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ІДЕЯ МЕНТАЛІТЕТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРІ 
 

Менталітет – це образ світу, картина світу, спосіб бачення світу, згідно з багатьма дослідниками (Л. Февр, М. Блок, 

Р. Редфилд, К. Гирц, А.Я. Гуревич, Ж. Ле Гофф, Б.В. Марков, А.Л. Ястребицкая, А.П. Огурцов и др.), створює в 

мисленні  носія культури уявлення про те, як існують речі, природа, суспільство, Менталітет, як такий, несе у собі 

не тільки функцію існування в світі. Аспект має багате коріння яке потребує епістомологічного підходу. Оскільки 

менталітет у своїй сукупності може мати фактори обмеженого підходу. Які характеризуються у прояві певної 

стигматизації. Формування позиції критичного мислення шляхом дослідження тих чи інших аспектів думок світової 

спільноти, відкриває менталітет геть з іншого боку. Аналіз даних показав, що визначення має дуже великий 

суб’єктивний формат. Такий стан проблематики нівелює процес становлення нових наукових витоків у розвитку 

цього поняття. Мета статті: чітко визначити вплив менталітету на українське суспільство.    
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Важливість інформаційного простору не 

можна заперечувати. Ми є носіями певних 

орієнтирів, які були нав’язані нам батьками, 

суспільством тощо. Простежуючи основні віхи 

історії, намагаючись у повному обсязі осягнути 

свою сутність, ми звертаємося до минулого, в 

якому знаходимо часом розпливчасті відповіді 

на питання націотворення. Тому виникає 

необхідність звертатися до попередніх 

досліджень стосовно українського народу з 

боку  своєрідного епістомологічного анархізму. 

І тільки це може посприяти народженню 

нового розуміння відносно, здавалося б, не 

такої вже й важливої суті як менталітет. 

Проблематика українського менталітету як 

унікальної субстанціональності народного 

світосприйняття, що містить у собі 

забезпечення такої складової як ідентичність 

нації на різних етапах української історії, 

завжди мала характер актуальності в 

українській етнофілософії, такою вона 

залишається і на сьогоднішній день. Щоб 

детально дослідити це питання, необхідно 

звернутися до самого визначення даного 

поняття. Менталітет ( від лат. mens (mentis) – 

розум, мислення, душевний склад) – сукупність 

соціально – психологічних настанов, 

автоматизмів та навичок свідомості, які 

формують способи бачення світу та уявлення 

людей, що належать до тої чи іншої спільноти. 

Як і будь – який соціальний феномен, 

ментальності історично мінливі, але зміни в 

них відбуваються дуже повільно. Як вже 

зазначено вище, інформаційний простір є 

важливим. В цій системі відбуваються 

накопичення соціально важливої інформації. 

Колективний інтелект нації не завжди 

спроможний ефективно та своєчасно 

пропустити крізь себе дані інформаційні 

потоки. В таких випадках спрацьовує пласт 

низинної суспільної психіки, що відображає 

дійсність на дораціональніму, дологічному 

рівні. Значення ментальності, як такої, важко 

переоцінити з даного рівня. Другий аспект, 

який напрошується до висвітлення являє собою 

різноманіття тлумачень відносно ментальності. 

Хоч і поняття знаходиться в науковому 

використанні понад вісімдесят років, за цей 

період не з’явилося усталеного трактування, бо 

ще як влучно висловлювався Стендаль 

однаково важко задовольнити читачів, коли 

пишеш про предмет малоцікавий або про 

предмет, який має за собою неабияку цінність. 

