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Частина перша 
Це дослідження не мало задуму, що розуміється як підготовка, 

налаштовування наукового інструментарію і потреби замовника (навіть, 
якщо ним є сам дослідник). Це дослідження можна кваліфікувати 
здебільшого як таке, що обумовлене готовністю дослідника відреагувати на 
психологічну (соціально-психологічну) реальність, що інтенсивно і широко 
розгортається. Для її фіксації ми доклали зусиль, використовуючи  метод 
відео- (аудіо-) інтерв'ю. 

Об'єктом дослідження були учасники масових подій 22.11.04 р. — 
09.12.04 р. (м. Київ), предметом — персональна рефлексія цих подій їх 
учасниками, виокремленими з контексту "Майдана" пропозицією взяти 
участь у публічному  самодослідженні. 

Смисловою основою структури інтерв'ю є наведені нижче питання, що 
створені  в жанрі рефлексивного публічного самодослідження: 

1) Що НОВОГО з'явилося у Ваших знаннях, досвіді, відносинах, 
почуттях, зважаючи на контекст подій, у яких Ви перебуваєте? 

2) Якби Ви могли зануритися у відчуття і думки представників 
протилежного табору (синіх / оранжевих), то що, на Вашу думку,  
НОВОГО з'явилося в їхніх знаннях, досвіді, відносинах, 
почуттях? 

3) Що вони думають про нас, що Ви їм хочете сказати як людям? 
4) Ваші застереження і побажання політикам. 
5) Ваш віртуальний подарунок їм (тост, побажання). 

Інтерв'юєр міг відхилятися від даних питань, зберігаючи в цілому 
рефлексивну спрямованість інтерв'ю. 

Історія використання даного типу інтерв'ю, мета дослідження  й інші 
складові дослідницького апарату ми не повідомляємо в цій першій частині, 
щоб у такий спосіб забезпечити можливість рефлексії відео- (аудіо-) 
протоколів із зовнішньої позиції. У наших планах - опублікування  другої 
самостійної частини матеріалів цього дослідження. Ми припускаємо  
повторення нашого досвіду рефлексивного опитування  іншими 
дослідниками. У разі повторення нашого досвіду просимо здійснювати 
координацію з нами щодо набору відео (аудіо) даних, оскільки саме в історії 
використання даного типу  інтерв'ю полягає продуктивний спосіб заохочення 
учасників до самодослідження.  

Ми так само запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до цього 
дослідження в ролі співавторів рефлексії подій на Майдані із зовнішньої 
позиції, здійснивши аналіз відео (аудіо) протоколів. 
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Ми інформуємо про наше рішення надати у відкритому доступі наші 
дані1  (відео-аудіо протоколи) для можливих спільних та/або автономних  
досліджень (експертиз) цих даних багатьма психологами одночасно. 
Протоколи, як додаток до даного повідомлення, знаходяться в Інтернеті:  
http://My.ELVisti.com/naid. У разі приєднання до нашого дослідження 
просимо координуватися з приводу перекладу протоколів на будь-яку іншу 
мову, при цьому ми залишаємо за собою виняткові права proof reader 
(просунутого читача – редактора перекладу) як спостерігачі, що перебували в 
контексті подій. При утворенні бази аудіо/відео протоколів у текстовому 
форматі ми додатково інформуватимемо вас про це.

Інформація про надані матеріали і позицію ІРІС. 
 Характеристика вибірки. 

Ми гарантуємо достовірність наданих відео протоколів як таких, що 
записані нашими інтерв'юєрами в різних місцях м. Києва відповідно до дати 
проведення інтерв'ю. Ми наводимо запитання інтерв'ю і повні відповіді  
учасників відповідно до укладених з ними персональних угод про 
можливість публікації цих відео протоколів в Інтернеті. 

Диспропорція кількості інтерв'ю з представниками різних сторін масових 
акцій ("синьо-білими"/"помаранчовими") зумовлена виключно фактичними 
параметрами. 

Вибір часу і місця проведення інтерв'ю зумовлений наміром охопити 
опитуванням різну аудиторію, виходячи з її доступності (наприклад, в центрі 
Майдану не було необхідного для відео інтерв'ю фізичного простору або 
були надто великі шумові перешкоди), а також бажання учасників провести 
самодослідження. Протоколи не групувалися і не відбиралися за змістом. 

В примітках до відео протоколів зазначено, якою мовою проводилося 
інтерв'ю і в якому співвідношенні з кількістю учасників акції знаходиться 
кількість  опитаних. 

Принцип вибору мови інтерв'ю: перше звернення інтерв'юєра - 
українською з пропозицією відповідати тією мовою, яка є зручною 
(природною) для опитуваного,  з подальшим переходом до запитань 
російською мовою, якщо вона є для опитуваного більш зручною2.  

                                                 
1 Технічні зауваження: 
Для перегляду роликів протоколів Ваш інтернет-програвач повинен бути налаштований на
запропонований тип файлів: wmv від 26.11.04 і .mpg з 26.11.04 і далі.  Файли wmv конвертовані в
низьку разв'язувальну спроможність з метою економії ресурсів і забезпечення орієнтування аудиторії
Інтернет з ресурсами від 28 біт/с. Файли  mpg містять аудиторію - від 115 біт/с. Ми, звичайно,  маємо
більш якісні копії. При необхідності копіювання файлів на ваш комп'ютер наша згода на це надається
тільки для дослідницьких задач і заперечує вирішення будь-яких інших задач без додаткових
перемовин з нами. 
2 При наявності у Вас обмежень у вигляді відсутності знання двох цих мов і прийнятті Вами 

рішення про переклад, просимо повідомити про це, бо ми не можемо надати ресурс перекладу, але 
могли б координувати взаємодію (в том числі з  певними підрядниками). 

http://my.elvisti.com/naid
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Проблема. Рішення. Висновок. 
В даному – першому – повідомленні проблема навмисно не 

формулюється  з метою забезпечення максимальної відкритості наших даних 
для розгляду в самих різних проблемних контекстах і із застосуванням різних 
концептуальних апаратів дослідження. 

Ми готові запропонувати  рішення соціально значущої проблеми як 
викладаючи в подальшому самостійно завершене нами дослідження, так і 
об'єднавшись з іншими дослідниками. 

 На завершення ми заздалегідь дякуємо всім, хто познайомиться з 
поданими матеріалами і висловить свою професійну думку, надасть свій 
експертний висновок, зворотний зв'язок або залучиться до дискусії в будь-
якій іншій формі. Ваші коментарі і участь у дискусії пропонуємо починати у 
вигляді листів на електронну адресу mydan@iris-psy.kiev.ua Обговорення 
також може відбуватися у формі обміну коментарями за адресою: 
www.livejournal.com/users/iris-mydan

Література 
Найдьонов М.І. Орієнтовна система для прийняття рішення про 
співпрацю з напрямом груп-рефлексивної психології і підвищення 
кваліфікації http//:My.eLVisti.com/naid/ua/iris_ua.htm, - 
K.,2003  
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