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На думку В. Глазичева, вільний публічний простір є обов’язковою 
ознакою міста: «є такий простір – є місто, немає – немає міста» [12]. Тому, 
зважаючи на загрози втрати публічних просторів як місця соціальної 
комунікації мешканців, міська політика має бути спрямована на створення та 
облаштування публічних просторів. При цьому їх облаштування має 
забезпечувати ефективне виконання комунікаційної функції, допомагати 
долати загрози опинитися на однині, перебуваючи серед інших подібних 
людей, стимулювати міжособистісне спілкування та інші форми соціальної 
комунікації.  
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ЛОКАЛЬНА МОЗАЇКА ІДЕНТИЧНОСТІ  

НАСЕЛЕННЯ МІСТА ВІННИЦІ 
 
Розвинута ідентичність є фактором консолідованості та стійкості громади 

в умовах внутрішніх та зовнішніх викликів, сприяє формуванню 
привабливого образу міста для туристів та інвесторів [1; 2; 3; 4; 8], стимулює 
мешканців брати активну участь у формуванні міського простору та 
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визначенні стратегії його розвитку [5]. Особливого значення стійкість та 
збалансованість ідентичності міста в цілому та його окремих локацій набуває 
у випадку постсоціалістичних міст, для яких посилення конкуренто- 
спроможності є запорукою розвитку [7; 8; 10]. В умовах політичної 
трансформації суспільства сприйняття та значення міських публічних 
просторів перетворюється на інструмент формування ідентичності та 
історичної пам’яті [6]. 

В основу дослідження ідентичності локацій міста Вінниці лягло 
соціологічне опитування, яке проводилось у квітні-травні 2016 року. Всього 
було опитано 168 респондентів. Вибірка була репрезентативною за віком та 
статтю респондентів. Респондентів просили навести свої асоціації та образи, 
які виникають у них у зв’язку з 12 обраними локаціями, розташованими в 
межах міста Вінниці. Обрані локації, відповідно до вихідної гіпотези, мають 
або потужну ідентичність, яка є вагомою складовою міської ідентичності, або 
суперечливу ідентичність, яка формується декількома конфліктуючими 
елементами, або слабку розбалансовану ідентичність, яка може бути 
посилена, виходячи з історико-культурного потенціалу локації. 

Відповіді респондентів були об’єктом контент-аналізу, спрямованого на 
визначення переліку елементарних асоціацій, пов’язаних з кожною 
досліджуваною локацією, та кількості згадування кожної такої асоціації у 
відповідях усіх респондентів.  

Для кожної локації визначалась компонентна структура її ідентичності за 
типом відповідних елементарних асоціацій: матеріальне середовище (будівлі 
та споруди, пам’ятники, місце розташування); характеристики (властивості, 
які приписуються локації); емоції (власне емоції, відчуття, почуття та 
переживання, пов’язані з локацією), активності (події, соціальні практики, 
види діяльності, асоційовані з локацією). При розрахунку відсоткової частки 
кожного типу асоціацій бралася до уваги кількість згадувань кожної 
асоціації. 

Також визначалася структура емоційного навантаження ідентичності 
локацій. Для цього елементарні асоціації було типізовано як «позитивні», 
«нейтральні» та «негативні» з подальшим обрахунком частки асоціацій 
кожного типу із врахуванням кількості згадувань кожної асоціації. 

Наступним кроком була ідентифікація асоціацій вищого рівня –
гетерогенних комплексних асоціацій, які об’єднують елементарні асоціації, 
що споріднені за змістом, поєднані спільною темою чи ідеєю. При цьому 
частина елементарних асоціацій залишилась невключеною до складу жодної 
комплексної асоціації. Такі асоціації визначалися як гомогенні комплексні 
асоціації. Для кожної комплексної асоціації першого порядку визначалися 
такі характеристики: 1. Кількість пов’язаних елементарних асоціацій;  
2. Абсолютна вага – загальна кількість згадок усіх пов’язаних елементарних 
асоціацій; 3. Відносна вага – відношення абсолютної ваги комплексної 
асоціації до сумарної абсолютної ваги усіх комплексних асоціацій, 
пов’язаних з даною локацією; 4. Емоційне навантаження – співвідношення 
абсолютної ваги позитивних, негативних та нейтральних елементарних 
асоціацій у структурі комплексної асоціації. 



ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ, 2019 

161 

Визначалися також широта та поляризованість ідентичності локацій. 
Широта ідентичності оцінювалась за кількістю пов’язаних з нею 
комплексних асоціацій (включаючи гомогенні комплексні асоціації): велика 
кількість асоціацій відповідає «широкій» ідентичності, мала кількість 
асоціацій – «вузькій» ідентичності. Поляризованість ідентичності оціню- 
валася за співвідношенням відносної ваги комплексних асоціацій 
(включаючи гомогенні): наявність вираженої ієрархії комплексних асоціацій, 
у тому числі чіткої домінанти сприйняття, вказує на високополяризовану 
ідентичність, тоді як відсутність такої ієрархії, зокрема наявність декількох 
конкуруючих домінант сприйняття, є ознакою слабкополяризованої 
ідентичності. 

Виявлено, що розглянуті міські локації мають відмінні моделі розвитку 
ідентичності, специфіка яких обумовлена типом/природою локації, її 
історико-культурним значенням, архітектурно-планувальною цілісністю, 
характером пов’язаних активностей. Найбільший вплив на ідентичність має 
матеріальне середовище – будівлі, споруди та інші об’єкти, які виступають 
опорними точками сприйняття міського ландшафту. Візуальне сприйняття 
залишається принциповим джерелом інформації про міський простір та його 
структурні елементи. Потужними факторами естетичної оцінки локації 
виступає архітектурно-планувальна завершеність/цілісність, а також 
інтенсивність її залучення до суспільного життя, зокрема, функціонування як 
публічного простору міста. 

Найбільш стабільна та збалансована ідентичність притаманна локаціям, 
які мають історико-культурне значення. Повсякденна активність містян та, 
особливо, події суспільно-політичного характеру розширюють ідентичність 
локації за рахунок актуалізації нових її елементів, але можуть також 
стимулювати конфліктні процеси, вести до ціннісної переоцінки значень 
місця. Розбалансована структура ідентичності притаманна локаціям, які 
сформувалися нещодавно, відзначаються архітектурно-планувальною 
незавершеністю, слабко залучені у повсякденне життя містян. 

Результати дослідження підтверджують більшість вихідних гіпотез щодо 
рівня розвитку та збалансованості ідентичності обраних локацій. Проте, у 
частини локацій зі сформованими передумовами дуальності ідентичності 
та/або істотного негативного емоційного навантаження подібні ефекти не 
набули статистично значимого рівня. На нашу думку, такі результати певним 
чином характеризують суспільно-політичні процеси у місті, є наслідком 
політики історичної пам’яті на місцевому та національному рівнях, а також 
віддзеркалюють психологічну схильність людей до витіснення/пригнічення 
негативних асоціацій та акцентуацію позитивних. 

Для більшості локацій властива багаторівнева ієрархічна структура 
пов’язаних асоціацій: елементарні асоціації поєднуються у комплексні, які, в 
свою чергу, поєднуються у комплексні асоціації вищого порядку. Розвинена 
ієрархічна структура, як правило, є індикатором стійкої збалансованої 
ідентичності. 
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ВПЛИВ МЕЛІОРАЦІЇ НА ПРИРОДНІ ЛАНДШАФТНІ КОМПЛЕКСИ 

БАСЕЙНУ РІЧКИ ТРУБІЖ 
 
Антропогенізація більшості малих та середніх річок України становить 

80–90 %, особливо це стосується річок Лісостепової зони. Найбільшої 
трансформації ландшафтні комплекси річок зазнали у 50–60-х рр. ХХ ст., що 
було зумовлено введенням у дію «Великого плану перетворення природи». 
За планом було меліоровано 3,2 млн га заболочених земель України, з метою 
використання їх у сільськогосподарському виробництві.  

Як приклад річка Трубіж – ліва притока Дніпра. До проведення 
меліоративних робіт у заплаві боків річища Трубіжу тягнулись мілководні 
болота, шириною 2–3 км, а за ними сінокісні луки (4–5 км). Наявність тут 
заболочення так пояснював відомий географ І. А. Запольський: «У межах 
басейну р. Трубіж ґрунтові води двома основними потоками / на 


