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ПЕРЕДМОВА

У назві цієї книги використано термін «ідентичність фа-
хівця», тож, звертаючись до майбутніх читачів пропонованої 
праці, ми маємо передусім пояснити, у чому тут головний 
сенс. Ідеться про поняття «ідентичність» як вихідне щодо вка-
заного терміна.

У розвідці, що запропонована авторським колективом, 
ідентичність розглядається як широкий концепт, зміст якого 
перебуває під значним впливом різноманітних біологічних, 
психологічних, соціальних і культурних чинників. Слід зазна-
чити, що упродовж останніх десятиріч цей концепт відіграє 
дедалі більшу роль у людинознавстві та суспільствознавстві. 
Замислимося над тим, чому це відбувається.

Почнемо зі спроби констатувати, що вказаний концепт ві-
дображає якість відношення між особою та соціальною спі-
льнотою (великою чи малою), до якої ця особа… Хочеться 
сказати: «належить», але, мабуть, треба сказати: «може чи має 
належати». Адже річ у тім, що саме цю належність концепт 
«ідентичність» ставить під питання, акцентуючи її відносно 
мінливий суб’єктивний бік. Зазначене питання має принай-
мні дві сторони. По-перше, чи справді хочу я бути тим, ким 
маю бути, відповідно до юридичних документів (паспорта, 
диплома тощо) або на думку мого оточення? По-друге, якщо 
хочу, то чи можу? Чи здатен я виконати вимоги, які з визнан-
ня належності до певної спільноти випливають? Наприклад, 
до спільноти патріотів своєї країни або до спільноти профе-
сіоналів…

А тепер звернімо увагу на притаманні сучасній епосі уріз-
номанітнення соціальних зв’язків і вельми відчутне приско-
рення суспільних змін у цивілізаційній (зокрема науково-
технологічній), соціально-економічній, політичній, духовній 
сферах. За цих умов дедалі частіше зазнає змін (до речі, не зав-
жди позитивних) набута змалку чи в юнацькому віці ідентич-
ність. Так само стають частішими ситуації конфлікту іденти-
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чностей, до яких схиляється (а при конфлікті між якими роз-
ривається) людина. Через усе це зростає суспільний інтерес 
до проблем ідентичності та ідентифікації (тобто набуття чи 
зміни ідентичності) і підвищується актуальність присвяче-
них їм наукових досліджень. Тож не дивно, що кількість та-
ких досліджень зростає, а їхня проблематика стає ширшою. 
Навіть у дуже великій за обсягом науковій праці було б важ-
ко проаналізувати всю літературу, що присвячена вивченню 
ідентичності. У самій лише психологічній галузі, за даними 
американського дослідника Дж. І. Марсіа, протягом останніх 
25 років було проведено понад триста ґрунтовних досліджень 
ідентичності.

У сучасному світі перед людиною постає подвійний ви-
клик: вона має бути готовою і до коригування (а іноді й 
до істотного трансформування) своєї ідентичності там, де це 
є виправданим, і до її збереження, відстоювання всупереч де-
структивним впливам. У цих сторонах готовності знаходять 
вияв творча й репродуктивна функції людської культури, як її 
невід’ємні атрибути, а відтак і відповідні функції особистості 
(котра може бути трактована як індивідуальний модус куль-
тури (див. Г. О. Балл, В. О. Медінцев). Зрозуміло, що вказана 
готовність забезпечується належним ступенем розвитку осо-
бистості у її ціннісно-мотиваційних, вольових, когнітивних 
компонентах.

З ідентичністю, з її збереженням чи вдосконаленням, не-
рідко із конфліктом ідентичностей, так чи інакше пов’язані 
чи не всі сторони особистісного функціонування. Так, буре-
мні події останнього часу в Україні засвідчили життєву зна-
чущість процесів громадянської ідентифікації, необхідних 
для становлення політичної нації, і, у надзвичайних умовах, 
істотно прискорили ці процеси (наочно розкривши водночас 
багаторічні вади їх суспільного регулювання).

Разом із цим концепт ідентичності стає у пригоді і при 
психологічному аналізі особистого життя, зокрема кохання. 
Зазначається, що, «хоч якою малою є група з двох людей, усе 
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ж таки це теж спільнота, яка вимагає вірності й породжує 
власні норми» (А. О. Фрумкин.). Норми, уточнимо, які часто 
не узгоджуються із прийнятими у батьківських сім’ях; звід-
си конфлікт ідентичностей, яскраво відображений (звичайно, 
без вживання цього терміна) у багатьох творах світової літе-
ратури.

Безперечно, вельми значущими поняття ідентичності та 
ідентифікації є стосовно сфери професійної діяльності та під-
готовки до неї про що, власне, детально йтиметься у цій книж-
ці. Тут відзначимо, що становлення професійної ідентичності 
майбутніх фахівців (будь-яких спеціальностей) відбувається 
нині в Україні у надзвичайно складних та нестабільних умо-
вах: як соціально-економічних і військово-політичних, так і 
соціально-психологічних. Для сьогодення є характерними: 
злам стереотипів, руйнування традицій, невизначеність соці-
ально-рольової структури суспільства. Усе це обмежує адап-
таційні можливості людини і створює додаткові труднощі, зо-
крема у професійній ідентифікації.

Аналіз стану досліджень з даної проблематики дозволяє 
виокремити два їх головні напрями відповідно до того, чи роз-
глядається професійна ідентичність як складова соціальної 
ідентичності чи як складова особистості фахівця.

У роботах першого напряму професійна ідентичність (як 
це характерно для досліджень із соціальної ідентичності вза-
галі) постає результатом професійної, в даному разі, соціалі-
зації членів «інгрупи» на противагу «аутгрупі» або «аутгру-
пам». Практично для всіх авторів, зорієнтованих та ці погляди, 
своєрідним «наріжним каменем» є теорія самокатегоризації 
Дж. Тернера, Г. Теджфела. Необхідно тут вказати також на 
праці Н. Л. Іванової, які ініціювали цілий «шар» досліджень, 
що розглядають співвідношення професійних та етнічних 
стеріотипів як основу для формування толерантності на рі-
вні професійного співтовариства. Професійна ідентичність 
постає у цих дослідженнях одним із різновидів соціальної 
ідентичності поряд із іншими її складовими. Не заперечую-
чи правомірності такого розгляду, відзначимо, що специфічні 
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особливості професійної ідентичності та характерні ознаки її 
функціонування тут не розглядаються.

