèô³÷íèõ äëÿ äàíî¿ ñï³ëüíîòè ïðîáëåì òà
³íòåðïðåòîâàíî îñòàíí³ ùîäî óêðà¿íñüêîãî åòíîñó.

Ïîñòàíîâêà ñóñï³ëüíî¿ ïðîáëåìè. Ìåòîäè
åêñïåðèìåíòàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü
ñòàíîâëÿòü øèðîêó áàçó ³íñòðóìåíòàð³þ ïðàê-
òè÷íèõ ïñèõîëîã³â – øê³ëüíèõ, êë³í³÷íèõ, ó
ñôåð³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè ç ïåðñîíàëîì íà
ï³äïðèºìñòâàõ. Âàæ÷å îðãàí³çóâàòè òà ïðîâåñòè
ïñèõîëîã³÷íèé åêñïåðèìåíò ó ñôåð³ åòíîïñèõî-
ëîã³¿, ïñèõîëîã³¿ âåëèêèõ ìàñ. Âëàñíå òàêîìó
òèïó äîñë³äæåíü ³ ïðèñâÿ÷åíà äàíà ñòàòòÿ,
êîòðà âèñâ³òëþº ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ åêñïåðè-
ìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ ãëèáèííî-ïñèõîëî-
ã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé óêðà¿íñüêîãî ìåíòàë³òåòó,
à òàêîæ ì³ñòèòü îïèñ ðåçóëüòàò³â òà àâòîðñüêó
³íòåðïðåòàö³þ îòðèìàíèõ åìï³ðè÷íèõ äàíèõ.

Ìåòà ñòàòò³ – âèñâ³òëèòè ïðèíöèïè îðãàí³-
çàö³¿ òà ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåí-
òàëüíîãî äîñë³äæåííÿ ãëèáèííî-ïñèõîëîã³÷íèõ

îñîáëèâîñòåé åòí³÷íîãî ìåíòàë³òåòó, ³íòåðïðå-
òóâàòè ðåçóëüòàòè ç óðàõóâàííÿì íàóêîâèõ äà-
íèõ ùîäî îñîáëèâîñòåé óêðà¿íñüêîãî ìåíòàë³òåòó.

Àâòîðñüêà êîíöåïö³ÿ. Ïîãîäæåííÿ ³ç âèñ-
íîâêàìè ùîäî óí³âåðñàëüíîñò³ ì³ôîëîã³÷íèõ
³äåé, ïåðåêîíëèâî ïðî³ëþñòðîâàíèìè ôàêòè÷-
íèì ìàòåð³àëîì ó ðîáîòàõ Ê.Ã. Þíãà, Î. Ðàí-
êà, Ì. Åë³àäå, Ì.-Ë. ôîí Ôðàíö, Õ. Ä³êìàííà
[1; 4; 12; 13; 17; 19], íå ïåðåøêîäæàº íàì
êîíñòàòóâàòè ³ òîé ôàêò, ùî òîòîæí³ñòü àðõå-
òèï³÷íèõ êîìïëåêñ³â º âñå æ òàêè â³äíîñíîþ.
Âîíè ³äåíòè÷í³ çà ñòðóêòóðîþ òà ñóòí³ñíèì
çì³ñòîì îñíîâíèõ åëåìåíò³â, àëå ïðè â³äòâî-
ðåíí³ ò³ºþ ÷è ³íøîþ ëþäñüêîþ ñï³ëüíîòîþ
õàðàêòåðèçóþòüñÿ êîíêðåòíèì åòí³÷íî-ñïå-
öèô³÷íèì àðàíæóâàííÿì, åòí³÷íî-àâòåíòè÷íîþ
ðîçñòàíîâêîþ àêöåíò³â âàæëèâîñò³, ãðàäàö³¿ òà
çì³ñòîâíîãî íàïîâíåííÿ îö³íêîâíèõ øêàë “äîá-
ðà” ³ “çëà”, ïðî ùî éøëîñü ó íàø³é ñòàòò³
“×îòèðè âèì³ðè ì³ôó” [9]. Ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî
òåîðåòè÷íîãî ïîøóêó íàìè áóëî ðîçðîáëåíî
òà äîâåäåíî ã³ïîòåçó, çã³äíî ç ÿêîþ åòí³÷íèé
ìåíòàë³òåò ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ôîðìó ìà-
í³ôåñòàö³¿ ãëèáèííèõ ð³âí³â ïñèõ³êè, à êîëåê-
òèâíå íåñâ³äîìå äèôåðåíö³þâàòè íà îêðåì³
ð³âí³ çà îçíàêîþ åòí³÷íî¿ ñïåöèô³÷íîñò³ / íå-
ñïåöèô³÷íîñò³ (óí³âåðñàëüíîñò³) [8].

Çàäëÿ åìï³ðè÷íî¿ âåðèô³êàö³¿ ðåçóëüòàò³â
ïðîâåäåíî åêñïåðèìåíò – îðãàí³çîâàíî ðîáîòó
òðåí³íãîâî-òåðàïåâòè÷íèõ ãðóï, â ÿê³é âèêî-
ðèñòîâóâàâñÿ ìåòîä àìïë³ô³êàö³¿ (äîïîâíåííÿ)
ãðóïîâèõ òåì åòí³÷íî-ñïåöèô³÷íèìè (ñëîâ’ÿí-
ñüêèìè) òà åòí³÷íî-íåñïåöèô³÷íèìè (àâñòðàë³é-
ñüêèìè, ºãèïåòñüêèìè òà êèòàéñüêèìè) ì³ôîëî-
ãåìàìè. Ìåòîþ åêñïåðèìåíòó áóëî âèâ÷åííÿ
åìîö³éíî-êîãí³òèâíèõ êîìïëåêñ³â-ðåàêö³é
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ó÷àñíèê³â íà çàïðîïîíîâàí³ äëÿ îïðàöþâàííÿ
ì³ôîëîãåìè ð³çíîãî ïîõîäæåííÿ.

Ó òðüîõ ïàðàãðàôàõ äàíî¿ ñòàòò³ êîðîòêî
âèñâ³òëåíî çàñàäè îðãàí³çàö³¿ òà äîñë³äíèöüê³
ìîæëèâîñò³ òðåí³íãîâî-òåðàïåâòè÷íî¿ ðîáîòè ³ç
îñîáàìè ñòàðøîãî â³êó. Ïîäàíî åìï³ðè÷í³ äàí³,
ç³áðàí³ ó ïðîöåñ³ åêñïåðèìåíòó, à òàêîæ çà-
ïðîïîíîâàíî àâòîðñüêó ³íòåðïðåòàö³þ îñòàíí³õ.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òðåí³íãîâî-òåðàïåâòè÷íà
ãðóïà, æèòòºâèé öèêë, ðîáî÷èé àëüÿíñ, ì³ôîëî-
ãåìà, êîíòåíò-àíàë³ç, êîãí³òèâíî-åìîö³éí³
êîìïëåêñè-ðåàêö³¿ àêöåïòàö³¿, êîãí³òèâíî-
åìîö³éí³ êîìïëåêñè-ðåàêö³¿ â³äêèäàííÿ, ìàòå-
ðèíñüêèé êîìïëåêñ, á³íàðíèé àðõåòèï “Ìàòè-
Äèòèíà”.

1. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍ² ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ
ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÓ

Îñíîâíèìè ïàðàìåòðàìè ïðîâåäåíîãî ïñèõîëî-
ã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó º íàñòóïí³ óìîâè: à) ñêëàä
ó÷àñíèê³â; á) ìåòîäè çáîðó òà àíàë³çó ³íôîð-
ìàö³¿; â) âèêîðèñòàíèé ñòèìóëüíèé ìàòåð³àë äëÿ
äîñë³äæåííÿ êîãí³òèâíî-åìîö³éíèõ êîìïëåêñ³â-
ðåàêö³é ó÷àñíèê³â. Çóïèíèìîñü íà êîæíîìó ç íèõ.

1.1. Â³äá³ð ó÷àñíèê³â åêñïåðèìåíòó

Äëÿ âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé åòí³÷íîãî ìåíòà-
ë³òåòó âèáðàíà òàêà êàòåãîð³ÿ íîñ³¿â ìåíòàë³-
òåòó, ÿê îñîáè ñòàðøîãî â³êó. Öå ð³øåííÿ º
íåâèïàäêîâèì òà ëîã³÷íî îá´ðóíòîâàíèì ó
çâ’ÿçêó ç ïåâíèìè ïîëîæåííÿìè àíàë³òè÷íî¿
ïñèõîëîã³¿, îïèñàíèìè Ê.Ã. Þíãîì ó ïðàöÿõ
“Ö³ë³ ïñèõîòåðàï³¿” [18], “Æèòòºâèé ðóá³æ”
[21], “Ïðî ïñèõîëîã³þ íåñâ³äîìîãî” [22], êîòð³
º ïðèíöèïîâî âàæëèâèìè äëÿ äàíî¿ ðîáîòè ³
òîìó äåòàëüíî ïðîöèòîâàí³ íèæ÷å:

“Основні психічні даності сильно змінюються про-
тягом життя, настільки, що можна вести мову про
психологію першої і другої половини життя. Як пра-
вило, життя молодої людини проходить під знаком за-
гальної експансії, з досягненням зримих цілей, і його
невроз базується, головним чином, на нерішучості або
відступом перед труднощами. Натомість життя
старіючої людини знаходиться під знаком закріплення
досягнутого, його невроз базується на неадекватному
збереженні юнацької установки. Як молодий невротик
боїться життя, так старий відступає перед смертю.
Те, що було для молодого нормальною метою, стає для
старого невротичною перешкодою” [18, с. 252].

“Для молодої людини… надзвичайно важливо сфор-
мувати своє свідоме Я активним і діяльним, тобто вихо-
вати волю… Але все цілком інакше для людини у другій

половині життя. Їй більше не потрібно виховувати
волю – швидше, щоб зрозуміти смисл свого індивіду-
ального життя, потрібен досвід власної сутності.
Соціальна корисність вже не така бажана, як раніше.
Людина сприймає свою соціально непотрібну творчу
діяльність і як роботу над собою, і як особисте благо”
[18, с. 263].

“Ми вступаємо у другу половину життя вкрай не-
підготовленими; і навіть гірше – ми робимо це, перебу-
ваючи під впливом наших попередніх істин та ідеалів.
Ми не можемо прожити вечір життя за тією ж схе-
мою, що й ранок” [21, с. 214].

Âëàñíå òîìó ïðèðîäíî áóäå ðîçðàõîâóâàòè
íà á³ëüøó éìîâ³ðí³ñòü ïîÿâè àðõåòèï³÷íèõ
çì³ñò³â ï³ä ÷àñ ðîáîòè ³ç ñòàðøèìè ëþäüìè,
àí³æ ç ìîëîäèìè, ùî, ç îãëÿäó íà ìåòó äîñë³ä-
æåííÿ, ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ. ßêùî ÷àñ çð³-
ëîñò³ ó æèòòºâîìó öèêë³ ëþäèíè º ïîâîðîòíîþ
òî÷êîþ é çàêîíîì³ðíî â³äñóâàº íà äðóãèé ïëàí
ïèòàííÿ ñòîñóíêó ³ç çîâí³øí³ì ñâ³òîì íà
êîðèñòü ï³çíàííÿ âëàñíî¿ äóø³, òî äîö³ëüíî
áóäå çîñåðåäèòè óâàãó òà äîêëàñòè çóñèëëÿ ó
ñï³ëêóâàíí³ ³ç îñîáàìè “ï³ñëÿïîëóäíåâîãî”, çà
Ê.Ã. Þíãîì, â³êó.

1.2. Ìåòîä çáîðó òà àíàë³çó ³íôîðìàö³¿

ßê çàçíà÷åíî âèùå, åêñïåðèìåíòàëüíîþ
ëàáîðàòîð³ºþ ó íàøîìó äîñë³äæåíí³ ñòàëè
òðåí³íãîâî-òåðàïåâòè÷í³ ãðóïè. Ïåðåâàãè òà-
êîãî ìåòîäó ïîëÿãàþòü ó çíà÷í³é åêîíîì³¿ ÷àñó
ïîð³âíÿíî ç á³ëüø ãëèáèííèì, àëå äîâãîòðè-
âàëèì ìåòîäîì ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïñèõîòåðàïåâ-
òè÷íî¿ ðîáîòè. Íàòîì³ñòü çá³ð ³íôîðìàö³¿ ÷åðåç
àíêåòóâàííÿ, òåñòóâàííÿ ÷è îäíîðàçîâó ³íäèâ³-
äóàëüíó áåñ³äó â³äêèíóò³ íàìè ç äâîõ ïðè÷èí:

à) ïðàêòè÷íî¿ – êîãí³òèâíî-åìîö³éí³ êîìï-
ëåêñè-ðåàêö³¿, çì³ñò êîòðèõ ðîçãëÿäàâñÿ íàìè
ÿê ìàðêåð àêöåïòàö³¿ / â³äêèäàííÿ àðõåòèï³÷-
íèõ çì³ñò³â, ìîæóòü âèíèêíóòè íàéá³ëüø ïîâíî
òà íåôîðìàëüíî ò³ëüêè çà óìîâ âñòàíîâëåííÿ
òðèâàëîãî é äîâ³ðëèâîãî ñòîñóíêó ì³æ äîñë³ä-
íèêîì òà ó÷àñíèêàìè åêñïåðèìåíòó. Ìîâèòüñÿ
ïðî ñòâîðåííÿ ðîáî÷îãî àëüÿíñó òà ï³äòðèìêó
òåðàïåâòè÷íî¿ ðåãðåñ³¿ â ó÷àñíèê³â, ùî ìîæíà
ðåàë³çóâàòè ëèøå â ñèòóàö³¿ ïñèõîòåðàïåâ-
òè÷íî¿ âçàºìîä³¿;

