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Дослідження ціннісно-мотиваційної сфери є досить актуальними 
у будь-який час та в будь-якій сфері діяльності особистості. Що вже 
й казати про політичну сферу, яка регулює життя усього суспільства, 
впливає на прийняття політичних рішень, реалізацію потреб та 
інтересів громадян певної країни, а нам цікавим є саме політична 
сфера в Україні на Житомирщині. З кожним роком, з часів 
незалежності нашої держави, все більше починають приймати 
участь у політичному процесі представники національних меншин 
(поляки, білоруси, росіяни, болгари тощо). Особливо актуальною є 
проблема впливу ціннісно-мотиваційної сфери на їх політичну 
активність на локальному рівні. 

Вибірку склали 4 особи, які є представниками польської 
нацменшини та  водночас беруть активну участь у громадсько-
політичному житті нашого регіону.  

Для дослідження використовувався проект методики «Політичні 
дилеми» (Савиченко О.М., Манілов Ю.М.), за допомогою якого ми 
мали змогу поспілкуватися та водночас всебічно дослідити 
особливості ціннісно-мотиваційної сфери громадсько-політичних 
лідерів Житомирщини. Обробка здійснювалась за допомогою 
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факторного аналізу, з метою перевірки значимості статистичних 
даних. 

Результати дослідження показали, що у політичних лідерів 
переважають мотив досягнення успіху та мотив влади, які 
допомагають їм досягати успіхів у політичній сфері. Також для них є 
важливою підтримка  близьких людей та критика з боку друзів та 
колег їхньої діяльності (Рис 1.).  

У громадських лідерів  виражені :  мотив досягнення, мотив 
уникнення та мотив афіляції. Мотив влади слабо виражений, але він 
пов’язаний більше не з політичною діяльністю, а із громадською 
діяльністю, загалом з поведінкою та реакцією оточуючих на 
діяльність досліджуваних. 

 
Рис.1. Факторне поле  мотиваційної сфери   політичних лідерів 

 

Інші мотиви виражені однаково, що каже про рівномірний 
розвиток мотиваційної сфери громадських лідерів з числа осіб 
польської нацменшини Житомирщини(Рис.2.)  
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Рис. 2. Факторне поле мотиваційної сфери громадських громадських лідерів 

 

Стосовно ціннісної регуляції, то в обох групах досліджуваних 
прослідковується рівномірний розвиток ціннісної регуляції діяльності, 
лише прослідковується така закономірність : у політичних лідерів 
переважає процесуальний рівень регуляції, а у громадських – 
соціальний рівень регуляції(Рис.3.). 

 
Рис.3. Ціннісна сфера громадських та політичних лідерів 

 

Таким чином, ми бачимо, що ціннісно-мотиваційна сфера 
політичних та громадських лідерів має відмінності та свої 
особливості. В першу чергу ми це пов’язуємо із різними видами 
діяльності, які відповідно вимагають різних підходів до їх реалізації. 
Так, для політичних лідерів важливою є реалізація мотиву влади та 
мотиву досягнення успіху, які допомагають реалізовувати себе як 
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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. 