Представники другого підходу поступово переходять, особ-
ливо в останнє десятиріччя, від розробки нормативних мо-
делей діяльності професіонала до дослідження професійної 
свідомості та самосвідомості суб’єкта діяльності. На думку 
цих дослідників, неефективність традиційних процедур про-
фесійного відбору, базованих на спрощеному розумінні осо-
бистості, пояснюється браком уваги до ступеня сформовано-
сті професійної ідентичності. Адже саме уявлення про себе як 
про «людину в професії», розуміння своїх сильних та слабких, 
щодо цієї якості, рис, стимулює інтенсивне самовизначення 
в бік досягнення вищого рівня професійної діяльності. Це в 
свою чергу стимулює подальше особистісне зростання, що на-
повнює професійну діяльність новими смислами. За Е. В. Чо-
рним, професійна ідентичність є, в певному розумінні, резуль-
татом успішного процесу самоактуалізації.

Користуючись результатами досліджень обох окреслених 
напрямів, автори цієї книжки вважають професійну ідентич-
ність системним утворенням, формування якого відбуваєть-
ся на базі розгортання когнітивних, мотиваційних, ціннісних 
механізмів. Ключова роль у перетворенні індивіда на профе-
сіонала надається при цьому процесу його становлення як 
суб’єкта формування професійного шляху.

Викладеними ідеями автори книги керувались, розгляда-
ючи під тим чи іншим кутом проблему професійної ідентич-
ності.

У перших чотирьох розділах монографії зосереджено її те-
оретичне «ядро». Наступні розділи присвячено прикладним 
аспектам концепції становлення ідентичності професіонала.

У першому розділі «Розробка концепції становлення про-
фесійної ідентичності у контексті цивілізаційних викликів 
сучасності: проблеми і перспективи» (автор В. Л. Зливков) 
простежено історію становлення поняттєвого апарату дослі-
дження ідентичності як такої та професійної ідентичності 
зокрема; проаналізовано концепції їх вивчення, що знайшли 
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вияв у дослідженнях різних психологічних шкіл; виокремле-
но, з урахуванням процесів трансформації суспільства, ме-
тодологічні й теоретичні проблеми, що постали при цьому. 
Викладаються основи авторської концепції професійної іден-
тичності та окреслюються шляхи її конкретизації.

У розділі 2 «Історія становлення категорії «ідентичність» 
у психологічній науці» (автор Л. О. Курганська) розглянуто 
основні етапи дослідження ідентичності, показано проблеми 
та утруднення, що виникали на цьому шляху, розглянуто су-
часний стан опрацювання проблеми.

У розділі 3 «Актуальні проблеми дослідженя ідентично-
сті у сучасній західній психології» (автори С. О. Лукомська, 
О. В. Федан) на базі здійсненого аналізу визначено сучасні 
основні підходи та парадигми перспективних напрямів дослі-
дження проблеми професійної ідентичності.

У розділі 4 «Діалого-культурологічні засади та механізми 
формування ідентичності суб’єкта професійної діяльності» 
(автор С. О. Копилов) професійна ідентичність аналізується 
в руслі концепції діалогу культур. Особистість суб’єкта про-
фесійної діяльності розглядається як психологічна інстанція 
самодетермінації, покладання індивідом засад свого буття.

У розділі 5 «Етнокультурні аспекти становлення іден-
тичності фахівця системи освіти» (автор Л. М. Михайлюк) 
на основі аналізу концепцій освіти різних країн виділено такі 
перспективні напрямки формування ідентичності освітяни-
на, які б враховували креативні впливи як педагогіки Заходу 
(Європи), так і Сходу (зокрема Японії).

У розділі 6 «Психологічні аспекти переструктурування 
професійної ідентичності викладача мистецьких дисциплін» 
(автор Т. Д. Морозовська) на основі аналізу стану даної про-
блеми показано перспективні напрямки зміни авторитарної 
парадигми на гуманістичну при наданні допомоги педагогам, 
які викладають мистецькі дисципліни.

Розділ 7 «Особливості становлення професійної ідентич-
ності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах 
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оновлення системи освіти» (автор Н. Н. Хомутиннікова) при-
свячено теоретико-емпіричному дослідженню професійної 
ідентичності працівників ДНЗ, викладено розроблені для них 
рекомендації та описано відповідну тренінгову програму.

У розділі 8 «Особливості становлення ідентичності психо-
терапевта» (автор Н. Б. Кирпач) розглянуто особистість шкі-
льного психолога в процесі його самореалізації як фахівця, 
який надає учням психотерапевтичну допомогу. Проаналізо-
вано проблему особистісно орієнтованої освіти у світлі окрес-
леного збагачення психологічного супроводу школяра.

Отже, на розгляд читача пропонується робота, присвяче-
на як теоретичним, так і практичним проблемам підготовки 
фахівця завтрашнього дня. Звісно, теоретико-методологіч-
ні розробки у психології не можна безпосередньо перенести 
в процес підготовки майбутніх фахівців. Але такі розробки та 
відповідні емпіричні розвідки здатні допомогти у побудові гу-
маністично зорієнтованих технологій системи освіти.

За науково-професійну підтримку й допомогу в роботі 
над монографією автори щиро вдячні керівництву Інсти-
туту психології імені Г. С. Костюка: директорові академіку 
С. Д. Максименку, заступнику директора академіку Н. В. Че-
пелєвій, вченому секретареві В. В. Турбан, а також усім коле-
гам за співробітництво.

Автори вдячні О. В. Федан та С. О. Лукомській за компе-
тентну допомогу в оформленні рукопису монографії.



10

Розділ I. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ 
ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ 
І ПЕРСПЕКТИВИ

Сучасні соціальні, політичні, культурологічні та економіч-
ні зміни, якими просякнута сучасне суспільство, обумовлю-
ють появу нових внутрішньоособистісних, міжособистіс-
них та міждержавних проблем та протиріч, які потребують 
розв’язання.

