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РОЗУМІННЯ МЕНТАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  
НОСІЇВ ГРЕЦЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК  
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ МІЖНАРОДНИКІВ
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у статті розглянуто проблему розуміння психоментальних особливостей греків як засобу формуван-
ня здатності фахівців-міжнародників до міжкультурної комунікації, що є гарантом ефективного діалогу 
української і грецької культур на сучасному етапі розвитку двосторонніх відносин. описано перешко-
ди, які стоять на заваді процесу ефективної міжкультурної комунікації. 

Ключові слова: ментальні особливості, носії грецької мови, міжкультурна комунікація, майбутні 
фахівці з міжнародних відносин.

в статье рассматривается проблема понимания психоментальных особенностей греков как средства 
формирования способности специалистов-международников к межкультурной коммуникации, что яв-
ляется гарантом эффективного диалога украинской и греческой культур на современном этапе развития 
двусторонних отношений. описаны препятствия, мешающие процессу эффективной межкультурной 
коммуникации. 

Ключевые слова: ментальные особенности, носители греческого языка, межкультурная коммуни-
кация, будущие специалисты международных отношений. 

Snigovska O.V. MENTAL PECULIARITIES UNDERSTANDING OF GREEK NATIVE SPEAKERS IN 
THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS FORMATION OF THE FUTURE 
INTERNATIONAL RELATIONS SPECIALISTS

The article considers the problem of understanding psycho-mental peculiarities of the Greeks as the means of 
ability formation among the international relations specialists for intercultural communication, which guarantees 
effective dialogue between Ukrainian and Greek cultures at the present stage of bilateral relations development. 
Description of obstacles that interfere with the progress of effective intercultural communication is given.

Key words: mental peculiarities, Greek native speakers, intercultural communication, future international 
relations specialists.

Постановка проблеми. Сучасний тран-
сформаційний етап розвитку цивілізації 
вирізняється розширенням виміру між-
культурного спілкування, налагоджуванням 
міжнародних зв’язків, посиленням ролі ін-
шомовного спілкування, що уможливлює 
ефективне здійснення людиною міжкуль-
турної взаємодії у межах професійної ді-
яльності та повноцінного її залучення до 
надбань різних народів і культур. 

Сьогоденний етап розбудови україн-
ського суспільства як повноцінного члена 
європейської та світової спільноти зале-
жить безпосередньо від функціонування 
системи посольств, консульств, дипло-
матичних представництв, іноземних фірм, 
фондів і організацій, розвитку туристичної 
галузі, впровадження міжнародних проектів 
та програм. Звідси постає нагальна потре-
ба в підготовлених фахівцях, які володіють 
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оптимальною системою навичок міжкуль-
турної комунікації. Так, у зв’язку з поши-
ренням іншомовних контактів необхідністю 
вивчення закордонного досвіду, участю в 
міжнародних конференціях і симпозіумах, 
а також для забезпечення конкурентоспро-
можності на світовому ринку нашій країні 
потрібні фахівці, здатні здійснювати діло-
ві та міжособистісні контакти, розуміючи 
ментальні особливості представників інших 
культур. Таким чином, володіння навичка-
ми міжкультурної комунікації з урахуван-
ням психоментальних розбіжностей носіїв 
рідної та іншої культур стає невід’ємною 
властивістю висококваліфікованого міжна-
родника і важливою складовою його про-
фесійної діяльності.

Успішна професійна діяльність фахів-
ця-соціономіста в значній мірі залежить 
не тільки від його знання іноземної мови 
і володіння спеціальними професійними 
дефініціями, а й від розуміння особливос-
тей культури країни, з представниками якої 
підтримуються ділові відносини, національ-
ні стилі спілкування, основи міжнародного 
етикету тощо. Отже, спілкування з інозем-
цями не обмежується знаннями з лексики, 
граматики, фонетики відповідного виду, 
але й означає володіння іншомовною куль-
турою, модусом поведінки в тих чи інших 
ситуаціях міжкультурної комунікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Як зазначають дослідники, кожна культура 
має власні культурні традиції, цінності, на-
станови, манеру поведінки. Так, більшість 
носіїв певної культури мають спільні харак-
теристики. Аналіз робіт виявив, що вітчиз-
няні етнопсихологи називають ці чинники 
«ментальністю» або «менталітетом», тоді як 
зарубіжні – «суб’єктною культурою». За Г. 
Лебоном, В. Тоідісом, Г. Хромовою та ін-
шими, «ментальність» є психологічною ка-
тегорією, що відображає спільне «психо-
логічне оснащення» представників певної 
культури. Зауважимо, що російські дослід-
ники розмежовують поняття «ментальність» 
і «менталітет», наполягаючи на психологіч-
ному навантаженні в змісті першого, і кла-
сифікуючи «менталітет» як культурологічну 
категорію. В українських наукових джере-
лах вони зустрічаються переважно в тотож-
ному значенні. 

