


 Навести означення поняття 

«ментальність».  

 Визначити основні фактори, які 

впливають на формування української 

ментальності. 

 Навести приклади деяких з них. 

 



Ментальність (менталітет) – стійкі 

структури глибинного рівня 

колективної чи індивідуальної 

свідомості й підсвідомості, що 

визначають устремління нахили, 

орієнтири людей, у яких виявляється 

національний характер, 

загальновизнані цінності, суспільна 

психологія. 



 

Фактори, які 

формують 

українську 

ментальність 
 

Народний 

фольклор  

Двоїстість 

Природа 

Визвольні 

битви 

Влада 



    Фольклор́ або усна 
наро́дна тво́рчість — 
художня колективна 
літературна і 
музична творча 
діяльність народу, 
яка засобами мови 
зберегла знання про 
життя і природу, 
давні культи і 
вірування, а також 
відбиток світу думок, 
уявлень, почуттів і 
переживань.      

 



    Поєднання 
індивідуалізму 
характерного для 
західної орієнтації, і 
східної чуттєвості та 
емоційності. 
Роздвоєність 
національної 
ментальності 
посилили взаємодія і 
взаємовплив двох 
головних історичних 
шарів традиційно-
побутової культури: 
землеробського та 
козацького. 



     Багато рис 
національного 
характеру та 
менталітету українців 
сформовані завдяки 
природі. Так у М. 
Драгоманова та Б. 
Крупницького 
трапляються цікаві 
зауваження щодо 
взаємозв’язку 
індивідуалізму зі 
сприятливими 
умовами ведення 
сільського 
господарства.  



     Довготривалі 
визвольні битви на 
території України за 
участю самих 
українців вагомо 
посприяли 
укоріненню в 
ментальності таких 
рис, як войовничості, 
анархічності, 
нестримності, 
непідкореності. 
Відбиток залишився і 
на національній 
психіці. 



     Найвагоміший фактор 
стресогенезу - 
постійна зрада 
українськими 
керманичами власного 
народу. В таких 
умовах будь-хто почне 
переживати комплекс 
меншовартості й 
почуття зайвості, 
відчуженості 
замкнутості, 
маргінального 
існування.  



    Ментальність українця багатогранна і  
має мінливу сутність, яка склалася з 
різноманітних факторів.  

    Незважаючи на це, українці мають 
зробити головний вибір за весь час свого 
нелегкого існування: визначитись з 
найважливішим, рішуче відштовхнути від 
себе все небажане та зайве, 
повернутись до найкращих рис, які були 
виплекані впродовж нелегкої історичної 
долі. Це є початком формування нової 
сучасної української ментальності. 
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