Це обумовлено глобальною зміною цих сфер життєдіяль-
ності, що говорить не просто про новий рівень історичного 
розвитку, а практично новий етап останнього, якому прита-
манні: нестійкість, певний хаотичний стан, неврівноваженість 
соціального функціонування як окремої людини, так і суспі-
льства, в якому вона існує. Зміна багатьох попередніх норм та 
настанов, зміна цінностей невротизує людину психологічно і 
на свідомому, і на підсвідомому рівні. Це обумовлює виник-
нення певного когнітивного дисонансу, коли з одного боку 
— сучасна людина прагне знайти певний прихисток, що захи-
стить її відчуття власної цільності від соціально-економічних 
трансформацій суспільства, а з другого — пошуком свого «Я» 
у світі, що так змінився та ускладнився. Відповідно, в нових 
умовах функціонування суспільства відбувається реальне 
підвищення рівня прояву суб’єктності та суб’єктності сучас-
ного члена соціуму.

Становлення професійної ідентичності майбутніх фахів-
ців (будь-яких спеціальностей) відбувається в надзвичайно 
складних та нестабільних умовах. Як соціально-економічних 
та психологічних, і навіть у військових. Відповідно для сучас-
ного сьогодення є характерною особливістю: злом стереоти-
пів, руйнування традицій, невизначеності соціально-рольової 
структури суспільства, спроба деяких учасників використа-
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ти сепаратиський фактор як інструмент політичного впливу 
тощо. Звичайно, такий соціальний вплив на нервову систему 
молодої людини ускладнює адаптаційні питання й ініціює мо-
жливі загострення.

На такому тлі перебіг процесу становлення професійної 
ідентичності, на думку А. С. Борисюка [3], що вже сам по собі 
обумовлений проходженням особистості через кризу, виявля-
ється ускладненим.

Не випадково, так активно зростає інтерес і науковців, і 
практиків до проблеми ідентичності та ідентифікації, й постій-
но розширюється (та поглиблюється) проблематика дослід-
ження вищезазначених феноменів, ролі та місця в розумінні 
сучасної людини як сучасника трансформаційних соціаль-
но-економічних змін.

Водночас криза ідентичності відбувається не лише на тере-
нах СНД та країн колишнього Варшавського договору. Як нам 
здається, цю проблему у більш узагальненому виді сформу-
лював американський психолог Р. Дж. Ліфтон [27]. Він ствер-
джує, що професійна ідентичність сучасної людини апріорі 
не може бути стабільною. Це зумовлено такими причинами:

а) цифровою революцією в ЗМІ, коли людина навіть пере-
буваючи у власній державі, відповідно — у певному культур-
ному середовищі, обов’язково, хоча і різною мірою, опиняєть-
ся під впливом із-зовні (супутникове телебачення, Інтернет, 
мобільний зв’язок тощо);

б) глобальною соціально-політичною кризою, що виникла 
після розвалу СРСР та Варшавського договору та зникнен-
ням двополюсної світової системи, що призвело до кризи сві-
домості не тільки мешканців пострадянського простору, але і 
західних громадян та жителів країн так званого «третього сві-
ту», що змушені були «підлаштовуватись» під нову, достатньо 
аморфну «схему» світу — світ без чітко виписаного «образу 
ворога»;

в) виникненням у сучасної людини екологічної свідомості, 
що знаходить свій прояв у виникненні очікування можливо-
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го «кінця світу» та появі неусвідомленого почуття провини 
за власну безпосередню участь у техногенній діяльності, що 
«створює певний фон тривожності» [20] як одну із доміную-
чих настанов сучасного світогляду.

Якщо ж додати до вищенаведеного переліку ще й перма-
нентну світову фінансову кризу, то можна зробити висновок, 
що у людства є більш ніж достатньо причин для переживання 
всесвітньої кризи ідентичності.

У сучасному суспільстві структура «Я» його індивідів на-
буває найбільшої когнітивної складності у порівнянні із будь-
якою історичною епохою. Відповідно, питання про становлен-
ня ідентичності та можливі шляхи подолання її кризи також 
набувають значної складності. Оскільки, чим більше Я-Обра-
зів, тим більш складно зберегти «…саму ідентичність, усвідо-
млення приналежності кожного із своїх Я-Образів до єдиного 
комплексу Я» [27, с. 105].

На думку лорда Дж. Сакса, автора книги «Чесноти від-
мінності. Як уникнути зіткнення цивілізацій (The Dignity of 
Difference: How to Avoid the Clash of Civilizations)», відмін-
ність XХI ст. від XX-го в тому, що на зміну політики ідеоло-
гії приходить століття політики ідентичності. У контексті 
постнекласичної парадигми науковий і філософський інте-
рес до проблеми ідентичності (особистісної, гендерної, соці-
альної, цивілізаційної, культурної, професійної, віртуальної, 
мобільної, он-лайн-ідентичності) свідчить про необхідність 
переосмислення фундаментальних характеристик людини 
(індивіда, суб’єкта, особистості) із врахуванням глобальних 
трансформацій у сучасному світі.

Для періоду соціальної нестабільності характерні такі яви-
ща, як злом соціальних стереотипів, зміна системи цінностей, 
розмивання соціально-рольової структури суспільства. Всі ці 
чинники зумовлюють виникнення кризи ідентичності. Особи-
стість, зберігаючи право на свою унікальність (залишаючись 
соціально значущою одиницею суспільства), часто прагне 
до прийняття ролі, що не відповідає її власним запитам і праг-
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ненням, зміщуючи акценти у бік соціальних рамок, установок 
і «чужих» поглядів. Таким чином, формальне прийняття осо-
бистістю загальноприйнятих у суспільстві цінностей, не може 
змінити світоглядну основу самої людини, а відповідно й 
сприяти її становленню як фахівця високого рівня, здатного 
адаптуватися до мінливих умов сьогодення.

Необхідно звернути увагу і на те, що у світі в останні де-
сятиліття відбувається зміщення акцентів по відношенню 
до кризи ідентичності. А саме, якщо 20-30 років тому зміна 
професійної ідентичності досить часто призводила індивідів 
до переживання ними почуття дискомфорту, то в даний час 
виникла інша тенденція у масовій свідомості. Молодь вже 
в ході навчання у вузі психологічно готова до можливої змі-
ни своєї професії у майбутньому. Відповідно, ускладнюється 
процес інтерналізації групових норм, цінностей, паттернів.

Типовою для сучасного етапу трансформації суспільства 
стає особистість професіонала, яка змінюючись створює свій 
внутрішній світ і норми соціальної взаємодії. Головна відмін-
ність таких фахівців у порівнянні з їх попередниками кінця 
XX-го сторіччя — готовність до самостійної смислової інтер-
претації соціальної дійсності.