Ми дотримуємося наукової позиції  
О. Бондаренко, за якою, хоча є аргумен-
ти на користь того, щоб їх розділяти, тобто 
термін «менталітет» використовувати, коли 
мова йде про світобачення однієї людини, 
а «ментальність» – як принцип організації 
мислення певної сукупності людей, соці-
альних груп, народу в цілому, але ж є всі 
підстави вживати їх як синонімічні поняття. 

Так, з латини «mens», «mentis» переклада-
ється як «духовне явище» або «діяльність», 
як-от: розум, мислення, обдумування, дум-
ка, образ мислення, душевний склад, ха-
рактер, схильності тощо. Звідси «mentalis» –  
«те, що має відношення до інтелекту».  
У Кембриджському словнику англійської 
мови «mental» трактується як прикмет-
ник, пов’язаний з процесами мислення. 
Отже, слово «ментальний» слід вживати 
в значенні того, що відбувається в психіці 
та поведінці індивіда, в яких віддзеркалю-
ється його внутрішній, ментальний зміст  
[1, с. 115–116]. 

Серед авторів, праці яких присвячені 
українській ментальності або національно-
му характеру, можна виділити С. Возняка, 
П. Гнатенко, О. Донченко, О. Кульчинсько-
го, В. Павленко, А. Фурмана, Б. Цимбаліс-
того, Д. Чижевського та інших. На жаль, 
у вітчизняній науці дослідження на тему 
грецької ментальності практично відсутні.

Постановка завдання. Метою статті є 
розглянути проблему вироблення в май-
бутніх фахівців із міжнародних відносин 
здатності до розуміння психоментальних 
особливостей носіїв грецької мови. Відтак 
задачею дослідження є увиразнити необ-
хідність формування в студентів навичок 
міжкультурної комунікації, що передбачає 
активізацію поваги та усвідомлення осо-
бистістю ментальності греків, подолання 
етностереотипів, толерантне ставлення до 
нащадків Давньої Еллади і прийняття не-
схожості української і грецької культур. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поняття ментальності ввійшло в 
суспільствознавчі науки через поширення 
уявлень про психологію суспільного інди-
віда, нації, епохи. За Г. Щокіним, людина 
«як суб’єкт і результат суспільно-історич-
ної діяльності є системою, в якій фізичне й 
психічне (ментальне) поєднане нерозрив-
но» [9, с.10]. Так, феномен ментальності, 
узагальнюючи «складові та якісні характе-
ристики різних соціальних суб’єктів – окре-
мих індивідів, соціальних груп, суспільства 
в цілому, виступає їх певною інтелектуаль-
но-духовною характеристикою, що комп-
лексно відображає рівень цивілізованості 
народу, особливості його духовності, світо-
сприйняття, віддзеркалює ступень інтелек-
туального розвитку суспільства як соціаль-
ний індикатор його стану» [1, с. 114].

Описуючи соціально-психологічні явища, 
зокрема світогляд і поведінку носія грець-
кої мови як суспільного індивіда, ми має-
мо на увазі його менталітет, з чого можна 
зробити висновки про ментальність усієї 
спільноти. Отже, ментальний світ окремих 
людей вказаної національності є підставою 
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для аналізу їх сукупної діяльності в аспек-
ті масового явища грецької ментальності. 
Таким чином, майбутні фахівці повинні ура-
ховувати, що представники досліджуваної 
спільноти, як правило, мають схожість у 
світогляді, звідси спостерігаються певні за-
кономірності їх психології та поведінкових 
засад. 