á) åòè÷íî¿, – íà íàøó äóìêó, ó÷àñíèêè
áóäü-ÿêîãî åêñïåðèìåíòó ó ñôåð³ ïñèõîëîã³÷-
íèõ íàóê íå ïîâèíí³ áóòè ïðîñòèì ³íñòðóìåí-
òîì îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, àí³ îá’ºêòîì äîñë³ä-
æåííÿ. Çàä³ÿí³ ó äîñë³äíèöüêó ðîáîòó ÿê ¿¿
ñóá’ºêòè, ó÷àñíèêè ãðóï îòðèìóþòü çìîãó
îñîáèñòî çðîñòàòè, âèêîðèñòîâóþ÷è ¿¿ çàâäÿêè
âëàñí³é ãîòîâíîñò³ äî çì³í.
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Äëÿ äîñë³äæåííÿ ðåàêö³é òðåí³íãîâî-òåðà-
ïåâòè÷íî¿ ãðóïè íà ñèìâîë³êó ð³çíèõ çà ïî-
õîäæåííÿì ì³ôîëîãåì íàìè ïîñë³äîâíî âèêî-
ðèñòàí³ ìåòîäè åêñïåðèìåíòó òà ïîäàëüøîãî
êîíòåíò-àíàë³çó îòðèìàíèõ äàíèõ. Äëÿ ïðîâå-
äåííÿ êîíòåíò-àíàë³çó ãåíåðîâàíîãî ãðóïîþ
ïñèõ³÷íîãî ìàòåð³àëó çà çãîäîþ ó÷àñíèê³â ï³ä
÷àñ çàíÿòòÿ òà ï³ñëÿ íüîãî çàïîâíþâàëèñÿ ïðîòî-
êîëè çóñòð³÷åé, äå îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿëàñÿ
ô³êñàö³¿ âèêîðèñòàíèõ ì³ôîëîãåì òà ðåàêö³é
ãðóïè íà íèõ. Íàìè ïðîàíàë³çîâàíî 120 òàêèõ
ïðîòîêîë³â. Îñíîâíèìè ñìèñëîâèìè îäèíèöÿ-
ìè êîíòåíò-àíàë³çó ñòàëè çàô³êñîâàí³ åìîö³éíî-
êîãí³òèâí³ êîìïëåêñè-ðåàêö³¿. Çã³äíî ç ðîáî÷îþ
ã³ïîòåçîþ â³äñë³äêîâóâàëèñü äâà óçàãàëüíåíèõ
òèïè ðåàêö³é ãðóïè – àêöåïòàö³ÿ òà â³äêèäàííÿ
(íåìîæëèâ³ñòü àêöåïòàö³¿). Ðîçøèôðóâàííÿ çì³ñòó
êîæíîãî òèïó ðåàêö³¿ ïîäàíî íèæ÷å (òàáë. 1).

1.3. Ñòèìóëüíèé ìàòåð³àë,
âèêîðèñòàíèé äëÿ äîñë³äæåííÿ

êîãí³òèâíî-åìîö³éíèõ êîìïëåêñ³â-
ðåàêö³é ó÷àñíèê³â

Âèêîðèñòàííÿ åòí³÷íî-ñïåöèô³÷íèõ òà íå-
ñïåöèô³÷íèõ ì³ôîëîãåì äëÿ àìïë³ô³êàö³¿ (äî-
ïîâíåííÿ ãåíåðîâàíîãî ãðóïîþ ìàòåð³àëó) ïðîâî-
äèëîñÿ íàìè â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíèõ ìàò-
ðèöü àðõåòèï³÷íèõ çì³ñò³â æ³íî÷èõ ì³ôîëîãåì
ñëîâ’ÿíñüêî¿, ºãèïåòñüêî¿, êèòàéñüêî¿ òà àâñòðà-
ë³éñüêî¿ ì³ôîëîã³é. Çàóâàæèìî, ùî â ðåçóëü-

òàò³ àíàë³çó íàçâàíèõ ì³ôîëîã³÷íèõ ñèñòåì
íàìè âèä³ëåíî íåîäíàêîâó ê³ëüê³ñòü ì³ôîëîãåì
íà ð³âí³ êîæíî¿ ç íèõ. Òîìó äëÿ ê³ëüê³ñíîãî
àíàë³çó òà ïîð³âíÿííÿ áóëî â³ä³áðàíî ïî ï’ÿòü
îñíîâíèõ àñîö³àòèâíèõ êîìïëåêñ³â çà îçíàêîþ íå-
òîòîæíîñò³ ñëîâ’ÿíñüêèì àâòåíòè÷íèì ìîòèâàì òà
â³äñóòíîñò³ äóáëþâàííÿ, ùî ïîäàí³ ó òàáë. 2.

2. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÓ

Íàñòóïí³ òàáëèö³ â³äîáðàæàþòü ðåçóëüòàòè
êîíòåíò-àíàë³çó äàíèõ ñòîñîâíî ñïîñîá³â ðåà-
ãóâàííÿ ãðóï íà âèêîðèñòàí³ äëÿ àìïë³ô³êàö³¿
ð³çí³ çà ïîõîäæåííÿì ì³ôîëîãåìè â³äïîâ³äíî
äî ðîçðîáëåíîãî êëàñèô³êàòîðà òèï³â åìîö³éíî-
êîãí³òèâíèõ êîìïëåêñ³â-ðåàêö³é (òàáë. 3 ³ 4).
Çàóâàæèìî, ùî çàäëÿ îòðèìàííÿ ïîð³âíÿëüíèõ
äàíèõ â³äíîñí³ ïîêàçíèêè ÷èñëà ðåàêö³é àêöåï-
òàö³¿ òà â³äêèäàííÿ ðîçðàõîâóâàëèñÿ íàìè îêðåìî
âñåðåäèí³ êîæíî¿ ìíîæèíè (åòí³÷íî-ñïåöèô³÷-
íèõ òà åòí³÷íî-íåñïåöèô³÷íèõ) ì³ôîëîãåì.

ßê âèäíî ç íàâåäåíèõ òàáëèöü, 80 % óñ³õ
ì³ôîëîãåì ñëîâ’ÿíñüêîãî ïîõîäæåííÿ áóëè àê-
öåïòîâàí³ ãðóïîþ òà ïðîäóêòèâíî âèêîðèñòàí³
ó òðåí³íãîâî-òåðàïåâòè÷í³é ðîáîò³. Ïðàöþþ÷è
³ç ñëîâ’ÿíñüêèìè ì³ôîëîãåìàìè, ó÷àñíèêè âèÿ-
âèëèñÿ äîñòàòíüî êðåàòèâíèìè, îñê³ëüêè ìàêñè-
ìàëüíà ê³ëüê³ñòü ðåàêö³é (24,3%) ïðèïàäàº íà
ðåàêö³¿ òèïó À2 – “Ïðîäóêòèâíå ôàíòàçóâàííÿ,
ðîçâèâàííÿ çàïðîïîíîâàíî¿ òåìè”. Äðóãå òà
òðåòº ì³ñöÿ çà ÷àñòîòîþ âèíèêíåííÿ çàéìàþòü

Òàáëèöÿ 1
Êëàñèô³êàòîð êîíòåíò-àíàë³çó

Код 
реакції 

Тип реакції акцептації 
 

Код 
реакції Тип реакції відкидання 

А1 

Позитивна оцінка групою міфологеми 
(позитивний аналіз) на фоні помірно 
вираженої позитивної емоційної 

реакції 

НА1 
Негативна оцінка групою міфологеми (критичний 
аналіз) на фоні помірно вираженої негативної 

емоційної реакції 

А2 

Продуктивне фантазування, 
розвивання запропонованої теми 

(почасти після паузи різної 
тривалості) 

НА2 Мовчазна пауза, неможливість розвинути тему 
навіть при підтримці з боку ведучого 

А3 
Знаходження учасниками паралелей 
у власному життєвому досвіді до 

міфологічних мотивів 
НА3 

Нерозуміння, перепитування (не менше 3-х 
уточнювальних запитань) та неможливість 
когнітивної інтеграції запропонованого образу 

А4 
Виражена позитивна емоційна 
реакція (загальне піднесення, 
активізація обговорення, інсайт) 

НА4 Різке емоційне неприйняття (протест, обурення) 

  НА5 Знецінення через висміювання 

  НА6 Пасивне неприйняття – група ніяк не реагує на 
запропоновану тему, розвиває свою тематику 

Þ. Ìåäèíñüêà
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â³äïîâ³äíî ðåàêö³¿ òèïó À1 (“Ïîçèòèâíà îö³íêà
ãðóïîþ íà ôîí³ ïîì³ðíî âèðàæåíî¿ ïîçèòèâíî¿
åìîö³éíî¿ ðåàêö³¿”) òà À3 (“Çíàõîäæåííÿ
ïàðàëåëåé ó âëàñíîìó æèòòºâîìó äîñâ³ä³”).
Ïîð³âíÿíî ð³äøå çóñòð³÷àëèñü àêòèâí³ åìîö³éí³
ðåàêö³¿ òèïó À4 (“Âèðàæåíà ïîçèòèâíà åìî-
ö³éíà ðåàêö³ÿ”).