Якщо ідентичність дозволяє індивідові оцінити ступінь 
власної належності до певної соціальної групи чи спільно-
ти, то сам процес такого оцінювання стає можливим завдяки 
самоідентифікації — особистісній активності, спрямованій 
на усвідомлення індивідом своєї соціальної сутності, зокрема 
й у професійному вимірі «самоідентифікація становить пси-
хологічний механізм становлення і зміни ідентичності особи-
стості» [8].

Сучасна філософія в багатьох працях визначає ідентич-
ність як щось таке, що ми можемо визначити, коли порівню-
ємо що-небудь з ним же самим, але існуючим в інший час і 
в іншому місці. Ідентичність — це також те, що ми бачимо 
в іншому місці й іншому часі, подібне вже наявному. Можна 
також відзначити, що завдяки ідентичності людина порівнює 
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дійсний і колишній стан своєї особистості. І на підставі цього 
порівняння можна зробити висновок, що якщо обидві ці осо-
бистості, одна з яких безвідносно іншої існує в часі, перенести 
в сьогодення, то ми будемо мати два абсолютно однакових ін-
дивіда. Але дві абсолютно однакових особистості не можуть 
існувати в одній тілесній оболонці, і ми робимо висновок, що 
це та сама людина. На підставі даного міркування ми форму-
ємо поняття ідентичності, як щось таке, що співвідноситься 
і що має відношення до обох цих індивідів і створює їхню 
нерозрізнену спільність, не дивлячись на перебування в різ-
ному часовому і просторовому стані. До даного висновку ми 
приходимо, виходячи з тези, що ніщо у світі не може мати два 
початки існування, жодний імпульс не може дати існування 
двом різним речам. Тому те, що мало той же початок, є тим же 
самим, і навпаки, що мало різні початкові імпульси, у різний 
час і в різних місцях, є різним.

1.1. До історії дослідження проблеми ідентичності

Ідентичність як характеристика особистості — це широка 
концепція, що включає в себе всі якості особистісних спо-
лучень, обумовлена великим масивом біологічних, психоло-
гічних, соціальних і культурних факторів. Навіть у великій 
науковій праці було б важко проаналізувати всю літературу, 
що присвячена вивченню ідентичності. В одній тільки психо-
логічній області, за даними Дж. І. Марсіа [28], було проведено 
більш ніж 300 наукових досліджень за останні 25 років. Можна 
сказати, що сформувався окремий науковий напрямок — пси-
хологія ідентичності. Сьогодні поняття ідентичності в різних 
контекстах широко використовується й у психології, й у соці-
ології, і у філософії (феноменологія), і в етології, і в політич-
ній науці. З цих причин, вибір робіт, що будуть різною мірою 
розглянуті і процитовані, — довільний і обумовлений правом 
автора для найбільш показової ілюстрації поглядів дослідни-
ків на розвиток концепції ідентичності. Хоча треба відзначи-
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ти, що це все-таки більше огляд психоаналітичних концепцій 
ідентичності. За останні тридцять років, і особливо останнім 
часом, у психоаналітичній парадигмі ми спостерігаємо шви-
дке виникнення ідентичностей різного роду: ядерна іденти-
чність, статева ідентичність, рольова ідентичність, гендерна 
ідентичність тощо.

У працях, базованих на психоаналітичній парадигмі, пе-
реважають концепції ідентичності, в основі якої лежить по-
няття «Его»-ідентичності, що має безпосереднє відношення 
до особистісних динамічних структур. Хто саме уперше ввів 
термін «ідентичність» — дотепер залишається невідомим, але 
в даний момент, з огляду на хронологію написання наукових 
праць, з визначеною часткою впевненості можна сказати, що 
«піонером» у вживанні терміна був З. Фройд з його терміном 
«перцептивна ідентичність». У своїх роботах він згадує іден-
тичність, як ми тепер бачимо, у кількох різних змістах. Деяким 
чином, можна навіть говорити про еволюцію поняття іденти-
чності в його працях. Уперше З. Фройд у «Тлумаченні сно-
видінь» (1900) вживає термін ідентичності в наступному кон-
тексті: «У пацієнта підвищений рівень чутливості; у результаті 
раннього досвіду і на підставі своїх несвідомих чекань він спо-
конвічно особливу увагу звертає на усе, що сприяє повторен-
ню і створює перцептивну ідентичність». У другому випадку 
вчений у більш пізніший час уживає поняття «ідентичність» 
в етнічному змісті. «Свідомість внутрішньої ідентичності» 
у З. Фройда включає почуття гіркої гордості, збережене його 
гнаним, розсіяним і часто зневажуваним народом. І третє ро-
зуміння З. Фройдом ідентичності ми зустрічаємо в «Проекті 
наукової психології», виданому посмертно в 1950 р. Тут ви-
словлено думку, що метою і завершенням усіх розумових про-
цесів є досягнення стану ідентичності. Ця думка конкретизу-
ється на низці прикладів. В одному з них ідеться про те, як 
сприйняття пронизливого лементу іншої людини пробуджує 
спогади про своє власне переживання болю.
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На подальший розвиток поглядів про ідентичність достат-
ньою мірою вплинули філософські вишукування взаємин 
«Я» — «Інші» в екзестенціоналістському руслі філософської 
антропології. Можна навіть сказати, що ці дослідження і за-
клали основу сучасного розуміння ідентичності. К. Ясперс 
у своїй докторській дисертації «Загальна психопатологія» 
описує ідентичність як одну з чотирьох формальних ознак 
свідомості «Я». Перша ознака, виділена К. Ясперсом, це по-
чуття діяльності — усвідомлення себе як активної істоти, дру-
га — усвідомлення власної єдності: «У кожний даний момент 
я усвідомлюю, що я єдиний». Третя — усвідомлення власної 
ідентичності, що означає: «Я залишаюся тим, ким був зав-
жди»; і четверта — це усвідомлення того, що «Я відмінний від 
усього іншого світу». Як приклад порушеного усвідомлення 
власної ідентичності в часі К. Ясперс наводить поведінку хво-
рих на шизофренію, які стверджують про своє життя до поча-
тку психозу, що це були не вони, а хтось інший.