Так представники школи Анналів розробляли 

поняття ментальності через призму своєрідного 

корелятора ідеології та утопії, способом 

мислення масового – історичного. Бачення 

історії  відбувається формою  колективного – 

неусвідомленого. Як вважає Фр. Граус, 

менталітет, ментальність важко визначити, як і 

поняття ідеологія чи культура, але це не 

означає той факт, що менталітет взагалі не 

можливо розглядати. На його думку, 

менталітет – це загальний тонус довготривалих 

норм поведінки та поглядів індивідів у межах 

груп. Менталітет не може бути монолітним, 

незмінним, він дуже часто суперечливий і 

створює специфічні вживані зразки, 

стереотипи думок та дій і він виявляється у 

нахилі індивіда до певних типів реакцій, є їхнім 
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механізмом[2 с 80]. З погляду Ю. Мітке, 

менталітет – це саморозуміння групи, про нього 

можна казати лише у випадку процесу 

дослідження групової поведінки. “ Коли я 

говорю про менталітет пустельника, я маю на 

увазі його саморозуміння, типове для 

пустельників, тобто розглядаю його як 

представника групи чи класу індивідів.” [1 с. 

85]. Цей менталітет простежується не у 

вагомих діях, а в повсякденній, 

напівавтоматичній поведінці й мисленні. Тобто 

менталітет – спільна установка, яка в межах 

певної групи розглядається під кутом само 

собою зрозуміле. П. Дінцельбахер стверджує, 

що визначення ментальність – це набір 

способів та змістів мислення та сприйняття, які 

типові для певного колективу у відповідний 

період.[ 2 с.21]. Немає усталеного визначення і 

серед українських науковців. Прикладом може 

слугувати Вікторія Храмова, яка у своїй роботі 

оригінальних досліджень специфіки світовідчуття 

нашого народу “Українська душа” пропонує 

таку дефініцію. “Ментальність – це спільне 

психологічне оснащення представників певної 

культури, що дає змогу хаотичний потік 

різноманітних вражень інтегрувати свідомістю 

у певне світобачення. Воно і визначає, врешті – 

решт, поведінку людини, соціальної групи, 

суспільства, внаслідок чого суб’єктивний зріз 

суспільної динаміки органічно включається до 

об’єктивного історичного процесу.” [3 с.4]. 