Ùî æ äî çì³ñòó ì³ôîëîãåì, òî íàéö³êàâ³øîþ
òà íàéá³ëüø àêöåïòîâàíîþ ãðóïîþ âèÿâèëàñü
³äåÿ ì’ÿêî âèðàæåíî¿ àìá³âàëåíòíîñò³ ôåì³ííèõ
îáðàç³â. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðåàêö³é
àêöåïòàö³¿ òà â³äêèäàííÿ äëÿ ö³º¿ ì³ôîëîãåìè
º ìàêñèìàëüíèì – 7,9, ó òîé ÷àñ, ÿê äëÿ ³íøèõ
îáðàç³â-³äåé âîíî ñòàíîâèòü â³ä 2,8 (ÑË 1) äî
5,3 (ÑË 4). Íà íàøó äóìêó, òàêå ñï³ââ³äíî-
øåííÿ â êîíòåêñò³ äàíîãî äîñë³äæåííÿ ìîæíà
íàçâàòè “êîåô³ö³ºíòîì àêöåïòàö³¿”. ×èì
áëèæ÷å éîãî çíà÷åííÿ äî îäèíèö³, òèì á³ëüø
àìá³âàëåíòíîþ, íåîäíîçíà÷íîþ º òåíäåíö³ÿ
ðåàãóâàííÿ íà òó ÷è ³íøó ì³ôîëîãåìó, òà íàâ-
ïàêè – çðîñòàííÿ ââåäåíîãî êîåô³ö³ºíòà àáî

éîãî íàáëèæåííÿ äî 0, îçíà÷àº á³ëüø îäíî-
çíà÷íó ðåàêö³þ ãðóïè (â³äïîâ³äíî àêöåïòàö³¿
÷è â³äêèäàííÿ).

Ñòîñîâíî âèðàæåíî¿ òåíäåíö³¿ äî àêöåïòàö³¿
ñèìâîë³êè ì³ôîëîãåìè “Ì’ÿêî âèðàæåíî¿ àìá³-
âàëåíòíîñò³ ôåì³ííèõ îáðàç³â”, òî çàóâàæèìî,
ùî “îáìèíàòè ãîñòð³ êóòè” ãðóïàì óäàâàëîñÿ
íà øëÿõó ³äåàë³çàö³¿ æ³íî÷èõ ì³ôîëîãåì.
Á³ëüø-ìåíø ÷³òêå âèçíà÷åííÿ íåãàòèâíèõ ðèñ
â³äðàçó ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ïåðåë³êîì ïëþñ³â,
ùî ó ñïðèéíÿòò³ ãðóï í³âåëþâàëè íåãàòèâí³
òâåðäæåííÿ. Âëàñíå öÿ ì³ôîëîãåìà, ïîð³âíÿíî
ç áóäü-ÿêî¿ ³íøîþ, âèêëèêàëà íàéá³ëüøå
ñèòóàö³é æâàâîãî îáãîâîðåííÿ, çàãàëüíîãî ï³ä-
íåñåííÿ (òèï À4 – 5,4% ðåàêö³é). Äîñèòü ïðî-
äóêòèâíèì ó ïëàí³ ôàíòàç³é âèÿâèëèñÿ äëÿ
ãðóï ³ ìîòèâè “íåìèíó÷îñò³, äîë³” (ÑË 3) ÷åðåç
ôîðìàò æ³íî÷èõ îáðàç³â, à òàêîæ ì³ôîëîã³÷íèé
ðÿä, ïîáóäîâàíèé íà ñèìâîë³ö³ çåìë³ (ÑË 2)
– âîíè âèêëèêàëè â îñíîâíîìó ðåàêö³¿ òèïó
À2 (â³äïîâ³äíî 5,9% òà 5,4%). Ì³ôîëîãåìà

Òàáëèöÿ 2
Îñíîâí³ ì³ôîëîãåìè, âèêîðèñòàí³ äëÿ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ àìïë³ô³êàö³¿

Умовний 
код Зміст міфологеми 

Основні слов’янські міфологеми 

1 СЛ Жінка – стихія води – життя  
2 СЛ Жінка – стихія землі – матеріальне – традиція 
3 СЛ Жінка – доля – неминучість – неможливість сепарації (трансформація, переродження тільки у 

супроводі матері) 
4 СЛ Жінка – початок та кінець життя – смерть і народження 
5 СЛ М’яко виражена амбівалентність жіночого образу (протилежність “добра-недобра”, 

переплетення позитивних та негативних функцій міфологічних персонажів) 

Основні єгипетські міфологеми 

1 ЄГ Жінка – вогонь – лев – агресія 
2 ЄГ Жінка на троні держави (жіноча символіка функцій Его-комплексу) 
3 ЄГ Жінка – небо – стихія повітря 
4 ЄГ Жінка – ситуація вибору – екзистенційна самотність 
5 ЄГ Чітко артикульована амбівалентність жіночого образу (смертоносна, підступна і життєдайна, 

милосердна) 

Основні китайські міфологеми 

1 КИ Жінка – деміург 
2 КИ Жінка - перша людина 
3 КИ П’ять стихій – елементів гармонії 
4 КИ Жінка – блискавка 
5 КИ Можливість та легкість гендерних трансформацій – андрогінні образи 

Основні австралійські міфологеми 
1 АВ Відсутність прив’язаності до території 
2 АВ Жінка – активність 
3 АВ Активна сепарація (вигнання) 
4 АВ Жінка – мінливість, інновація 
5 АВ Жінка – герой (мотив “плавання нічним морем у жіночому варіанті) 
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ïî÷àòêó òà ê³íöÿ, ñìåðò³ òà íàðîäæåííÿ ÿê
ïåðñîí³ô³êàö³¿ æ³íî÷èõ ôóíêö³é âèêëèêàëè
á³ëüø ñïîê³éíå, õî÷à é äîñèòü àêòèâíå îáãîâî-
ðåííÿ (6,5% ðåàêö³é òèïó À1 òà 5,4% òèïó À).
Ö³êàâî, ùî æîäíà ì³ôîëîãåìà íå áóëà çíåö³-
íåíà ó÷àñíèêàìè ãðóï ÷åðåç âèñì³þâàííÿ, à
òàêîæ íå áóëà ð³çêî ðîçêðèòèêîâàíà (ÍÀ4 òà
ÍÀ 5 äëÿ öüîãî ìîòèâó ñòàíîâëÿòü ïî 0%).
Íàâ³òü ÿêùî ó÷àñíèêè ÷àñîì æàðòóâàëè ç ïðè-
âîäó òèõ ÷è ³íøèõ àñïåêò³â âèêîðèñòàíèõ âåäó-
÷èì åòí³÷íî-ñïåöèô³÷íèõ äëÿ ñëîâ’ÿíñüêîãî
åòíîòèïó ìåòàôîð, æîäåí ³ç îáðàç³â íå áóâ
îö³íåíèé ÿê “ïðèì³òèâíèé”, “íåðîçóìíèé, “àá-
ñóðäíèé, “âàðâàðñüêèé” òîùî.

