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лей работы профессионалов с семьями на основе идей партнерства является акту-

альной практической задачей. 
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Аннотация. В статье приводятся данные одного из этапов исследования гу-

манитарно-психологических факторов состояния и развития настроений в отдельных 

районах Донецкой и Луганской областей. Был проведен опрос 50 человек по методу 

полустандартизированного интервью. Полученные ответы обработаны с помощью 

контент-анализа и факторного анализа на основе ковариации; значимость различий 

оценена по критерию Фишера. Обнаружен ряд психоэмоциональных доминант со-

знания респондентов. Наиболее явными среди них являются: преобладание эмоцио-

нально-аффективных реакций и оценок, переживания из-за войны, переживания из-

за материальных проблем, беспокойство за семью, тоска по прежней жизни, неопре-
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деленность будущего, отрицательно-противоречивая оценка текущих событий, пе-

реживание чувства вины и стремление избавиться от него путем нахождения других 

виновников.  

Ключевые слова: психоэмоциональные состояния; доминанты сознания; не-

определенность будущего; чувство вины; поиск виноватых  
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Annotation. The article presents data from one of the stages of the study of human-

itarian and psychological factors which determine state and development of sentiment in 

separate districts of Donetsk and Luhansk regions. A survey of 50 people was conducted 

by the method of semi-standardized interview. The received responses were processed us-

ing content analysis and factor analysis based on covariance; significance of differences 

was assessed by Fisher criterion. A number of psycho-emotional dominants of the re-

spondents‘ consciousness were found. The most obvious among them are: prevalence of 

emotional and affective reactions and assessments, worries because of the war, worries be-

cause of the material problems, family concern, longing for the old life, uncertainty of the 

future, negatively contradictory assessment of current events, sense of guilt and trying to 

get rid of it by finding other culprits. 

Keywords: psycho-emotional states; dominants of consciousness; uncertainty of 

the future; sense of guilt; search for the culprits 

 
Нароўні з відавочнай для ўкраінскага грамадства сацыяльна-палітычнай 

актуальнасцю праблем, звязаных з падзеямі на Данбасе, вялікае значэнне 

набываюць даследаванні гуманітарна-псіхалагічных фактараў развіцця і ха-

рактарыстык стану масавых настрояў у асобных раѐнах Данецкай і Луганскай 

абласцей (АРДЛА). Такія даследаванні не набылі сістэмны характар, а існую-

чыя дадзеныя – гэта альбо дэрываты сацыялагічных апытанняў, альбо сюжэты 

публіцыстычных матэрыялаў. У той жа час ѐсць нямала айчынных і замежных 

даследаванняў, якія ахопліваюць больш шырокі кантэкст пытання. Гаворка 

ідзе аб: агульных геапалітычных і палітыка-ідэалагічных арыентацыях жыха-

роў розных рэгіѐнаў Украіны і краін постсавецкай прасторы [1–6], адносінах 

да вайны і ваенных канфліктаў [7–11], асаблівасцях перажыванняў асобай або 

супольнасцю псіхаэмацыйных траўмаў у складаных умовах гістарычнага і 

палітычнага развіцця [12–17]. Ва ўмовах грамадска-палітычнага жыцця сучас-

най Украіны прадметам навукова-псіхалагічнага інтарэсу павінны быць 

псіхаэмацыйныя станы і тэндэнцыі змены свядомасці жыхароў Данбаса, у 

прыватнасці на не падкантрольных Украіне тэрыторыях. Недаступнасць гэтых 

раѐнаў для непасрэдных даследаванняў украінскімі навукоўцамі падахвочвае 

звяртацца да больш апасродкаваных прыѐмаў абследавання асоб, якія жывуць 

па іншы бок лініі размежавання. 