Серед передумов формування сучасного концепту іденти-
чності маємо згадати ідеї представників символічного інтер-
акціонізму, що продовжив і поглибив Дж. Мід [29]. Він ствер-
джував, що особистість і суспільство мають загальний генезис, 
і, отже, представлення про ізольоване і незалежне «Его» — це 
ілюзія. Особистість, з його погляду, фактично визначаєть-
ся соціальними умовами. Орієнтиром для «Я — концепції» 
є «Я — іншої людини», тобто представлення індивіда про те, 
що думають про нього інші. Дж. Мід першим підкреслив зна-
чення суб’єктивно інтерпретованого зворотнього зв’язку, що 
надходить до нас від інших людей, як головного джерела да-
них про власне «Я»: «Що вони про мене думають». Він запро-
понував це в теорії «дзеркального Я», що виникає на основі 
символічної взаємодії індивіда з різноманітними первинними 
групами, членом яких він є.

Дж. Мід вважав, що становлення людського «Я» як ціліс-
ного психічного явища є не що інше, як те, що «у середині» ін-
дивіда відбувається соціальний процес, у рамках якого вини-



17

кають виділені У. Джеймсом «Я» — що усвідомить (I) і Я — як 
об’єкт (Me). Далі він припустив, що через засвоєння культури 
(як складної сукупності символів, що володіють загальними 
значеннями для всіх членів суспільства) людина здатна про-
рокувати як поведінку іншої людини, так і те, як ця людина 
передбачає нашу власну поведінку. Дж. Мід припускав, що са-
мовизначення людини як носія тієї чи іншої ролі здійснюєть-
ся шляхом усвідомлення і прийняття тих уявлень, що існують 
в інших людей щодо цієї людини. У результаті, у свідомості 
людини виникає те, що вчений називав терміном Me, розумію-
чи під цим узагальнену оцінку індивіда іншими людьми, тобто 
«узагальненим (генералізованим) іншим». Іншими словами, 
Ме є тим, як виглядає в очах інших «Я — як об’єкт». Дж. Мід 
вважав, що Ме створюють засвоєні людиною установки (зна-
чення і цінності), а I — це те, як людина як суб’єкт психічної 
діяльності сприймає ту частину власного «Я», що позначена 
як Ме. Сукупність I і Ме, як і в У. Джеймса, утворять власне 
особистісне чи інтегральне «Я» (Self).

Ще один варіант перекладу цих понять: під терміном «І» 
можна розуміти імпульсне «Я», а під терміном «Ме» — ре-
флексійне «Я». Таким чином, «І» позначає унікальне в собі, 
а «Ме» — безліч очікувань, що пред’являється суспільством 
до людини. Дж. Мід вважає імпульсивне «І» постійним дже-
релом спроб ліквідувати самоконтроль індивіда. Рефлексія 
«Я» або «Ме» відображає «керовану» сторону особи, що за-
своєна від суспільства.

Дж. Мід пояснює, як відбувається розвиток міжособисті-
сних стосунків у дитини під час гри, коли спочатку вона грає 
на самоті, імітуючи інших, а потім — у груповій грі, «програє» 
ролі учасників уявлюваної взаємодії. Така гра дає їй можли-
вість випробувати тип відповідної реакції, що викликається 
в інших його діями. Відсутність таких властивих усім устано-
вок, почуттів і дій буде сильно обмежувати спілкування дити-
ни з іншими людьми. Програвання дитиною ролі «значущих 
інших» залишається саме програванням ролі, а не грою в пов-
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ному розумінні цього слова, у якій передбачаються партнери, 
що і роблять її такою; тобто поки вона не навчиться керувати 
своєю поведінкою, сприймаючи себе із погляду «генералізо-
ваного іншого». У такій грі відбувається засвоєння дитиною 
важливих деталей взаємодії. Ці поступові зміни у формі і ха-
рактері гри супроводжуються розвитком образного мислення, 
мови і формуванням «Я — концепції». Відбувається поступо-
ва інтеріоризація соціальних вимог, норм і моделей поведін-
ки, що перевтілюються в індивідуальні цінності і включають-
ся в «Я — концепцію».

Дж. Мід виділив усвідомлювану та неусвідомлювану іден-
тичність. Перша — базується на неусвідомлено прийнятих нор-
мах та звичках, що надходять від соціальної групи, до якої 
належить особа. Друга — пов’язана із розвитком когнітивних 
процесів та появою рефлексії, коли людина починає аналізу-
вати себе як особистість та власну поведінку.

Детальний опис поняття ідентичності був даний у роботах 
Е. Еріксона. Він представляв ідентичність як складну особову 
освіту, що має особисту тотожність, цілісність (відчуття і усві-
домлення себе незмінним незалежно від зміни ситуації і ролі), 
спадкоємність свого минулого, сьогодення і майбутнього, а та-
кож — визнання певного ступеня схожості з іншими людьми 
при одночасному баченні своєї унікальності і пересіченості 
Е. Еріксон розглядав розуміння ідентичності як процес, що 
відбувається в руслі не лише індивідуальної, але й суспільної 
культури, як процес, що встановлює синтез двох ідентичнос-
тей — соціальної і особової.

Ідентичність, з погляду Е. Еріксона, «у самому загальному 
вигляді збігається, звичайно, багато в чому з тим, що з багать-
ма дослідниками включається в поняття «я» у всіляких його 
формах: «Я — концепції», «Я — системи» чи «Я — досвіду» 
[26, с. 219]. Але ми повинні сказати і про особливості підходу 
вченого до вивчення ідентичності, що полягає в потрійному 
розумінні ідентичності як почуття, процесу і структури. Які 
ж співвідношення між цими трьома складовими частинами 
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концепту ідентичності? Потрібно позначити і простежити де-
який взаємозв’язок між ними. Перше — це те, що ідентичність 
виникає в процесі ранніх взаємин, на базі довіри і емпатії, що 
виникають між дитиною і матір’ю. На цій основі і закладаєть-
ся почуття ідентичності особистості як суб’єктивне відчуття 
тотожності, безперервності і цілісності свого існування в часі 
і просторі і визнання цієї тотожності навколишніми «значи-
мими іншими». Потім, протягом усього дитинства, у складній 
послідовності взаємно змінюють один одного внутрішньопси-
хічні процеси: інтроекції, ідентифікації і формування ідентич-
ності; на основі почуття ідентичності відбувається «пробна 
кристалізація» ідентичності. І хоча Е. Еріксон вважав, що про-
цес формування ідентичності продовжується все життя, до кі-
нця дитинства досягається визначена цілісність, що містить 
у собі всі значущі ідентифікації, але змінені у процесі син-
тезу і ресинтезу «Его» в єдине і причинно пов’язане. Ця кон-
фігурація є результатом синтезуючої функції на межі «Его» 
з оточенням, соціальною реальністю. Тобто ідентичність, як 
психічна структура, виникає в процесі взаємин, що встанов-
люються зі значимими іншими в період дитинства. Цей новий 
«гештальт» є щось більше, ніж сума його частин. Він забезпе-
чує «вибіркове виділення значущих ідентифікацій протягом 
дитинства і поступову інтеграцію образів «Я» і досягає сво-
єї кульмінації в ідентичності. Ця конфігурація, як і почуття 
ідентичності, в основному не усвідомлюється і містить у собі, 
на думку Е. Еріксона, конституціонально обумовлені власти-
вості, ідеосинкратичні потреби лібідо, гарні здібності, значущі 
ідентифікації, ефективні механізми захисту і послідовно при-
йняті ролі.