Îñîáëèâó óâàãó ïðèâåðòàº íóëüîâå çíà÷åííÿ
êîåô³ö³ºíòà àêöåïòàö³¿ äëÿ ì³ôîëîãåìè òèïó
ÀÂ 3 (“Àêòèâíà ñåïàðàö³ÿ, âèãíàííÿ”), ùî
âêàçóº íà ïîâíó â³äñóòí³ñòü ðåàêö³é àêöåïòàö³¿
ç áîêó ãðóïè, íåìîæëèâ³ñòü ïðèéíÿòòÿ îáðàç³â

³í³ö³éîâàíîãî ðîçðèâó ñòîñóíê³â ç ìàò³ð’þ. Ïðî
ì³í³ìàëüíó çäàòí³ñòü äî êîíñòðóêòèâíîãî åìî-
ö³éíî-êîãí³òèâíîãî îïðàöþâàííÿ öèõ ðåàêö³é
ñâ³ä÷àòü ³ çíà÷åííÿ îá÷èñëåíîãî ïîêàçíèêà äëÿ
ì³ôîëîãåì ÀÂ 1 (“Â³äñóòí³ñòü ïðèâ’ÿçàíîñò³
äî òåðèòîð³¿” – 0,1) òà ÊÈ 5 (“Ìîæëèâ³ñòü òà
ëåãê³ñòü ´åíäåðíèõ òðàíñôîðìàö³é” – 0,2).
Ìàêñèìàëüí³ çíà÷åííÿ “êîåô³ö³ºíòà àêöåï-
òàö³¿” çíàõîäèìî ñåðåä îá÷èñëåíîãî çà ðåàêö³-
ÿìè íà ºãèïåòñüê³ ì³ôîëîãåìè: 0,9 (“Æ³íêà
íà òðîí³ äåðæàâè”) òà 0,7 (“Æ³íêà-íåáî-ñòèõ³ÿ
ïîâ³òðÿ”). Çàóâàæèìî, ùî ïåðø³ áóëè äîñòóïí³
äëÿ àêöåïòàö³¿ â îñíîâíîìó ÷åðåç îòîòîæíåííÿ
“äåðæàâè” ç ãîñïîäàðñüêèìè, â îñíîâíîìó
àãðàðíèìè ôóíêö³ÿìè, ùî çàãàëîì â³äïîâ³äàëî
âèñîêèì ïîêàçíèêàì ïðèéíÿòòÿ áëèçüêî¿ ñëîâ’-
ÿíñüêî¿ ì³ôîëîãåìè (ÑË 2). Ï³ä ÷àñ îáãîâî-
ðåííÿ “äåðæàâà” äóæå ÷àñòî ïåðåòâîðþâàëàñÿ
íà “õàòó”, “äîìàøíº ãîñïîäàðñòâî”, “ñâîº

Òàáëèöÿ 3
×àñòîòà âèíèêíåííÿ êîãí³òèâíî-åìîö³éíèõ êîìïëåêñ³â-ðåàêö³é òèïó àêöåïòàö³¿

Типи реакцій акцептації за класифікатором Всього А1 А2 А3 А4 

СЛОВ’ЯНСЬКІ МІФОЛОГЕМИ 

Всього реакцій акцептації - % від загальної кількості 
реакцій 

80,0% 21,1% 24,3% 19,5% 15,1% 

Жінка – стихія води – життя  15,1% 3,8% 4,9% 3,2% 3,2% 
Жінка – стихія землі – матеріальне – традиція 16,2% 4,3% 5,4% 4,3% 2,2% 
Жінка – … неможливість сепарації 14,6% 3,8% 5,9% 2,2% 2,7% 
Жінка – …смерть і народження 16,8% 6,5% 5,4% 3,2% 1,6% 
М’яко виражена амбівалентність … 17,3% 2,7% 2,7% 6,5% 5,4% 

ЄГИПЕТСЬКІ МІФОЛОГЕМИ 

Всього реакцій акцептації - % від загальної кількості 
реакцій 

12,0% 4,4% 3,3% 3,8% 0,5% 

Жінка – вогонь – лев – агресія 2,2% 1,1% 0,5% 0,5% 0,0% 
Жіноча символіка функцій Его-комплексу 3,3% 1,6% 0,5% 1,1% 0,0% 
Жінка – небо – стихія повітря 2,7% 1,1% 1,1% 0,0% 0,5% 
Жінка – …екзистенційна самотність 1,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 
Чітко артикульована амбівалентність …  2,2% 0,0% 0,5% 1,6% 0,0% 

КИТАЙСЬКІ МІФОЛОГЕМИ 

Всього реакцій акцептації - % від загальної кількості 
реакцій 

10,3% 6,5% 3,3% 0,0% 0,5% 

Жінка – деміург 3,3% 2,2% 1,1% 0,0% 0,0% 
Жінка - перша людина 2,2% 1,6% 0,0% 0,0% 0,5% 
П’ять стихій – елементів гармонії 2,2% 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 
Жінка – блискавка 1,6% 0,5% 1,1% 0,0% 0,0% 
Андрогінні образи 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

АВСТРАЛІЙСЬКІ МІФОЛОГЕМИ 

Всього реакцій акцептації - % від загальної кількості 
реакцій 

7,6% 3,3% 2,7% 1,6% 0,0% 

Відсутність прив’язаності до території 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
Жінка – активність 1,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 
Активна сепарація (вигнання) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Жінка – мінливість, інновація 2,2% 1,1% 0,5% 0,5% 0,0% 
Жінка – герой  3,3% 1,1% 1,6% 0,5% 0,0% 

Þ. Ìåäèíñüêà
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ïîëå”, “ñâ³é íàä³ë” òîùî. Ùî æ äî àñîö³àòèâ-
íîãî ðÿäó, ïîáóäîâàíîãî íàâêîëî “ïîâ³òðÿíèõ”,
“íåáåñíèõ” ôóíêö³é æ³íêè, òî ãðóïîâà äèñêóñ³ÿ
ïåðåâàæíî òàêîæ âèõîäèëà íà “çåìíó” ñèìâî-
ë³êó: “íåáî íàä ð³äíèì äîìîì”, “íåáî ³ çåìëÿ
– çàìêíóòèé ïðîñò³ð - áåçïåêà”, “ñèíº íåáî –
æîâò³ ëàíè – ïðàïîð Óêðà¿íè”, “íåáî – êóïîë,
êîâäðà, ùî îõîðîíÿº çåìëþ”, “íåáî ñí³ãîì ³
äîùåì ïàäàº íà çåìëþ”, “íà ãîðèçîíò³ íåáî
ïåðåõîäèòü ó çåìëþ” òîùî.

