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Про ду ку ван ня іден тич нос тей ет но куль тур них
гро мад Північно го При а зов ’я

27 лю то го 2007 року в Інсти туті соціології НАН Украї ни відбу ло ся чер го -
ве засідан ня аспірантсько го клу бу. З до повіддю на тему влас но го дис ер -
таційно го досліджен ня “Про ду ку ван ня іден тич нос тей ет но куль тур них
гро мад Північно го При а зов ’я” вис ту пи ла аспіран тка 2-го року на вчан ня
відділу історії, теорії та ме то до логії соціології Інсти ту ту На та ля Гавріна.

Засідан ня клу бу про во ди ло ся у формі роль о вої гри — своєрідно го за хис ту
тез дис ер таційної ро бо ти до повідач кою в ролі “по шу ка ча”, тоді як її коле -
ґи-аспіран ти вис ту па ли в ролі дис пу тантів та “опо нентів”.

До повідач ка пре зен ту ва ла свій дослідниць кий про ект, окрес ли ла його
мету й за вдан ня, об’єкт, пред мет і ме то ди досліджен ня та основ ний зміст
ви ко на ної на да но му етапі ро бо ти. На ве де мо го ловні тези цієї до повіді.

• Остан ня де ка да XX і по ча ток XXI століття відзна ча ють ся ак ту аліза цією 
реґіональ ної про бле ма ти ки. Пев ною мірою це є зво рот ним бо ком ґло -
балізації, соціокуль тур ною ре акцією суспільства та гро мад на по в’я зані
з цим тен денції куль тур ної універ салізації та стан дар ти зації. Су часні
про це си ґло балізації та спри чи ню вані ними маніфес тації реґіональ них і 
ло каль них соціокуль тур них іден тич нос тей за мас штабністю соціокуль -
тур них впливів та про явів мож на порівня ти з істо рич ною транс фор -
мацією тра диційно го суспільства у мо дер не, яка ак тивізу ва ла со ціо -
логічну уяву кінця XVIII — по чат ку XIX століть.

• Не оми на ють ці про це си й укр аїнське суспільство, яке ха рак те ри зу -
ється влас ною ба га то вимірною транс фор мацією (Т.Кузьо, М.Ряб чук,
В.Сте па нен ко). На фор му ван ня куль тур но го про сто ру укр аїнсько го со -
ціуму впли ва ють та кож про це си міжкуль тур ної та внутрішньо куль тур -
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ної ко мунікації, куль тур ної ди фузії, ак ту алізації різно манітних ет но -
куль тур них смислів та кон текстів. Адже в соціокуль тур но му про сторі
Украї ни існу ють і взаємодіють різно манітні іден тич ності — на ціо наль -
ні, етнічні, політичні, соціальні, куль турні, релігійні, про фесійні, ло -
кальні, реґіональні, гру пові, осо бистісні тощо; вони ма ють або праг нуть
здо бу ти легітимність і про ду ку ють ся у відповідних іден тифікаційних
прак ти ках, зок ре ма реґіональ них та ет но куль тур них. Як взаємодіють та
впли ва ють одна на одну різні іден тич ності? Яки ми є ре альні ме ханізми
та прак ти ки їх збе ре жен ня і відтво рен ня? Чи фор мується по при все
єдине соціокуль тур не поле укр аїнської гро ма дя нської іден тич ності та
як співвідно сять ся з ним іден тич ності реґіональні, ло кальні, ет но куль -
турні? Це — лише не ве ли ке коло пи тань, які ви ни ка ють пе ред дослідни -
ком у пло щині підхо ду до цієї теми.