Натомість І. Старовойт зазначає, що менталітет 

являє собою сферу соціально – психологічного, 

яке містить характеристику окремих народів та 

окремих представників різних етнічних груп і 

також визначає сприйняття щодо суспільства 

та природи. Різні авторські підходи щодо 

менталітету породжують ризому, яка 

замикається на собі, оскільки жодна з 

гуманітарних наук не в змозі задовільнитися 

своїм дослідженням. Більш того, основна 

проблема полягає в тому, що менталітет у 

своєму вимірі відшліфувався у свідомості 

людей до автоматизму. Це, насамперед, 

створює умови до негативних формацій на тлі 

суспільного життя, бо менталітет, як такий, 

нівелюється з точки зору науковості. Він 

переходить у стадію стилістичної форми, яка за 

своєю суттю є нічим іншим як захисною 

реакцією психіки на фактори, які не мають 

чіткої схеми вирішення. Саме той факт, що 

менталітет поєднує у собі не тільки фактори 

людського мислення, а й фактори низинних 

пластів – психоенергетичного та безсвідомого - 

це у свою чергу призводить до наявності такого 

ключового моменту, що ментальність набирає 

значний аморфний характер. Дуже зручно 

використовувати таку дефініцію. Страх 

прогнозувати майбутній розвиток країни в 

умовах криз та нестабільності, зумовлює 

бажання багатьох гуманітаріїв знаходити ланку 

подалі від актуальної реальності. Вихід у 

минуле, вибір лояльної проблеми, від рішення 

якої не залежить доля цілого людства - усе це і 

на сьогоднішній день влаштовує сучасних 

теоретиків. Чому в країні все погано? Бо такий 

в нас менталітет. В цих реченнях 

простежується вся фатальність нашого з вами 

інформаційного потоку. Дане явище можна 

трактувати як перейняту структуру мислення, 

яке має специфіку перелаштовуватися, в 

ситуації України, у негативну форму 

сприйняття. Адже в країні погано, тож і 

автоматична конотація має негативний 

підтекст. Роздувається у своїй парадигмі лише 

одна окрема частина менталітету, яка часто має 

досить аматорський рівень аналізу та носить у 

собі поверхневу структуру тлумачення. Такий 

стан проблематики не тільки не призведе до 

успіху, а й дискредитує цілі сучасних 

соціальних реформ. Недоречним також 

розглядати специфіку менталітету через окремі 

структурні елементи, хоча б тому, що 

менталітет не набуває закінченості. Досить 

додати до опису ще один компонент, і існуюче 

визначення втрачає сенс. В філософському 

аспекті тлумачення терміну лишається 

розмитим та не чітким. Щодо психологічного 

визначення, то з точки зору психолога, 

ментальність може мати форму прикріплення 

до сталої структурної системи, яка, у свою 

чергу, характеризується стосовно різних 

культур, певним набором специфік 

психологічного життя. Ці різні чинники 

психологічного життя детерміновані в 

економічних, політичних умовах життя в 

історичному аспекті. (И. Г Дубов)[4]. 

“Ментальність – це наявність у людей того чи 

іншого суспільства певного розумового 

інструментарію, психологічного оснащення, 

яке дає їм можливість сприймати та осягати 

світ у власному баченні.” (Л.И.Сименникова) 

[5].Чисельні психологічні дослідження 

доводять, що у представників різних етносів 



Альманах науки 

 

34 

складається різний образ світу. Даний образ 

виконує функцію забезпечення неперервності 

актуально – сприйнятого світу та підготовки 

задля його освоєння.[6]. Етнічна ментальність 

детермінує побудову етнічно – змальованого 

образу світу. Існуючі психологічні визначення  

достатньо чітко охоплюють сутність феномена, 

при цьому в деяких з них виділяються окремі 

психологічні аспекти. Серед них – акцент на 

без свідомому рівні психіки. Дані дефініції ми 

будемо зводити у структуру Б. 

  Б. 1. Ментальність – пише А. Я. Гуревич, - 

в цілому аспекті може головним чином 

залишатися непроефлектированою і логічно не 

виявленою. Ментальність... це той рівень 

суспільного, на якому думка не відділена від 

емоцій, від латентних звичок та прийомів 

свідомості, – люди ними користуються, 

зазвичай не помічаючи факт використання, 

вони не замислюються в їх сутність та 

передумови, в їх логічну обґрунтованість" [7 

с.56]. В.Г.Нестеренко пропонує термінологічно 

розділити ментальність та менталітет. "Поняття 

"ментальність", – пише він, – означає певну 

сукупність укорінених, неусвідомлюваних  

форм світосприйняття, які наявні будь – якій 

групі людей, які визначають спільні риси 

відносин та поведінки цих людей стосовно до 

феноменів їхнього буття – життя та смерті, 

здоров’я та хвороби , праці та споживання, 

прироли, дитинства та старості, сім’ї та 

держави, минулого та майбутнього. Категорія Б 

англомовних авторів розділяє думку про те, що 

менталітет треба осмислювати з боку саме 

свідомого рівня психіки. Менталітет, згідно з 

думкою цих авторів, це: 

- Узагальнення усіх характеристик, 

визначуваних розумом.(Дж. Чаплін). 

- Сукупність розумових звичок, вірувань, 

психічних установок характерних для будь – 

якої групи людей, стан розуму.(Велика 

енциклопедія Ларусса). 

- Якість розуму, яке характеризує окремого 

індивіда або клас індивідів.(Ребер. А). 

Категорія В- нормативне визначення 

спрямовує на норми реакцій, які характерні для 

даного соціального чи етнічного утворення. 

Засновником даної підгрупи можемо вважати 

А. Дж. Тойнбі, який у своїй праці визначив 

ментальність як поняття, яке характеризує 

систему звичок свідомості. Примітно, що 

поняття система досить рідко зустрічається в 

дефініціях ментальності. Дане поняття 

замінюється як сукупність як дещо менш 

строге та послідовне. Також до цієї групи 

можна віднести і таке визначення, узяте з 

філософського словника Ла – Ланде – менталітет 

- це сукупність розумових установок, звичок 

мислення, фундаментальних вірувань індивіда. 