Ñåðåä ºãèïåòñüêèõ ì³ôîëîãåì íàéá³ëüøå
ðåàêö³é â³äêèäàííÿ âèêëèêàëà ³äåÿ ñèòóàö³¿
âèáîðó òà åêçèñòåíö³éíî¿ ñàìîòíîñò³, êîòðà
ðîçêðèâàºòüñÿ ïåðåä ëþäèíîþ çà òàêèõ óìîâ
(ÍÀ 2 = 2,7%, ÍÀ 1 = 2,2%). Éìîâ³ðíî, ùî
á³ëüø âàë³äíèì â àñïåêò³ åòí³÷íî-ñïåöèô³÷íèõ
ðåàêö³é öåé ïîêàçíèê º ñòîñîâíî ïåðøî¿ ÷àñòè-
íè ì³ôîëîãåìè – íåïðèºìíèõ àñîö³àö³é, êîòð³

âèíèêàþòü ó çâ’ÿçêó ç ïîòðåáîþ çàéìàòè ÷³òêó
ïîçèö³þ, â³äêðèòî ïðèºäíóâàòèñÿ äî êîãîñü ³ òèì
ñàìèì ïñóâàòè ñòîñóíêè ç ³íøèì. Ùî ñòîñó-
ºòüñÿ ïèòàíü êîíå÷íîãî óñâ³äîìëåííÿ ñàìîò-
íîñò³ ëþäèíè, òî ïðè ³íòåðïðåòàö³¿ ðåçóëüòàò³â
äîðå÷íî âðàõîâóâàòè ñïåöèô³êó äàíî¿ òåìè. Íà
íàøó äóìêó, âîíà íàëåæèòü äî òèõ, îïðàöþâàííÿ
êîòðèõ ïîòðåáóº îñîáëèâî¿ ãðóïîâî¿ çð³ëîñò³,
ñòàá³ëüíîñò³, äîñâ³äó òðèâàëî¿ âçàºìíî¿ ï³äòðèì-
êè ñåðåä ó÷àñíèê³â. Êð³ì òîãî, äëÿ ó÷àñíèê³â
äîñë³äæåííÿ îáãîâîðåííÿ åêçèñòåíö³éíî¿ òåìà-
òèêè óñêëàäíþºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç àêòóàëüí³ñòþ òà
íåìîæëèâ³ñòþ ðîçâ’ÿçàííÿ âëàñíå öèõ ïèòàíü
íà äàíîìó åòàï³ æèòòÿ. Ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè
ºãèïåòñüêèìè ì³ôîëîãåìàìè ãîñòðå íåïðèéíÿòòÿ
ó ãðóïè âèêëèêàëè é ÷³òêî îçâó÷åí³ ³äå¿ àìá³âà-
ëåíòíîñò³ ôåì³ííèõ ìåòàôîð (ÍÀ 4 = 2,2%).

²äå¿ íå÷³òêèõ, ìàëî äèôåðåíö³éîâàíèõ ìåæ

Òàáëèöÿ 4
×àñòîòà âèíèêíåííÿ êîãí³òèâíî-åìîö³éíèõ êîìïëåêñ³â-ðåàêö³é òèïó â³äêèäàííÿ

Типи реакцій відкидання  
за класифікатором Всього НА1 НА2 НА3 НА4 НА5 НА6 

СЛОВ’ЯНСЬКІ МІФОЛОГЕМИ 

Всього реакцій відкидання - % від 
загальної кількості реакцій 

20,0% 8,1% 7,0% 2,2% 0,0% 0,0% 2,7% 

Жінка – стихія води – життя 5,4% 2,7% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 
Жінка – …традиція 4,9% 2,2% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 
Жінка – … неможливість сепарації 4,3% 1,6% 1,6% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
Жінка – …смерть і народження 3,2% 0,0% 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 1,1% 
М’яко виражена амбівалентність … 2,2% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

ЄГИПЕТСЬКІ МІФОЛОГЕМИ 

Всього реакцій відкидання - % від 
загальної кількості реакцій 

24,5% 7,1% 7,1% 4,3% 2,7% 2,2% 1,1% 

Жінка – вогонь – лев – агресія 4,9% 1,6% 0,5% 1,6% 0,0% 1,1% 0,0% 
Жіноча символіка …Его-комплексу 3,8% 1,1% 0,5% 1,6% 0,0% 0,0% 0,5% 
Жінка – небо – стихія повітря 3,8% 1,1% 1,6% 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 
Жінка – …екзистенційна самотність 6,0% 2,2% 2,7% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
Чітко артикульована амбівалентність 
… 

6,0% 1,1% 1,6% 0,0% 2,2% 1,1% 0,0% 

КИТАЙСЬКІ МІФОЛОГЕМИ 

Всього реакцій відкидання - % від 
загальної кількості реакцій 

22,8% 7,6% 6,5% 4,9% 2,2% 1,1% 0,5% 

Жінка – деміург 5,4% 2,7% 1,6% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 
Жінка - перша людина 3,8% 1,1% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 
П’ять стихій – елементів гармонії 4,3% 0,5% 0,5% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
Жінка – блискавка 2,7% 0,5% 1,6% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
Андрогінні образи 6,5% 2,7% 0,5% 1,1% 1,1% 1,1% 0,0% 

АВСТРАЛІЙСЬКІ МІФОЛОГЕМИ 

Всього реакцій відкидання - % від 
загальної кількості реакцій 

22,8% 7,1% 5,4% 2,2% 4,9% 0,5% 2,7% 

Відсутність прив’язаності до території 5,4% 2,7% 1,1% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 
Жінка – активність 3,3% 0,5% 1,1% 0,5% 0,0% 0,0% 1,1% 
Активна сепарація (вигнання) 5,4% 0,5% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 1,6% 
Жінка – мінливість, інновація 3,8% 1,6% 0,5% 1,1% 0,0% 0,5% 0,0% 
Жінка – герой 4,9% 1,6% 2,7% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
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ì³æ ôåì³ííèìè é ìàñêóë³ííèìè îáðàçàìè,
´åíäåðí³ ïåðâåðç³¿ (ç òî÷êè çîðó ñëîâ’ÿíèíà),
âèáðàí³ íàìè äëÿ åêñïåðèìåíòó ñåðåä ìåòàôîð
êèòàéñüêî¿ ì³ôîëîã³¿, íå áóëè àêöåïòîâàí³
ãðóïàìè (çàãàëüíà ñóìà âñ³õ ÍÀ = 6,5%). À
æ³íêà-òâîðåöü ñâ³òó (ÊÈ 1) ÷è ïåðøà ëþäèíà
(ÊÈ 2) ³íòåðïðåòóºòüñÿ ïîä³áíî äî òîãî, ÿê ãðó-
ïè ïðàöþâàëè ç ºãèïåòñüêîþ “æ³íêîþ-ãëàâîþ
äåðæàâè”, – ÷åðåç àñîö³þâàííÿ ¿¿ ôóíêö³é â
îñíîâíîìó ç ãîñïîäàðñüêî-çåìëåðîáñüêèìè, à
òàêîæ, çâè÷àéíî, ðåïðîäóêòèâíèìè. Îáðàç
æ³íêè-ãåðîÿ (ÀÂ 5) çàâæäè áóâ äîáðîþ ï³äñòà-
âîþ äëÿ ³äåàë³çàö³¿, ñòèìóëþâàâ ãðóïó òà
ïðîâîêóâàâ áàãàò³ ôàíòàç³¿ íà òåìó ãåðî¿÷íîãî
ìèíóëîãî Óêðà¿íè òà îñîáëèâî¿ ðîë³ æ³íîê –
“òèõèõ ãåðî¿íü”, “æåðòîâíèõ”, “ãîòîâèõ äî
ñìåðò³ çà ñâî¿õ ä³òåé”, “ëàäíèõ ïîêèíóòè ð³äíó
çåìëþ, ùîá âðÿòóâàòè ñ³ì’þ”, à òàêîæ âèâîäèâ
íà ñöåíó îáðàçè “ä³òåé-çðàäíèê³â, êîòðèõ,
ïðîòå, ìàòè ïðîäîâæóâàëà ëþáèòè âñ³ì ñåðöåì”.

