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політика. Для громадських лідерів навпаки – потрібна перевага
мотивів досягнення успіху та афіляції, спілкування та взаємодія з
людьми, їх підтримка в реалізації своїх цілей та задач.
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На території України проживає велика
польської частина
національної меншини. Як сприймають поляків в Україні, чи дають
можливість приймати активну політичну діяльність у житті міста, чи
підтримує влада міста у прагненні національної меншини
відновлювати культуру та традиції. Усі ці запитання є беззаперечно
актуальними. Проте для психологічних досліджень представляють
інтерес особистісні особливості політично активних та пасивних
поляків, зокрема їх ціннісна сфера.
Для дослідження ми використали метод репертуарних решіток
Дж. Келлі[1], що дає змогу визначити з ким особа себе ідентифікує
та які цінності виділяє.
Узагальнені результати дослідження представлені на рис.1.
134

ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 8.

Рис.1 Цінності осіб з числа польської національної меншини.

За першим блоком «Комунікативні навички» (спілкування з
оточуючими,
товариськість,
комунікабельність)
ми
можемо
прослідкувати чіткі відмінності на користь політично неактивних
поляків. Політично пасивні досліджувані чіткіше виокремлюють свої
комунікативні навички і вони є для них більш значимими.
За другим блоком «Професійні вміння»( організованість,
пунктуальність, наполегливість, дипломатичність,) бачимо велику
відсоткову різницю ( політично пасивні - 18,4%, політично активні 2,52%). Для досліджуваних, що є політично активними, професійні
вміння не є пріоритетними.
Натомість за блоком «політична позиція» (політична активність
,почуття справедливості, прагнення дієвих європейських змін та
політична незалежність) ми бачимо, що політично активні поляки
мають більший відсоток (7,32%), ніж політично пасивні (1,94%). Це
свідчить про пріоритетність політичної позиції для успішної
політичної діяльності.
За блоком «культурно-етнічна приналежність»(декларування
польського походження) ми можемо бачити, що у менше, ніж 1%
випадках політично активних поляків вважають важливим
декларувати своє походження. Проте у
політично неактивних
взагалі відсутні відповіді, що можна віднести до цього блоку.
За
блоком
«Особистісні
якості»(
справедливість,
відповідальність, доброта, стриманість, почуття гумору) у політично
пасивних досліджуваних значно вищий показник (37,8%), ніж у
політично активних (3,39%).
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Таким чином, можемо стверджувати, що важливими та
пріоритетними цінностями для політично активних поляків є цінності,
що входять до блоку «Політична позиція». На противагу їм,
політично пасивні досліджувані найбільш значимими вважають
цінності, що входять до блоків «професійні вміння» та «особистісні
якості». Вони спрямовують свою увагу на власні цінності, власний
розвиток, власне зростання, уникаючи ситуацій політичного
відстоювання інтересів інших поляків. У свою чергу, політично
активні спрямовують свою увагу на покращення життя та розвитку
культури у місті.
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Наявність в Україні досить великої чисельності груп
національної меншини зумовлює актуальність дослідження вказаної
проблематики. Важливе місце серед етнонаціональних груп займає
польська, оскільки ще здавна і до нашого часу в сучасній історії
України діаспора поляків відіграє важливу роль у житті країни. Аналіз
наукових праць, які стосуються польської національної меншини
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