474 

Мэта даследавання заключаецца ў абагульненні вынікаў апытання жы-

хароў АРДЛА, накіраванага на выяўленне найбольш актуальных і праблемных 

характарыстык іх псіхаэмацыйнага стану. Методыка і арганізацыя даследа-

вання. Апытанне праходзіла ў ліпені 2018 года на тэрыторыі кантрольнага 

пункта ўезду-выезду «Маѐрскае» і каля будынка Каардынацыйнай групы АТГ 

«Данецк» у г. Бахмут Данецкай вобл. Апытваліся грамадзяне, якія перасякалі 

лінію размежавання або афармлялі дазволу на яе перасячэнне і, па іх словах, 

пражываюць або пераважна знаходзяцца ў АРДЛА. Удзел у апытанні быў 

добраахвотным. Апытана 50 чалавек (28 жанчын і 22 мужчын). Паколькі 

сярод грамадзян, якія перасякаюць лінію размежавання, істотна пераважаюць 

асобы сталага веку (пенсіянеры), было вырашана не апытваць моладзі, а за-

сяродзіцца на рэспандэнтах сярэдняй і старэйшай узроставых груп. Узроставы 

дыяпазон апытаных склаў 38–84 гады, медыяна – 62 гады. Па месцы жыхар-

ства рэспандэнта падзяліліся на дзве групы: 28 жыхароў найбуйнейшых гара-

доў і 22 жыхары іншых гарадоў і мястэчак. Сельскіх жыхароў сярод апытаных 

не аказалася. Метадам апытання было паўстандартызаванае інтэрв‘ю, якое 

змяшчало 16 пытанняў. Дзесяць з іх тычылыся псіхаэмацыйных станаў саміх 

рэспандэнтаў і іх асяроддзя: Як вам жывецца? Што вас больш за ўсѐ радуе? 

Што вас найбольш засмучае? Што вас больш за ўсѐ палохае? Якое будзе ваша 

жыццѐ праз 5 гадоў? Якое будзе жыццѐ Данбаса праз 5 гадоў? Як жывецца 

людзям з вашага асяроддзя? Што найбольш радуе людзей з вашага асяроддзя? 

Што больш за ўсѐ засмучае людзей з вашага асяроддзя? Што больш за ўсѐ па-

лохае людзей з вашага асяроддзя? 

На ўласнае жаданне рэспандэнты размаўлялі на ўкраінскай або расей-

скай мове. Амаль усе рэспандэнты заяўлялі, што ім усѐ роўна, на якой мове 

гаварыць, аднак большасць аддала перавагу расейскай.  

Для статыстычнай апрацоўкі атрыманых адказаў ужыты кантэнт-аналіз. 

Улічваліся ўсе значэнні, знойдзеныя ў адказах кожнага рэспандэнта. Для да-

лейшай інтэрпрэтацыі выкарыстана значэнні, якія здараліся ў адказах не менш 

за пяць чалавек (10%). Адрозненні паміж групамі рэспандэнтаў выяўляліся на 

аснове крытэра Фішэра. 

Вынікі даследавання. Праведзены колькасны і якасны аналіз паказаў, 

што свядомасць жыхароў АРДЛА нельга назваць аднастайнай: у яе прасторы 

функцыянуюць вельмі разнародныя сэнсы і арыентацыі. У той жа час 

параўнанне прадстаўнікоў груп, выдзеленых па полу, узросту і месцы жыхар-

ства, паказала адсутнасць істотных адрозненняў паміж імі. Гэта дало падставы 

лічыць іх свядомасць аднастайна змяшанай. 

Атрымана наступнае размеркаванне абагульненых адказаў на зададзе-

ныя пытанні (сума працэнтаў можа перавышаць 100; прыведзеныя дадзеныя 

не маюць строга сацыялагічнага характару, а адлюстроўваюць асноўныя 

псіхалагічныя складнікі уяўленняў і перажыванняў).  

«Як вам жывецца?»: добра – 16%, сярэдне – 52, дрэнна – 32; 

«Што вас больш за ўсѐ радуе?»: сям‘я – 60, што жывы – 20, стан зда-

роўя – 16; нішто не радуе – 12; 
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«Што вас найбольш засмучае?»: сямейныя праблемы – 20, адносіны з 

навакольнымі – 20, стан здароўя – 12; 

«Што вас больш за ўсѐ палохае?»: лѐс сям‘і – 24, нішто не палохае – 16; 

«Якое будзе ваша жыццѐ праз 5 гадоў?»: не ведаю – 38, палепшыцца – 

20, не зменіцца – 14, лепшым не будзе – 10, спадзяюся на лепшае – 16, будзе 

лепшым, калі скончыцца вайна, – 18; 

«Якое будзе жыццѐ Данбаса праз 5 гадоў?»: не ведаю – 32, палепшыцца 

– 20, не зменіцца – 18, будзе лепшым, калі скончыцца вайна – 22, Данбас 

вернецца ў Украіну – 10; 

«Як жывецца людзям з вашага асяроддзя?»: добра – 16%, сярэдне – 52, 

дрэнна – 32; 

«Што больш за ўсѐ радуе людзей з вашага асяроддзя?": не ведаю – 24, 

нішто не радуе – 22, што жывыя – 24, сям‘я – 18, простыя жыццѐвыя радасці – 

16, пенсія, зарплата – 12; 

«Што больш за ўсѐ засмучае або палохае людзей з вашага акружэння?» 