Îòæå, çàãàëüí³ ðåçóëüòàòè åêñïåðèìåíòó
ñâ³ä÷àòü ïðî íåîäíàêîâó ðåàêö³þ ãðóïè íà
çàñòîñóâàííÿ äëÿ àìïë³ô³êàö³¿ ³íîåòí³÷íèõ òà
àâòåíòè÷íèõ ì³ôîëîãåì: âèÿâëåíî òåíäåíö³þ
äî ïðèéíÿòòÿ åòíîàâòåíòè÷íî¿ òà äî íåïðèé-
íÿòòÿ ³íîåòí³÷íî¿ ñèìâîë³êè.

3. ²ÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖ²ß ÎÒÐÈÌÀÍÈÕ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ²Â

Âèùåîïèñàí³ ðåçóëüòàòè êîíòåíò-àíàë³çó
ïðàêòè÷íî çàëèøàþòüñÿ íà ð³âí³ êîíñòàòàö³¿
ôàêò³â, òîìó äëÿ ïåðåõîäó äî ÿê³ñíîãî ðîçóì³ííÿ
äîñë³äæóâàíîãî ÿâèùà ïîòðåáóþòü äîäàòêîâî¿
³íòåðïðåòàö³¿. Îñòàííÿ íå ìîæå ïðîâîäèòèñÿ
áåç ñï³ââ³äíåñåííÿ íîâîãî åìï³ðè÷íîãî ìàòåð³-
àëó ç íàÿâíèìè óæå ñïîñòåðåæåííÿìè òà âèñíîâ-
êàìè íà äàíó òåìó. ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç äæåðåë
[2; 3; 5–7; 10; 11; 14; 16; 23; 24], äîñë³äíèêè
óêðà¿íñüêîãî ìåíòàë³òåòó îäíîñòàéí³ ó âèçíà-
÷åíí³ íàñòóïíèõ ðèñ: 1) ïðèâ’ÿçàí³ñòü óêðà¿íöÿ
äî çåìë³; 2) ³äåàë³çàö³ÿ æ³íêè; 3) ïàñèâí³ñòü,
³íåðòí³ñòü, íåäîðîçâèòîê âîëüîâèõ ðèñ ïîð³â-
íÿíî ç ï³äâèùåíîþ ÷óòëèâ³ñòþ òà åìîö³éíîþ
ëàá³ëüí³ñòþ; 4) øèðîêå ïðîíèêíåííÿ ôåì³ííèõ
åëåìåíò³â (ñòðóêòóð òà îáðàç³â) ó ð³çí³ ñâ³òîãëÿäí³
ñôåðè (íàóêîâó, ðåë³ã³éíó, ì³ôîëîã³÷íó, ïîáóòîâó).

Çàãàëîì ìè ïîãîäæóºìîñü ³ç öèìè õàðàêòåðèñ-
òèêàìè. Íàçâàí³ ðèñè êîðåëþþòü ³ç âèÿâëåíèìè
íàìè ó ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòó ðåàê-
ö³ÿìè àêöåïòàö³¿ ì’ÿêî âèðàæåíî¿ àìá³âà-
ëåíòíîñò³ æ³íî÷èõ ì³ôîëîãåì, àðàíæóâàííÿì
³äåé “íåìèíó÷îñò³”, “äîë³” âëàñíå ÷åðåç æ³íî÷³

ñèìâîëè, à òàêîæ ñòàá³ë³çàö³ºþ ãðóïîâîãî â³ä-
÷óòòÿ áåçïåêè, êîòðå ñïîñòåð³ãàëîñÿ ïðè ðîáîò³
ç àñîö³àòèâíèìè ðÿäàìè, ïîáóäîâàíèìè íàâêîëî
îáðàç³â “çåìë³”, “õàòè”, “æ³íêè”. Íà íàøó äóìêó,
ñóêóïí³ñòü îïèñàíèõ õàðàêòåðîëîã³÷íèõ îñîáëè-
âîñòåé òà îçíàê óêðà¿íñüêîãî ìåíòàë³òåòó ìîæå
ðîçãëÿäàòèñÿ ÷åðåç ïðèçìó íåîïðàöüîâàíîãî
ìàòåðèíñüêîãî êîìïëåêñó. Éäåòüñÿ ïðî íåäîñ-
òàòíþ ³íòåãðàö³þ îáðàçó æ³íî÷î-ìàòåðèíñüêîãî
îá’ºêòà ÷åðåç éîãî ³äåàë³çàö³þ òà âñòàíîâëåííÿ ç
íèì íåàäåêâàòíèõ ìåæ, òîáòî ïðî ³íôàíòèëüíó
óñòàíîâêó íåçàâåðøåíî¿ ñåïàðàö³¿. Ïðèðîäíà
äèíàì³êà, êîòðà ìàëà áè ïðèâîäèòè äî ñåïà-
ðàö³¿ (³äåàë³çàö³ÿ – çíåö³íåííÿ – êîíñòðóþâàííÿ
ðåàëüíîãî îáðàçó) çóïèíÿºòüñÿ íà ïåðøîìó
åòàï³. Ó ðåçóëüòàò³ ìàòåðèíñüêèé îá’ºêò ìîæå
ñïðèéìàòèñÿ äâîÿêî:

à) ÿê íàñò³ëüêè íåäîñÿæíî ïðåêðàñíèé, ùî
ç íèì íåìîæëèâî âñòàíîâèòè ðåàëüí³ ìåæ³,
íåìàº øàíñó â³ä³ðâàòèñÿ â³ä íüîãî, áî í³õòî ³
í³êîëè íå çìîæå êîìïåíñóâàòè âòðà÷åíå;

á) ÿê “ì’ÿêî àìá³âàëåíòíèé”, ñôîðìîâàíèé
áåç ïðîõîäæåííÿ ôàçè çíåö³íåííÿ, òîìó àáñò-
ðàêòíèé, ïîçáàâëåíèé åìîö³éíîãî çàðÿäó, “íå-
ðåàëüíèé”, â³ä êîòðîãî âàæêî ñåïàðóâàòèñü,
îñê³ëüêè íåâ³äîìî, ÿêèì â³í º íàñïðàâä³.

Íåçàâåðøåíà ñåïàðàö³ÿ ïðîÿâëÿºòüñÿ òàêîæ
³ ÿê ðåàë³çàö³ÿ íåàäàïòèâíî¿ ó ðåàëüíîìó æèòò³
ðåãðåñèâíî¿ äèòÿ÷î¿ óñòàíîâêè – “ïàñèâí³ñòü,
³íåðòí³ñòü, íåäîðîçâèòîê âîëüîâèõ ðèñ ïîð³â-
íÿíî ç ï³äâèùåíîþ ÷óòëèâ³ñòþ òà åìîö³éíîþ
ëàá³ëüí³ñòþ”, ÿê ìè óçàãàëüíèëè âèùå. Íàòî-
ì³ñòü ³íäèâ³äóàë³çì óêðà¿íöÿ ñòàº çðîçóì³ëèì ÿê
ïðîÿâ ã³ïåðêîìïåíñàòîðíî¿ ñòðàòåã³¿. Âñ³ëÿêà
íåñâîáîäà âðàæàº òà â³äøòîâõóº, îñê³ëüêè
çà÷³ïàº ñåðéîçíó âíóòð³øíþ ïðîáëåìó, íàãàäóº
ïðî íå¿. Íåñâîáîäà çîâí³øíÿ â³äðèâàº òà â³ä-
âîë³êàº â³ä íåñâîáîäè âíóòð³øíüî¿ – ñèìâîë³÷-
íîãî áåçïå÷íîãî ïåðåáóâàííÿ â ìàòåðèíñüêîìó
ëîí³. Ïðîáëåìè ñåïàðàö³¿ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ ô³ê-
òèâíî, ñèìïòîìàòè÷íî – ÿê ï³äêðåñëåíèé ³íäè-
â³äóàë³çì, íåñïðîìîæí³ñòü äî ï³äêîðåííÿ, ³ððàö³î-
íàëüíèé, íåêåðîâàíèé, íåêîíñòðóêòèâíèé ïðîòåñò.