Міжнародники як медіатори культур ма-
ють розуміти, що ментальність формується 
як результат традицій, культури, соціаль-
ного середовища життєдіяльності людей, 
чим «зумовлює відповідні механізми по-
ведінки, діяльності, способи життя різно-
манітних соціальних спільнот та індивідів, 
включаючи сукупність ціннісних, символіч-
них, свідомих і підсвідомих відчуттів, уяв-
лень, настроїв, поглядів, світобачення, які 
визначають здатність цих спільнот та ін-
дивідів до адекватного сприйняття чи дії»  
[6, с. 212]. Адже «адекватне взаєморозу-
міння двох учасників комунікативного акту, 
що є приналежними до різних національних 
культур» визначає підґрунтя міжкультурної 
комунікації [2, с. 26]. 

З’ясовано, що учасники комунікативно-
го акту, спілкуючись, стикаються з труд-
нощами, які виникають через відмінності 
у світосприйнятті. Отже, на характер взає-
модії між співрозмовниками впливають на-
ціональна культура і менталітет. В. Манакін 
підкреслює, що «люди, виховані в різних 
національно-культурних соціумах, обов’яз-
ково матимуть світоглядні, тобто менталь-
ні розбіжності і, як результат, – незбігання 
ментальних програм» [5, с. 70]. Як заува-
жують М. Бузький і П. Гнатенко, «взаємодія 
носіїв різних етносів ускладнюється тим, 
що ознаки ментальності не завжди усвідом-
люються комунікантами, а функціонують на 
рівні стереотипів, які можуть бути картин-
кою, що викликає стійке почуття симпатії 
або антипатії» [3].

Спираючись на дослідження Ю. Лабу-
нець [4], зазначимо, що в процесі між-
культурної комунікації, окрім гармонійного 
використання елементів вербальної та не-
вербальної модальності, слід пам’ятати та 
ухилятися від перешкод, які стоять на за-
ваді ефективної міжкультурної комунікації, 
а саме: 

1) причиною непорозуміння при міжкуль-
турній комунікації може стати припущення 
фахівця про те, що всі люди схожі; 

2) прагнення оцінювати. Різні культурні 
цінності можуть у нього викликати негатив-
ні оцінки, які стають одним із ускладнень 
на шляху до ефективної міжкультурної ко-
мунікації; 

3) підвищена напруга. Акт міжкультурної 
комунікації зазвичай пов’язаний з більшою 

тривогою/стресом, ніж знайомі ситуації 
внутрішньо-культурної комунікації; 

4) під час спілкування фахівець не вра-
ховує, що слова, фрази або речення іно-
земною мовою, включаючи невербальну 
експресію, інтонацію голосу, позу, жести, 
дії тощо, можуть мати не тотожне значення 
з аналогічними конструктами в рідній мові; 

5) помилкова інтерпретація невербаль-
ної поведінки співрозмовника може при-
звести до конфліктів/конфронтації, які по-
рушують комунікативний процес;

 6) опора на упередження і стереоти-
пи, нерозуміння ментальних особливостей 
іншого народу можуть перешкоджати фа-
хівцю об’єктивно сприймати повідомлення 
і знаходити підказки, які допомагатимуть 
йому інтерпретувати повідомлення в тому 
ключі, в якому їх мали намір передати. Між-
народник повинен усвідомлювати їх вплив 
на ефективність міжособистісної та між-
культурної комунікації, оскільки стереотипи 
та упередження здатні утворювати непе-
редбачувані наслідки, породжені їх єдністю 
із низкою конкретно-історичних соціальних 
детермінант. Тому одним із підходів до гар-
монізації міжкультурних відносин є визна-
чення психологічних ознак культури пред-
ставників різних етносів та формування в 
майбутніх фахівців здатності сприятливого 
до них ставлення. 

Таким чином, міжкультурна комунікація 
передбачає оволодіння фахівцем системою 
навичок, оскільки взаємодія з іншою куль-
турою вимагає певних знань та умінь, зосе-
редженості на успадкованих та усталених 
нормах соціальної практики людей, які на-
лежать до різних національних та етнічних 
спільнот. Зокрема, нація греків має багату 
історію і легендарну репутацію. Вона скла-
дається з активних людей, готових бути 
на передовій лінії в будь-якій боротьбі, а 
також проявляти ініціативу, розвиватися і 
рости. Історично склалося так, що грекам 
довгий час доводилося боротися за пра-
во на свободу і благополучне життя. При 
спілкуванні з ними треба враховувати, що з 
цього і сформувалися такі національні риси 
характеру, як мужність, готовність постояти 
за власні інтереси.