Центральним ядром особистості психолог вважав так звану 
«психосоціальну ідентичність». Вона базується на прийнятті 
особистістю цілісного образу себе в поєднанні з її соціальними 
зв’язками, і переживається як почуття відповідності вимогам 
суспільства. За Е. Еріксоном, у структуру ідентичності, поряд 
із природними задатками, базовими потребами, ефективними 
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«психологічними захистами», успішними сублімаціями, по-
стійними ролями, входять так звані «значущі ідентифікації», 
які і відіграють визначальну роль у тому, з якими саме мо-
ральними цінностями та нормами поведінки індивід вважає 
за потрібне солідаризуватись [25; 26].

Дж. Марсіа [28] розвиваючи ідеї Е. Еріксона створив свою 
концепцію, концентруючись на аспекті вирішення проблем 
становлення ідентичності. А саме, вирішення кожної, навіть 
незначної життєвої проблеми (підліткам) вносить певний вне-
сок до досягнення ідентичності. На його думку, ідентичність 
виявляється феноменологічно через спостережувані паттерни 
«вирішення проблем». У міру ухвалення усе більш різноманіт-
них рішень відносно себе і свого життя у підлітка розвиваєть-
ся структура ідентичності, підвищується усвідомлення своїх 
сильних і слабких сторін, цілеспрямованості свідомості жит-
тя. Використавши так звані «статуси ідентичності», пов’язані 
із способами розв’язання проблем, Дж. Марсіа конкретизував 
теоретичну концепцію ідентичності Е. Еріксона.

А. Ватерман [31] виділяє принаймні 2 аспекти ідентич-
ності: процесуальний та змістовий. У першому випадку роз-
глядаються ті засоби, за допомогою яких людина засвоює 
життєві цінності, цілі, переконання. Як другий аспект А. Ва-
терман виділяє носіїв змісту, які впливають на формування 
ідентичності: професія, політичні погляди, переконання, ви-
користовувані соціально-функціональні ролі. У роботах цьо-
го автора у центрі уваги перебуває ціннісно-вольовий аспект 
ідентичності. Ідентичність пов’язана із наявністю чіткого са-
мовизначення, що включає в себе: цілі, життєві цінності, які 
людина наслідує упродовж всього життя. А. Ватерман виді-
ляє чотири сфери життя, найбільш значимі для формування 
ідентичності:

1. Вибір професії і професійного шляху;
2. Прийняття і переоцінка релігійних і моральних переко-

нань;
3. Вироблення політичних поглядів;
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4. Прийняття набору соціальних ролей, включаючи стате-
ві ролі і очікування відносно шлюбу та батьківства.

1.2. Сучасний стан дослідження поняття «ідентичність»

Розроблена представниками когнітивної психології Г. Тедж-
фелом та Дж. Тернером [30] теорія соціальної ідентичності 
включає в себе дві підсистеми: особову ідентичність і соціаль-
ну ідентичність. Перша стосується самовизначення в термінах 
фізичних, інтелектуальних та етичних особових рис. Друга: 
соціальна ідентичність складається із окремих ідентифікацій 
і визначається приналежністю людини до різних соціальних 
категорій: раси, національності, класу, статі і так далі.

Вони виділяли три етапи у становленні ідентичності. 
На першому — відбувається соціальна категоризація пізнання 
соціальної структури навколишнього світу. На другому — лю-
дина обирає собі групу, яка їй найбільше до вподоби та вивчає 
правила і цінності цієї групи. На третьому — у людини фор-
мується відчуття тотожності себе з цією групою, вона іден-
тифікується з нею. Г. Теджфел і Дж. Тернер виділили основні 
постулати:

1) індивіди прагнуть до досягнення або збереження пози-
тивної соціальної ідентичності;

2) соціальні групи пов’язані із притаманною їм позитив-
ною чи негативною оцінкою з боку суспільства, отже, соціаль-
на ідентичність може бути позитивною або негативною;

3) оцінка власної групи індивідом визначається взаємина-
ми із деякими іншими групами через соціальне порівняння 
ціннісно-значних якостей та характеристик. Порівняння, ре-
зультатом якого стає виявлення позитивної відмінності своєї 
групи від чужої, породжує високий престиж; у разі негативної 
відмінності формується низький престиж;

4) позитивна соціальна ідентичність заснована на сприя-
тливих порівняннях інгруп з декількома релевантними аут-
групами: інгрупа повинна сприйматися як позитивно відмін-
на від релевантних аутгруп.
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У 1985 році Дж. Тернер запропонував свій варіант теорії 
ідентичності, яку він назвав «концепцією деперсоналізації». 
Деперсоналізація відноситься до процесу «самостереотипі-
зації», завдяки якому люди себе сприймають скоріш як еле-
менти соціальної категорії, ніж як непересічної особистості.