• Чому я об ра ла саме Північне При а зов ’я як реґіональ ний фо кус сво го
досліджен ня? Не лише тому, що я сама корінна меш кан ка цьо го реґіону,
а отже, мої власні спос те ре жен ня за близь ким соціокуль тур ним ото чен -
ням та прак ти ка ми фор му ван ня різно манітних іден тич нос тей є пев ною
фак то логічною осно вою мого досліджен ня, так би мо ви ти, “з пер ших
рук”. І з об’єктив ної істо рич ної й соціологічної пер спек ти ви цей реґіон
вар тий дослідниць кої ува ги. Істо рич но Північне При а зов ’я — це те ри -
торія, на якій з гли бо кої дав ни ни відбу ва ли ся мас штабні істо ричні події, 
по в’я зані з про жи ван ням і пе реміщен ням ба гать ох на родів. Тут  заро -
джувалися, роз ви ва ли ся й за не па да ли різні куль ту ри в меж ах різних
істо рич них епох. Ця особ ливість істо рич ної долі на шо го краю зберіга -
ла ся і в період Се ред ньовіччя і за Но во го часу, коли Північне При а зов ’я
в ре зуль таті ге о політич но го і військо во го про ти бо рства вхо ди ло до
скла ду різних дер жав них утво рень, було місцем пе ре се лен ня пред став -
ників ба гать ох на родів і на род нос тей. Хро но логічні рам ки мого до -
сліджен ня охоп лю ють кінець XVIII–XX століття — один із на й су пе реч -
ливіших періодів в історії Украї ни з огля ду на зміст істо рич них про -
цесів, а та кож соціаль но-політичні та національ но-куль турні наслідки: з 
од но го боку, йдеть ся про фор му ван ня й ево люцію іде о логії національ -
но го відрод жен ня, а та кож збе ре жен ня та відтво рен ня національ них
тра дицій і куль ту ри різних ет носів ба га то національ но го реґіону, а з
іншо го — про руй націю національ них тра дицій та іден тич нос тей аж до
відвер то го ге но ци ду під при крит тям різних варіантів політики ве ли ко -
дер жав ності та ко ренізації за ра дя нських часів. У своїй ро боті я вик ла ду
де мог рафічні дані щодо фор му ван ня етнічно го скла ду на се лен ня Пів -
нічно го При а зов ’я, а та кож окрес лю ди наміку фор му ван ня основ них
 етнокультурних та де мог рафічних змін національ но го скла ду цьо го ре -
ґіону. Ге ог рафічні рам ки досліджен ня охоп лю ють пе ре дусім ті те ри -
торії За порізької об ласті, де у за зна че ний хро но логічний період скла ло -
ся ком пак тне про жи ван ня бол га рсько го, німець ко го, чесь ко го, ро сій -
сько го, та та рсько го, грець ко го, євре йсько го та де я ких інших на родів.
Я вва жаю, що істо ричні та де мог рафічні ха рак те рис ти ки фор му ван ня
 багатонаціональ ної та полікуль тур ної палітри Північно го При а зов ’я
є важ ли вим ме то до логічним та фак то логічним підґрун тям мого до -
сліджен ня.
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• Ме тою дис ер таційної ро бо ти є роз роб лен ня кон цепції ет но куль тур ної
спе цифіки Північно го При а зов ’я як реґіону Украї ни, аналіз історії ста -
нов лен ня і роз вит ку його етнічної струк ту ри та куль тур ної спе цифіки,
про ду ку ван ня та відтво рен ня іден тич нос тей ет но куль тур них спільнот
і виз на чен ня мож ли вості ви ко рис тан ня на ко пи че но го соціологічно го
знан ня для оптимізації політики реґіональ но го роз вит ку на шої краї ни.

• Пос тав ле на мета пе ре дба чає ви ко нан ня та ких за вдань:
— під ку том зору за вдань влас но го досліджен ня про а налізу ва ти соціо -

логічну літе ра ту ру з пи тань реґіональ ної про бле ма ти ки та ет но куль -
тур ної іден тич ності ком пак тних ет но куль тур них груп (зок ре ма, у
вітчиз няній соціології цим пи тан ням приділя ла ся ува га у пра цях
Є.Го ло ва хи, Г.Збо ро всько го, В.Євту ха, О.Виш ня ка, О.Стегнія,
Н.Чер ниш, М.Шуль ги, І.При бит ко вої, Т.Руд ниць кої та ін.);

— на підставі те о ре ти ко-ме то до логічних підходів соціології куль ту ри та 
ет но соціології, а та кож на основі аналізу фак то логічно го ма теріалу
істо рич них та емпірич них досліджень дослідити соціокуль турні ме -
ханізми та прак ти ки підтрим ки, відтво рен ня і ди фузії ет но куль тур -
них іден тич нос тей на при кладі основ них ет но куль тур них гро мад ре -
ґіону, а та кож роз ро би ти кон цепцію про ду ку ван ня ет но куль тур них
іден тич нос тей на реґіональ но му рівні;

— про а налізу ва ти особ ли вості етнічної та ет но куль тур ної струк ту ри
на се лен ня Північно го При а зов ’я, бе ру чи до ува ги як історію її фор му -
ван ня, так і сьо годнішній стан та тен денції роз вит ку; дослідити про -
цес са мо виз на чен ня ет но куль тур них спільнот Північно го При а зов ’я
та його спе цифіку в період соціаль ної транс фор мації в Україні.