Київський соціолог М. Мищенко підкреслює, 

що ментальність є механізмом в якому 

легітимізація йде за одними емоціями, інші ж 

емоції підпадають відмові у своїй власній 

легітимізації. Структурні визначення у категорії  

Г в котрих увага акцентується на структурі 

ментальних процесів. За думкою Ф.Селлина, 

ментальність – це наповнені глибоким сенсом 

структури колективного пояснення дійсності. 

Менталітет – пише Ю. М. Канигин, - це 

структура, склад душі людини, етносу, соціуму 

співвідношення її елементів та стан останніх. 

Як підсумок, категорії Б,В,Г сконцентровують 

увагу на суб’єктивній стороні феномену, 

абсолютно випускаючи з вигляду 

характеристики об’єктивні. Це аж ніяк не 

сприяє всесторонньому розгляду даного явища. 

Ментальність у більшості випадків постає як 

готовий продукт, як результат, як підсумок 

прихованих процесів. На питання чому 

ментальність не тільки не дає відповіді, а й 

взагалі не ставить його. Отже, виходячи з того, 

що менталітет не з’ясований остаточно, ми 

обмежуємо себе використовуючи даний фрейм, 

бо ідея менталітету як такого не дає нам змогу 

бачити нові шляхи розвитку суспільних 

цінностей. У подальшій перспективі поступово 

треба відмовлятися від цього визначення. На 

заміну треба використовувати дефініцію образ 

мислення. Mindset(образ мислення) – це 

достатньо стабільні уявлення про життя, які 

піддаються корегуванню. 
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Ернст Д..  

ІДЕЯ МЕНТАЛЬНОСТИ В УКРАИНСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Менталитет - это образ мира, картина мира, способ видения мира, согласно многими исследователями (Л. Февр, М. 

Блок, Г. Редфилд, К. Гирц, А.Я. Гуревич, Ж. Ле Гофф, Б.В. Марков , А.Л. Ястребицкая, А.П. Огурцов и др.), создает в 

мышлении носителя культуры представление о том, как существуют вещи, природа, общество, Менталитет, как 

таковой, несет в себе не только функцию существования в мире. Аспект имеет богатые корни, которые требуют 

эпистомологического подхода. Поскольку менталитет в своей совокупности может иметь факторы ограниченного 

подхода, ххарактеризующиеся в проявлении определенной стигматизации. Формирование позиции критического 

мышления путем исследования тех или иных аспектов мыслей мирового сообщества, открывает менталитет 

совершенно с другой стороны. Анализ данных показал, что определение имеет очень большой субъективный формат. 

Такое положение проблематики нивелирует процесс становления новых научных истоков в развитии этого понятия. 

Цель статьи: четко определить влияние менталитета на украинское общество. 

Ключевые слова: фрейм, ризома, безсознательное, груповое поведение, негативная формация, парадигма. 

 

Ernst Daniil  

IDEA OF MENTALITY IN UKRAINIAN MESURAMENT 

Mentality is the image of the world, a picture of the world, a way of seeing the world, according to many researchers (L. Fever, 

M. Block, R. Redfield, K. Girz, A.Ya. Gurevich, J. Le Hoff, B.V. Markov , AL Yastrebitskaya, AP Ogurtsov, etc.), creates in the 

thinking of the bearer of culture the idea of how things exist, nature, society, mentality, as such, carries not only the function of 

existence in the world. The aspect has rich roots that need an epistomological approach. Since the mentality in its totality may 

have factors of limited approach. Which are characterized by the manifestation of certain stigmatisation. Formation of the 

position of critical thinking through the study of various aspects of the world community opens the mentality away from the 

other side. Data analysis has shown that the definition has a very large subjective format. This state of affairs reduces the 

process of formation of new scientific sources in the development of this concept. Purpose of the article: to clearly define the 

influence of mentality on Ukrainian society. 

Key words:  frame, rhizome, unconscious, group behavior, negative formation, paradigm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