 Від природи греки – кмітлива нація. Не 
дарма вихідцями саме з цієї країни було 
багато геніальних людей, починаючи з ле-
гендарного Гомера, Аристотеля, Піфаго-
ра і закінчуючи Архімедом, Гіппократом, 
Праксителем та іншими. Безліч обдарова-
них греків стали засновниками цілих наук, 
авторами геніальних творів і першопрохід-
цями в найрізноманітніших галузях науки і 
мистецтва. Ще з часів Стародавньої Греції 
народ славився схильністю до творчості.  
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Сучасних греків також можна вважати 
людьми мистецтва, вони креативні та ви-
нахідливі. 

Типовий грек неодмінно є екстравер-
том на відміну від більшості українців. Для 
людей цієї нації властивий високий рівень 
товариськості та емоційності. При обміні 
інформацією греки неодмінно проявляють 
свої почуття, діляться враженнями. Грецька 
мова – це мова емоцій, що захована гли-
боко в підсвідомості еллінів. Розмовляючи, 
вони активно жестикулюють, а міміка греків 
має виразний характер. Жестами та інто-
нацією промовець може виказати уважно-
му співрозмовнику, який він є насправді, 
наскільки він говорить щиро і відкрито, або 
щось приховує чи обдумує, подаючи пов-
ну інформацію чи обмежену. Однак, фахів-
цям-міжнародникам слід звернути увагу на 
те, що деякі жести греків відрізняються від 
жестів українців.

Невід’ємною рисою греків є гарне почут-
тя гумору. Збираючись в теплих компаніях, 
вони багато шумлять, сміються і приверта-
ють інтерес оточуючих. Бути в центрі уваги –  
улюблене їх заняття. Про це свідчить не 
тільки виражена манера спілкуватися, а й 
любов до красивого одягу, взуття, прикрас 
і аксесуарів. Як типові екстраверти, греки 
емоційно реагують на образи на свою ад-
ресу і ніколи не «залишаються в боргу». 

Візитна картка греків – любов до сіль-
ської праці або відкриття бізнесу. Важливим 
є той факт, що греки прагнуть економічної 
незалежності. У суспільстві вшановуються 
багатії. Фактично кожен громадянин ро-
бить все можливе, щоб працювати на себе 
і отримувати прибуток від власної справи. 
У цьому проявляється не тільки самостій-
ність греків, але і їх прагнення до матері-
альних благ, реалізації власного творчо-
го та інтелектуального потенціалу. Так, ті, 
хто мають владу і гроші, вважаються ав-
торитетними людьми серед греків. Проте 
успішні греки ніколи не дозволяють своїм 
рідним жити бідно: якщо хтось із родини 
вибився на рівень забезпеченої людини, 
він неодмінно буде піклуватися про мате-
ріальне забезпечення своїх близьких. Гре-
ки з повагою відносяться до своїх батьків. 
Родина може бути дуже великою, і добрим 
звичаєм є збиратися на вихідні й свята за 
великим столом. Якщо учасник комуніка-
тивного акту хоче справити добре вражен-
ня на співрозмовника грецької національ-
ності, треба при зустрічі цікавитися, як діти, 
а на прощання – бажати успіхів і здоров’я 
усім членам родини. Так, повага є основ-
ною рисою в спілкуванні греків між собою. 
Вони схильні позитивно ставитися до ото-
чуючих, з симпатією відноситися до близь-

ких і з привітністю ставитися до гостей. Ці 
прекрасні риси доповнюються абсолютною 
безкорисливістю і щедрістю. 

Основою спілкування в грецькому се-
редовищі можуть слугувати особисті сто-
сунки та знайомства, що мають дуже важ-
ливе значення навіть у незначних випадках. 
Якщо перед греком-роботодавцем постане 
вибір, він обере, не враховуючи професі-
оналізм, пунктуальність та інші позитивні 
характеристики, саме ту людину, яка явля-
ється «протеже» іншого грека. Так, більш 
за все цінується «своя» людина, зі знайом-
ствами, яка має «μέσο» і може бути корис-
ною. 