• З огля ду на особ ли вості пред ме та досліджен ня, його мету та го ловні за -
вдан ня за сто со ву вані в ро боті ме то ди ма ють поєдну ва ти те о ре тичні,
істо ри ко-де мог рафічні та соціологічні емпіричні підхо ди. Стан дар ти зо -
ва не інтер в’ю та ан ке ту ван ня слу гу ва ти муть основ ни ми соціологічни -
ми техніками зби ран ня інфор мації для ви ко нан ня за вдань про ек ту.

Окрес лю ю чи струк тур ну логіку ро бо ти, зок ре ма пер шо го її розділу
“Соціальні ас пек ти етнічної іден тич ності”, слід за зна чи ти, що іден тичність
у ба гать ох її соціологічних вимірах та ро зуміннях є одним із на й у жи ваніших 
те о ре ти ко-ме то до логічних кон цептів су час ної соціаль ної на уки, і звер нен -
ня до тих ас пектів цьо го кон цеп ту, які є ев рис тич но плідни ми для до -
сліджен ня про бле ма ти ки саме реґіональ них ет но куль тур них іден тич нос -
тей, ста но вить пев ну ме то до логічну про бле му.

Основ ною змісто вою ідеєю дру го го розділу ро бо ти “Особ ли вості про ду -
ку ван ня ет но куль тур них іден тич нос тей гро мад у суспільстві, що транс фор -
мується” буде досліджен ня на при кладі істо рич но го реґіону Північно го
При а зов ’я соціокуль тур них про цесів та прак тик фор му ван ня, підтрим ки,
де фор мації, руй ну ван ня та втра ти гру по вих ет но куль тур них іден тич нос тей
у ста ло му суспільстві, а та кож особ ли вос тей пе ребігу цих про цесів у су -
спільстві, що транс фор мується.

У треть о му розділі “Фор му ван ня ет но куль тур ної ба га то манітності ре -
ґіону” досліджу ють ся об’єктивні та суб’єктивні фак то ри реґіоналізації як
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склад но го й різнос пря мо ва но го про це су фраґмен тації та інтеґрації різних
ет но куль тур них іден тич нос тей у їхніх співвідно шен нях зі смис ла ми укр а -
їнської гро ма дя нської іден тич ності як, при наймні, фор маль но-ат ри бу тив -
ної озна ки іден тич ності пред став ників різних ет но куль тур них гро мад Пів -
ніч но го При а зов ’я. У цьо му ас пекті особ ли во важ ли ви ми для аналізу є при -
кла ди фор му ван ня спільно го соціокуль тур но го по тенціалу оптимізаційних
стра тегій і прак тик “при ми рен ня” (адап тації, ако мо дації — accommodation)
різних ет но куль тур них іден тич нос тей у цьо му реґіоні — як реґіональ них або 
ет но куль тур них, так і за галь но ук р аїнських.

У пе ребігу дис кусії по за вер шенні до повіді вис ту пи ли колеґи-“опо нен ти”
Марія Діден ко та Олексій Зем ля нов (аспіран ти пер шо го року на вчан ня) із
 кон структивними за пи тан ня ми, го лов но щодо прак тич ної час ти ни ро бо ти
та ме тодів досліджен ня. 

Під час за галь ної дис кусії учас ни ки засідан ня обміня ли ся дум ка ми сто -
сов но засідан ня клу бу й дійшли спільної дум ки, що такі за хо ди спри я ють не
тільки при ско рен ню та ак тивізації про це су на пи сан ня на уко вої ро бо ти, а й
підви щен ню рівня її якості. Аспіран ти ма ють мож ливість удос ко на лю ва ти
на уко вий ети кет, уміння ста ви ти змістовні за пи тан ня та при й ма ти ви ва -
жені, об’єктивні рішен ня, які до по мо жуть підго ту ва ти ся до спра вжньо го за -
хис ту.
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