У ширшому плані ця версія базується на ідеї самокатего-
різації, тобто когнітивного включення себе до певного класу 
подібних один до одного об’єктів, що є істотно відмінними від 
тих, які належать до іншого класу. Відповідно, для соціальної 
«Я — концепції» важливі принаймні три рівні самокатегорі-
зації:

а) вищий рівень — категоризація себе як групової істоти, 
яка володіє спільними рисами, притаманними всім представ-
никам людської сукупності;

б) проміжний рівень: інгрупова-аутгрупова категоризація, 
заснована на подібності (або відмінності) між людьми, визна-
ченими як члени саме цих соціальних груп;

в) нижчий рівень — особова самокатегорізації, що заснова-
на на відзнаці індивідом себе як непересічної особистості, яка 
кардинально відрізняється від інших.

Можна зробити висновок, що ці три рівні визначають люд-
ську, соціальну й особову ідентичність і ґрунтуються, відповід-
но, на міжвидовому, міжгруповому і міжособистісному порів-
нянні себе з іншими.

Постмодерна ідентичність починається з права особисто-
сті на ідентичність (свободи вибору своєї ідентичності), при 
цьому ідентифікаційна ініціатива зумовлена не суспільст-
вом, а самою особистістю. Постмодерна ідентичність розпо-
діляється на фрагменти, які вписуються у життєвий світ лю-
дини. Різномаїття форм ідентифікацій людини призводить 
до появи так званої мережевої або переговорної ідентичності. 
Постмодерна ідентичність завжди короткочасна та зводиться 
до «примірювання» і зміни масок. Зокрема, М. Фуко пише, 
що ідентичність — це намагання захистити себе численними 
масками, при цьому сам суб’єкт виводиться за межі cogito 
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у площину онтології, соціальної антропології та герменевти-
ки. Вибір і зміна ідентичностей, за постмодерністами, — це 
творча реалізація певної сучасної необхідності життя.

Послідовник М. Фуко, французький соціальний філософ 
М. де Сетро (M. de Certeau) стверджує, що ідентифікація — це 
аккультурація до норм і практичних рекомендацій у повсяк-
денному житті, а набуття ідентичності — це реалізація лінгві-
стичної системи за допомогою мовлення та самоствердження 
у теперішньому.

Італійський психолог Д. де Граціа (D. DeGrazia) пропонує 
розділяти чисельну й описову ідентичність. Чисельна ідентич-
ність — це існування протягом часу однієї й тієї ж самої іс-
тоти. З погляду біологічної концепції, вона розглядається як 
така, що властива живій істоті і закінчується з її біологічною 
смертю, незважаючи на усі її зміни протягом життя. З погля-
ду психологічної концепції, чисельна ідентичність передбачає 
збереження базових психічних процесів (мислення, свідомо-
сті або пам’яті про себе і своє минуле). Описова ідентичність 
включає уявлення людини про себе, свої цінності, автобіогра-
фічні спогади, діяльності і ролі, стосунки з іншими людьми. 
Про цю ідентичність йде мова при описі кризи ідентичності, 
— і саме вона є предметом психологічної дискусії. Виокрем-
лення чисельної і описової ідентичності особливо важливе 
при обговоренні зміни і порушень ідентичності: так, багато 
людських страхів з приводу зміни ідентичності визначають-
ся як страх втрати чисельної ідентичності, але реально загро-
жують лише описовій ідентичності. Наприклад, страх з’їхати 
з глузду від психічного захворювання описується хворим як 
страх перестати бути людиною (страх незворотно стати ін-
шим), тоді як реально мова йде про зміни, за яких людина за-
лишається собою.

Сьогодення характеризується онтологічною, гносеологіч-
ною та аксіологічною невизначеністю, ризикованістю, гло-
балізацію тощо. Потоки комунікацій, збільшення соціальної 
мобільності людей, міграція, суміш мов, розмивання націо-
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нальних і становлення множинних ідентичностей, практика 
подвійного громадянства, «наднаціональність» культурних 
цінностей, поширення міжнародних організацій та інститу-
тів, поява транснаціональних спільнот — це показова соціаль-
на тенденція і соціальна ситуація розвитку сучасної людини. 
У. Бек вважає, що відбувається становлення космополітизації 
як нелінійного діалектичного процесу, у якому загальне і част-
кове, подібне і відмінне, локальне і глобальне повинні розумі-
тися не як культурні антиподи, а як нерозривно пов’язані між 
собою, взаємодоповнюючі принципи.

1.3. Проблема професійної ідентичності

Елементами професійної ідентичності виступають потре-
би, інтереси, установки та інші сутнісні храктеристики особи-
стості, що реалізуються у процесі професійного шляху. Засо-
бами досягнення професійної ідентичності стають відповідні 
знання і здібності, що забезпечують реалізацію активності, що 
спрямована на досягнення професійної ідентичності.

Зупинимось на становленні професійної ідентичності, під 
час якого відбувається ряд етапів. За Е. Еріксоном, при ста-
новленні професійної ідентичності людина проходить ті ж 
етапи, що й у процесі соціалізації — довіра, автономія, ініці-
ативність, досягнення, ідентичність, інтимність, творчість, ін-
теграція. Для становлення професійної ідентичності важливе 
значення має ритуалізоване спілкування (наприклад, проце-
дура захисту дисертацій), яка має важливе значення для «Я» 
всіх учасників взаємодії. Професійна ідентичність відбува-
ється у більш-менш завершальному вигляді лише за умов 
взаємопогодження її основних елементів, в т. ч. домінуючого 
— персоналізації.

Інтегративний характер змісту професійної ідентично-
сті обумовлює вивчення психологічних основ її розвитку 
як показника збереження психічного здоров’я особистості 
(Е. Еріксон, К. Горні); здатності до самоактуалізації (А. Мас-
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лоу, Г. О. Балл); переживання емоційного стану власної особи-
стості (Е. Фромм); засобів освоєння суспільного та власного 
психологічного простору (Т. М. Титаренко, Е. Еріксон).

Значна увага приділяється вивченню проблеми профе-
сійної ідентичності в процесі підготовки фахівців системи 
народної освіти, процесу формування та переформатування 
педагогів системи ДНЗ, мистецтвознавських дисциплін тощо 
(В. І. Маковецький, Т. Д. Морозовська, Н. Н. Хомутиннікова).

Професійна ідентичність, як зазначають Н. Л. Іванова та 
О. В. Конєва [9], виступає інтегративним поняттям, у якому 
виражається взаємозв’язок особистісних характеристик, які 
забезпечують орієнтацію у світі професій, що дозволяє більш 
повно реалізувати особистісний потенціал у професійній дія-
льності, а також прогнозувати можливі наслідки професійно-
го вибору.