Фахівці повинні бути освіченими щодо 
психологічного портрета пересічного грека, 
який великою мірою залежить від його релі-
гійних уподобань. Міжнародникам має бути 
відомо, що більшість греків – православні. 
Віра відіграє дуже важливу роль у житті цих 
людей. Часто вчинки і рішення греків зале-
жать від їх релігійних переконань. Як і релі-
гія, у повсякденному житті греків вкорени-
лася забобонність. Вони довіряють різним 
прикметам і ритуалам, а також підпорядко-
вуються багатовіковим традиціям свого на-
роду. У фахівців-міжнародників може склас-
тися враження, що греки – це покірний і 
релігійний народ, але це не зовсім так, адже 
плотські втіхи займають у їх житті далеко не 
останнє місце. Їм подобається відпочивати 
після робочого дня, приймаючи алкоголь 
у галасливій компанії. На вихідні цілі сім’ї 
відправляються в розважальні заклади для 
насолоди і розваги. Треба зауважити, що 
для грека родина – найважливіший елемент 
у його усвідомленні, але це не виключає 
зв’язків «на стороні». Як правило, пропози-
ція до перекладачки піти «попити чашечку 
кави» після форуму чи якогось конгресу не 
вважається греками зрадою своїй дружи-
ні, а тільки «маленьким відпочинком» після 
тяжкої праці.

Грецька мова складна для вивчення, 
але ж глибокі знання фахівця з міжнарод-
них відносин грецької мови, культури або 
історії Греції зазвичай викликають захват 
у греків, вони не скупляться на похвали: 
«Είσαι αστέρι» («Ти – зірка») або «Είσαι γάτα με 
πέταλα» («Кішка у підковах»), що означає на-
явність у міжнародника-перекладача жва-
вого розуму і швидкої реакції. З першої 
хвилини він можете стати найкращим дру-
гом, і зустріч з цієї миті матиме деякі пе-
реваги щодо вигідного вирішення якогось 
питання. Так, офіційність першого знайом-
ства швидко переходить до неофіційного 
спілкування. 

Фахівцям треба остерігатися вислов-
лювати критику на адресу одного з греків, 
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почувши її з боку двох інших, оскільки ті 
ж самі греки, які до того висловлювалися 
не дуже позитивно про нього, зараз мо-
жуть стати ворогами, звеличуючи гідності 
усього грецького народу. Можна сказати, 
що греки не здатні і до самокритики, тоб-
то аналізувати якісь проекти, щось спільне 
з ними треба дуже обережно, враховуючи 
їх образливість. Вмить можна втратити по-
зиції товариша, і подалі до співрозмовника 
звертатимуться вже не в однині (що дуже 
традиційно для греків, як прояв їх дружньо-
го ставлення), а найгіршим випадком стане 
звернення або порівняння українця з ал-
банцем, болгарином, турком.

Офіційний робочий день греків не дуже 
навантажений. Це пов’язано з відпочинком 
під час обідньої перерви та після неї, коли 
всі греки ніжаться холодною кавою «фра-
пе», не поспішають жити, бо як вони ка-
жуть: «Кожна людина повинна знайти час 
на чашку кави». Представникам української 
нації треба навчитися приймати ритми їх-
нього життя, даремно сподіваючись щось 
змінити на краще. На марні звернення до 
їх самоорганізації, грек може відповісти: 
«Μη με αγχώνεις» (тобто «Не напрягай»), або 
«Σπεύδε βραδέως» («Поспішай повільно»), так 
само каже і український народ. 

Аргументацією щодо цього наведемо 
байку [7, с. 70–71], яка добре ілюструє все 
вище зазначене. Помирає людина і попа-
дає до пекла. І бачить вона там великі кот-
ли з лайном, в яких тримаються грішники, 
чекаючи на свій судний день. Один раз на 
годину їм дозволяється спливти на поверх-
ню, щоб ковтнути повітря. Після цього чу-
ється команда: «Занурюватися!» Великий 
чорний наглядач б’є черпаком по голові 
тих, хто не поспішає занурюватися в котел 
з лайном. Розподіл по котлах ведеться за 
національною ознакою. Оскільки новоспе-
чений не дуже грішив, йому дозволили ви-
брати котла, до якого він би пішов. Грішник 
довго думав та обрав швейцарський котел. 
Мовляв, і народ тихий, і порядок любить, 
мабуть, і лайно чистіше має. А Диявол йому 
рекомендує не ходити до швейцарців, бо 
їх котел працює як годинники. Один ковток 
повітря на годину – та все. Краще йти до 
греків. Збентежений грішник промовив, що 
греки – неорганізований, гарячий і взагалі 
неможливий народ! – Отож, – відповів Ди-
явол. Тому вони і живуть краще за всіх. Сві-
же лайно не завозиться своєчасно. Вранці 
вони не можуть знайти черпак, наглядач 
або ще спить, або лається з грішниками та 
забуває надати команду: «Занурюватися!», 
або оголошує страйк, вимагаючи поліп-
шення умов праці. Тому греки отримують 
більше повітря, ніж інші грішники.