Ìîæíà ïðèïóñêàòè, ùî âëàñíå íåâ³äñåïàðîâà-
í³ñòü ñïðàâëÿº âðàæåííÿ ³íòðîâåðñ³¿, íàñïðàâä³
æ ìàº ì³ñöå ô³êñàö³ÿ íà íåîïðàöüîâàíîìó ìàòå-
ðèíñüêîìó êîìïëåêñ³. Íå äàðåìíî ². Êàãàíåöü
õàðàêòåðèçóº óêðà¿íñüêó íàö³þ (òîáòî àêòèâíîãî
ñóá’ºêòà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ, êîòðèé
ïîäîëàâ ñèëó òÿæ³ííÿ âíóòð³øíüî¿ ñïîãëÿäàëü-
íî¿ ñòàãíàö³¿) ÿê ñîö³îòèï “ëîã³êî-ñåíñîðíîãî
åêñòðàâåðòà” íà ïðîòèâàãó åòíîñó – “åòèêî-
³íòó¿òèâíîìó ³íòðîâåðòó”. Îïðàöþâàííÿ ìàòå-

Þ. Ìåäèíñüêà
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ðèíñüêîãî êîìïëåêñó ìîæå àêòèâ³çóâàòè æèòòºâ³
ñèëè åòíîñó, ñïðÿìóâàòè ¿õ íàçîâí³. Óêðà¿íñüêà
³ñòîð³ÿ ìàº ïðèêëàä òàêî¿ ñåïàðàö³¿ – “çâ³ëü-
íåííÿ” â³ä óñ³ëÿêîãî æ³íî÷îãî íà÷àëà çàïîð³çü-
êèõ êîçàê³â… â ëîí³ Ìàòåð³-Ñ³÷³… Îáìåæåíèé
ôîðìàò äàíî¿ ñòàòò³ íå çàëèøàþòü ì³ñöÿ äëÿ ³ñòî-
ðè÷íèõ ðîçâ³äîê, àëå, ïðèíàéìí³, âò³øàº ñàì ôàêò
òàêîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ñåïàðàö³éíî¿ ïðîáëåìàòèêè.

Â³äòàê àíàë³ç ÿêîñò³ òà äèíàì³êè êîãí³òèâ-
íî-åìîö³éíèõ êîìïëåêñ³â-ðåàêö³é ó÷àñíèê³â
òðåí³íãîâî-òåðàïåâòè÷íèõ ãðóï äàº çìîãó
çðîáèòè ïðèïóùåííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ó íîñ³¿â
óêðà¿íñüêîãî åòí³÷íîãî ìåíòàë³òåòó ïðîáëåìè
íåçàâåðøåíî¿ ñåïàðàö³¿ â³ä ³äåàë³çîâàíîãî àáî
íåðåàëüíî-íåéòðàëüíîãî ìàòåðèíñüêîãî îáðàçó.
Îêðåñëåíà òàêèì ÷èíîì ïñèõîëîã³÷íà êîíñòå-
ëÿö³ÿ, êîòðà º àêòèâíîþ ä³þ÷îþ ñèëîþ, ùî
ñòðóêòóðóº ³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä ó ìåæàõ åòí³÷íî¿
ñï³ëüíîòè òà ³íäèâ³äóàëüíèé äîñâ³ä íîñ³ÿ åòí³÷-
íîãî ìåíòàë³òåòó (àðõåòèï), íà íàøó äóìêó, ìîæå
ñòàòè îäíèì ³ç êëþ÷³â, ÿêèé îïèñóº äîñòàòíüî
âåëèêèé êîìïëåêñ ðèñ óêðà¿íñüêîãî ìåíòàë³òåòó,
âèÿâëåíèõ òà îïèñàíèõ áàãàòüìà äîñë³äíèêàìè.

Îòæå, îäíèì ³ç âèçíà÷àëüíèõ ãëèáèííî-
ïñèõîëîã³÷íèõ ôàêòîð³â óêðà¿íñüêîãî åòí³÷íîãî
ìåíòàë³òåòó º ïàðà àðõåòèï³÷íèõ ìîäåëåé –
á³íàðíèé àðõåòèï “Ìàòåð³ ³ Äèòèíè”, ðîçâèòîê
êîòðîãî ïåðåáóâàº ó ñòàãíàö³¿. Òîìó â³í ÷àñò³øå
äèôåðåíö³þºòüñÿ íà ï³äïîðÿäêîâàí³ ôîðìè -
àðõåòèïè “Â³÷íîãî ñèíà” (“Â³÷íî¿ äèòèíè”) òà
“Âåëèêî¿ Ìàòåð³”, ³ çíà÷íî ð³äøå – íà áóäü-
ÿê³ ³íø³ àðõåòèï³÷í³ ìîäåë³, ó ñòðóêòóð³ êîòðèõ
íå ô³ãóðóº ñèìá³îòè÷íèé çâ’ÿçîê ç îá’ºêòîì.

ÂÈÑÍÎÂÊÈ ÒÀ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

Êîíöåïòóàëüíî-ìåòîäîëîã³÷íèé ³íñòðóìåí-
òàð³é àíàë³òè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ äàº çìîãó çàä³ÿòè
ó ïîëå ãëèáèííî-ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ïðîá-
ëåìè åòí³÷íîãî ìåíòàë³òåòó òà éîãî ïñèõ³÷íèõ
êîðåí³â. Òåîðåòè÷íå ï³çíàííÿ ³ ðîçðîáêà â³äïî-
â³äíèõ ã³ïîòåç, âåðèô³êîâàíèõ â åêñïåðèìåíò³,
ñòàíîâëÿòü îñíîâó äëÿ íàóêîâîãî îá´ðóíòó-
âàííÿ êîìïëåêñíèõ îñâ³òí³õ, ïñèõîòåðàïåâòè÷-
íèõ, ïñèõîêîðåêö³éíèõ òà ïñèõîëîã³÷íî-òðåí³í-
ãîâèõ ïðîãðàì. Íà íàøå ïåðåêîíàííÿ, çãàäàí³
ïðîãðàìè ïîâèíí³ ðîçðîáëÿòèñÿ ³ç óðàõóâàí-
íÿì ïîòðåáè ãëèáîêîãî îïðàöþâàííÿ ñåïàðàö³éíî¿
ïðîáëåìàòèêè íîñ³ÿìè óêðà¿íñüêîãî ìåíòàë³òåòó.
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Ампліфікація – метод психотерапевтичної взаємодії,

котрий полягає у максимально можливому розширенні
асоціативного поля навколо генерованого групою (чи
клієнтом) психічного матеріалу (образу, ідеї); рух до
розуміння через доповнення.

Міфологема – образ (персонаж) чи мотив (стосунок,
ситуація, історія), задіяний до міфологічної світоглядної
системи як одиниця міфологічного дискурсу.
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