(адказы на пытанні аб тым, што засмучае або палохае, выразна не ад-

розніваліся, таму іх аб‘ядналі ў адну сэнсавую адзінку): не ведаю – 14, вайна – 

74, агульная абстаноўка – 34, няпэўнасць – 28%. 

Псіхалагічная структура дадзеных рэспандэнтамі ацэнак вызначалася з 

дапамогай факторного аналізу на аснове каварыяцыі. Вылучыліся шэсць фак-

тараў з агульнай дысперсіяй 53,4%. Першы фактар (ўклад у дысперсію 11%) 

адлюстроўвае «стан нявызначанасці» ацэнак і настрояў. У другім фактары 

(10%) аб‘ядналіся прыкметы «турботы за сям‘ю». Змест трэцяга фактару 

(9,7%) асвятляе «супярэчлівыя ацэнкі будучага». У чацвѐртым фактары (8,3%) 

прасочваецца «ахоўнае імкненне абясцэніць вайну». Пяты фактар (7,7%) мож-

на вызначыць як «слабую цікавасць да праблем атачэння». Змест шостага 

фактару (6,7%) характарызуе «ацэнку стану здароўя». 

Абагульненне апісаных суадносін дало падставы казаць аб наяўнасці ў 

свядомасці жыхароў АРДЛА шэрагу эмацыйных дамінант: перажыванняў з-за 

вайны, перажыванняў з-за матэрыяльных праблем, турботы за сям‘ю, тугі па 

мінулым жыцці, нявызначанасці будучыні, негатыўна-супярэчлівай ацэнкі 

бягучых падзей. 

Было вылучанае «слабое месца» свядомасці рэспандэнтаў – адсутнасць 

бачання будучыні ў цэлым і прывабнага будучага ў прыватнасці. Гэтым 

збольшага можна растлумачыць псіхалагічную панадлівасць у 2014 годзе «ра-

сейскага праекта» для Данбаса і «крымскага сцэнара», якія запоўнілі прабел у 

свядомасці жыхароў рэгіѐну. Першы паказаў ім павабную «перспектыву» да-

лейшага развіцця, а другі – ўяўную «магчымасць» яе рэалізацыі. 

Яшчэ адна асаблівасць свядомасці жыхароў АРДЛА (а як паказалі нашы 

папярэднія даследаванні, падкантрольнай часткі таксама) тычыцца перажы-

ванні пачуцця віны. Для большасці рэспандэнтаў важна не мець такога па-

чуцця, быць упэўненымі ў тым, што яны самі, «простыя людзі», ні ў чым не 

вінаватыя. Адсюль выцякае неабходнасць знайсці вінаватага, перакласці на 

яго віну за ўсѐ, што адбылося і адбываецца. Для пошуку такіх абвінавачванняў 
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грамадзяне выкарыстоўваюць любыя аргументы, нягледзячы на іх пера-

канаўчасць і лагічнасць. Тут дамінуюць імпульсіўна-ўзбуджаныя ацэнкі, і 

гэтая асаблівасць свядомасці пераклікаецца з апісаным вышэй агульным 

дамінаваннем эмацыйных рэакцый. 

Высновы. Для свядомасці жыхароў АРДЛА характэрным з‘яўляецца 

істотнае дамінаванне эмацыйна-афектыўных рэакцый і ацэнак, невыразнае ба-

чанне будучыні, імкненне пазбавіцца ад пачуцця віны. Такія асаблівасці 

адкрываюць прастору для эфектыўнага пераканаўчага псіхалагічнага ўздзеян-

ня з розным, нават зусім процілеглым, ідэалагічным напаўненнем. 
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Аннотация. В тексте представлены результаты оригинального исследования 

научного коллектива под руководством автора, которые эмпирически обосновывают 

влияние культурных укладов (традиционного, модерного, постмодерного), сосуще-

ствующих сегодня в современном мультикультурном украинском обществе, на со-

держательные характеристики субъективного благополучия украинской молодежи. 

Полученные статистические данные позволяют говорить о наличии различных типов 

личностной организации испытуемых на основе их ценностных предпочтений. 

Ключевые слова: культурный уклад; тип личности; субъективное благопо-

лучие; мультикультурализм; метамодерн. 
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Annotation.The text presents the results of the original research team led by the author, 

who empirically substantiate the influence of cultural patterns (traditional, modern, postmodern) 

that coexist today in modern multicultural Ukrainian society, on the substantive characteristics of 

the subjective well-being of Ukrainian youth. The obtained statistics allow us to speak about the 

presence of various types of personal organization of the subjects based on their value preferences. 

Keywords: cultural structure; personality type; subjective well-being; multicultur-

alism; metamodern. 