Грецький письменник Н. Дему пише: 
«Коли сучасний грек дивиться в дзеркало, 
він бачить там Олександра Македонського 
або Колокотроніса (великого борця за не-
залежність Греції), або Онасіса (нафтового 
магната, міліонера). Але ж ніколи – Кара-
гьоза (кумедного персонажа театру тіней, 
лисого, низького росту, з великою рукою, 
непропорційним тілом). Насправді він – 
той самий горбатий Карагьоз, котрий мріє, 
що він і є Олександром Македонським. 
Карагьоз багатоликий, але він і є май-
стром лише одного мистецтва: грати роль»  
[7, с. 7]. Очевидно, що більшість з них ви-
соко оцінюють власну особистість і завж-
ди прагнуть продемонструвати оточуючим 
впевненість у собі.

Рис. 1. Мапа Я. Цвєткова  
«Європа очами греків»

Робота болгарського дослідника Я. Цвєт- 
кова [8] відображає (хоча і дещо утриру-
вані) уявлення греків щодо інших культур, 
народів і країн Європи (рис. 1). Так, са-
мовпевненість представників цього етносу 
дозволяє їм вважати інші культури і країни 
нащадками Великої Еллади. Наприклад, 
Турція – не інакше як Східна Греція, яка «за-
позичена»/захоплена турками. Сицилія, за 
уявою пересічного носія грецької мови, –  
це вже Західна Греція, а в Італії взагалі 
мешкають плагіатори їх великої культури. 
Іспанія асоціюється греками з художником 
саме грецького походження Доменікосом 
Теотокопулосом, звідси вона – країна Ель 
Греко. Отже, за аналогію, автор позначив 
Великобританію як країну відомого співака 
Джорджа Майкла (справжнє грецьке ім’я 
якого Гіоргос Кіріакос Панайоту). Острів 
Кіпр номінований Південною Грецією, тоді 
як його назву ми знаходимо на місці Ір-
ландії, що, на думку Я. Цвєткова, свідчить 
про недостатню освіченість більшості гре-
ків. Сюжети з грецької міфології природ-
но вписані автором у географічні поняття, 
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зокрема Тірренське море – море Сцілли, 
Іонічне – море Харибди, а Лігурійське –  
Східний грецький океан. Атлантичний оке-
ан іменований озером Атланта, Гіперборе-
єю греки вважають Норвегію, і, відповід-
но, Норвежське море позначено озером 
гіперборейців. Цікаво, що на території 
України проживають амазонки, а на Чор-
номорському узбережжі Росії – колхідці. 
Відтак, спираючись на роботу Я. Цвєткова, 
можна навести тезу про те, що «грецьким 
духом» пронизано все, до чого торкаються 
греки, надто пишаючись своєю причетні-
стю до витоків великої еллінської культу-
ри і не враховуючи, навіть недооцінюючи 
значущість історичної ролі інших культур і 
народів в еволюційному розвитку світу. 

Греки – «клубок протиріч». Наведені при-
клади свідчать про те, до яких хиб і непоро-
зумінь може призвести неправильне тлума-
чення фахівцем поведінки, висловів греків, 
не враховуючи їх психоментальні особли-
вості. Грецький народ, що є нащадком пра-
давніх культурних традицій, психічно аси-
мілювавши і синтезувавши різні культурні 
традиції мислення, накопичив найрізнома-
нітніший духовний досвід. У грецькій наці-
ональній свідомості відображена ментальна 
культура, що реалізується в пошуку універ-
сальних засад людського буття, а також у 
вільному творчому підході до життя. 

Висновки з проведеного дослід- 
ження. Кожному національному суспіль-
ству притаманні власні особливості мис-
лення і поведінки. Грецький соціум також 
має чимало специфічних психоменталь-
них характеристик. Їх не можна назвати 
поганими чи гарними – вони просто є 
своєрідними, які треба враховувати спів-
розмовникам у процесі міжкультурної ко-
мунікації. Грекам, зокрема, притаманні 
такі ментальні риси свого етносу, як емо-
ційність і нетерпимість, культ сім’ї, релі-
гійність, гостинність і щедрість, спрага 

до прибутку, волелюбність тощо. Звідси 
перед міжнародниками постає проблема 
коригування власної поведінки та форм 
комунікації під час спілкування з носіями 
грецької мови – питання, яке потребує 
ґрунтовного дослідження в перспективі 
подальших розвідок у заданому напря-
му. Узагальнюючи, зауважимо, що для 
усунення непорозумінь та конфліктів між 
українцями і греками вбачається необхід-
ним вивчення взаємозв’язку культури з 
комунікацією через виявлення притаман-
них означеному народу культурних моде-
лей і ментальних особливостей представ-
ників грецького етносу.
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у статті проаналізовано наукові підходи до дослідження категорії ставлення в психологічному  
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в статье проанализированы научные подходы к исследованию категории отношения в психологиче-
ском аспекте. определены типы отношения младших школьников к личной собственности.
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Sukharevskaya о.о. TYPES ATTITUDES OF YOUNGER STUDENTS TO PERSONAL PROPERTY
The article analyses the scientific approaches research category attitude in psychological aspects. Types 

attitudes of younger students to personal property.
Key words: attitude, psychological approaches to study category time being, economic culture, positive 

attitude to property, personality. 

Постановка проблеми. Особливості 
ставлення особистості на сучасному ета-
пі визначаються насамперед тим, що цей 
процес відбувається в умовах загальної со-
ціально-економічної кризи суспільства на 
тлі суперечливих світових тенденцій глоба-
лізації. Поняття «ставлення особистості до 
власності» розкриває сутність соціально-е-
кономічних відносин. 

Аналіз досліджень і публікацій. Ви-
вчення феномена ставлення до власності є 
досить популярним напрямом досліджень 
і в зарубіжній, і у вітчизняній психології.  
У вітчизняній психології проблема ставлень 
особистості розроблялась Б. Ананьєвим, 
В. Котирло, О. Лазурським, О. Леонтьєвим, 
Б. Ломовим, В. М’ясіщевим, В. Мерліним, 
С. Рубінштейном та іншими вченими. У наш 
час її теоретичні та прикладні аспекти про-
блеми розкриваються в працях К. Абуль-
ханової-Славської, І. Беха, О. Бодальова,  
М. Боришевського, О. Кононко, Ю. При-
ходько, О. Старовойтенко, В. Століна,  
Т. Титаренко та інших учених. Теоретичний 
аналіз наукових джерел із проблем еконо-
мічної соціалізації особистості свідчить про 
те, що існуючі психологічні дослідження 
охоплювали питання включення особисто-
сті у відносини власності переважно через 
посередництво грошей. При цьому науко-
вий пошук вівся переважно стосовно під-
літкового та юнацького етапів економічної 
соціалізації, а також населення працездат-
ного віку. При цьому поза увагою науковців 
усе ще залишається проблема ставлення 

особистості до власності, його ролі в про-
цесі становлення особистості як справж-
нього суб’єкта економіки. Особливо гостро 
це питання постає стосовно молодшого 
шкільного віку, коли в ході апробування 
нової провідної діяльності особистість со-
ціалізується і в економічному сенсі. Інша 
справа, наскільки стихійним чи цілеспря-
мованим є цей процес, яке місце в сучасній 
українській школі відводиться в психологіч-
ній культурі молодшого школяра складовим 
його економічної культури: відповідально-
му ставленню до економічного оточення, 
до особистих речей, ідей, знань зокрема 
і до особистого життєвого простору вза-
галі. Теоретичні та прикладні дослідження 
не вичерпують усіх аспектів ставлення до 
власності. Зокрема, залишаються відкри-
тими питання саме «ставлення молодших 
школярів до особистої власності». Однією 
з провідних категорій соціології, філософії, 
педагогіки і психології, що характеризують 
включення людини в соціальне середови-
ще, є поняття «ставлення». Проблеми фор-
мування ставлення особистості до об’єктів і 
явищ дійсності, розвитку її почуттів, потреб 
досліджувались у працях О. Лазурського, 
О. Леонтьєва, В. Мясіщева, С. Рубінштей-
на, П. Якобсона, А. Маслоу та інших.

 Останнім часом посилився інтерес на-
уковців і практиків до проблеми ставлення 
дітей до себе, суспільства, природи, мис-
тецтва, праці, власності. Ці питання до-
сліджували такі науковці: Т. Андрющенко, 
О. Башмакова, Н. Зимівець (ставлення до 