Можна сказати, що професійна ідентичність виступає ін-
тегративним показником особистості, в якому синтезовано 
(більшою чи меншою мірою) як і реальні здатності, так і пев-
ні інтенції, що можуть розгорнутися в реальну структуру при 
ідеальному збігові обставин. Не випадково Л. Б. Шнейдер [23; 
24] виділяє у професійній ідентичності як функціональну, так 
і екзистенційну відповідність людини і професії.

Аналіз стану дослідження професійної ідентичності у віт-
чизняній науці дозволяє всі роботи диференціювати за двома 
напрямками: як складова соціальної ідентичності і як складо-
ва психології професіонала.

Отже, в роботах першого напряму, професійна ідентич-
ність виступає як один із компонентів соціальної ідентично-
сті. В цьому разі професійна ідентичність розглядається як 
результат професійної соціалізації членів «інгрупи» і як про-
тиставлення іншій («аутгрупі»). Практично всі автори зорієн-
товані та ці погляди в ролі своєрідного «межового каменя», 
які випливають із теорії сомакатегоризації Дж. Тернера та 
Г. Теджфела. В першу чергу необхідно тут вказати на робо-
ти Н. Л. Іванової, які ініціювали цілий «шар» досліджень, які 
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розглядають співвідношення професійних та етнічних стеріо-
типів як основу для формування толерантності на рівні про-
фесійного співтовариства. В той же час необхідно зазначити, 
що в цих роботах професійна ідентичність розглядається як 
один із різновидів соціальної ідентичності на рівні із іншими, 
що входять у соціальну ідентичність. Можна сказати, що спе-
цифічні особливості професійної ідентичності та характерні 
ознаки її функціонування не розглядаються.

Головні зауваження до цього підходу підкреслюють низку 
відмінностей професійної ідентичності від соціальної іденти-
чності, національної, етнічної, як такі, що визначають її зміст, 
особливості прояву та специфіку даного формування. Крити-
ки зауважують, що специфіка даного феномену виявляється 
перш за все в тому, що професійна ідентичність розглядається 
як частина професійного Я-особистості — продукту самосві-
домості, що є психологічною категорією, яка є результатом 
визначення людиною своєї позиції в системі професійних 
взаємин.

У другій сукупності досліджень професійна ідентичність 
розглядається в рамках професійної придатності професіо-
нала до виконання вимог його професійної діяльності. В цьо-
му разі великого значення надається необхідності розробки 
більш точних моделей професійної придатності та моделей 
професійного відбору.

Представники другого підходу пропонують, особливо в 
останнє десятиріччя, відходити від суто розробки норматив-
них моделей діяльності професіонала до дослідження профе-
сійної свідомості та самосвідомості суб’єкта діяльності. Тоб-
то неефективність формальних моделей при професійному 
відборі саме й обумовлюється представниками цього підходу 
відсутністю розгляду сформованості професійної ідентичнос-
ті, оскільки тільки в цьому разі можливі зміни уявлення про 
себе як про «людину в професії», розуміння своїх сильних та 
слабких рис, що й стимулює інтенсивне самовизначення про-
фесійної діяльності в бік вищого рівня, в свою чергу призво-
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дить до подальшого особистісого зростання, що знов понов-
лює професійну діяльність новим смисловим навантаженням. 
За Е. В. Чорним [22] професійна ідентичність є,  в певному ро-
зуміння, результатом успішного процесу самоактуалізації.

На думку О. П. Єрмолаєвої, професійна ідентичність, зви-
чайно у спотвореному вигляді може проявлятися під впливом 
професійного маргіналізму. Тобто людина, декларуючи вго-
лос професійні цінності та норми поведінки, реально діє під 
впливом інших мотивів та цілей [4].

В окремий напрямок цього підходу, вірніше його різновид, 
можна відносити розкриття особливостей становлення май-
бутнього професіонала в період його професійного навчання 
чи в процесі перепідготовки. Тут в багатьох працях прогляда-
ється ідея єдності особистісного та професійного розвитку як 
у період професійного навчання, так і акмелогічного (у зрі-
лому віці). Істинна професійна ідентичність є в певний мірі 
результатом самоактуалізації. Професійна ідентичність є од-
ним із результатів професійного самовизначення, яке в свою 
чергу обумовлено критерієм успішності професійного стано-
влення.

Підсумовуючи даний аналіз, абсолютно обґрунтованим є 
висновок, що, незважаючи на актуальність та багатоаспект-
ність дослідження складної проблеми професійної ідентично-
сті, необхідно відзначити фрагмертарність її вивчення, еклек-
тизм при розгляді її структури, чинників та закономірностей 
становлення як у процесі навчання студента у ВНЗ, так і 
у зрілому віці. Саме це й робить проблему розробки концепції 
становлення та переформатування професійної ідентичності 
дещо ефермерною, а створення таких концепцій — дискусій-
ними.

Повертаючись по підходу Е. Еріксона, який значною мірою 
відійшов від психоаналітичного трактування ідентичності і 
в своїх підсумкових студіях визначив їх як «психосоціальну», 
звернемо увагу саме на співвідношення особистісного та соці-
ального аспектів професійної ідентичності. Згідно з позицією 
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А. С. Борисюк [3], це означає ідентичність, пов’язану із соці-
альним контекстом професійного розвитку. Цим підкреслю-
ється роль соціального оточення в особистісному розвитку 
і реалізації діяльності.

Психосоціальний ракурс розгляду проблеми професій-
ної ідентичності як ознаки інтегративної особистості стає ще 
більш актуальним після появи теорії соціальної ідентично-
сті Г. Теджфела [30]. Соціальна ідентичність, що формується 
у процесі засвоєння діяльності і взаємодії, впливає на коопе-
рацію, взаємини членів робочих груп і, як наслідок, — на про-
фесійний розвиток індивідів [30].

Професійна діяльність — важлива і складна галузь функціо-
нування сучасної людини, виконання якої зумовлює виник-
нення численних цілей та рівнів ідентифікації. У теоріях со-
ціальної та рольової ідентичності стверджується, що людина 
може одночасно бути членом різних груп і виконувати різні 
соціальні ролі, а рівень складності ідентичності залежить від 
суб’єктивного структурування людиною сприймання своїх 
професійних ролей і членства у професійних групах. На дум-
ку B. B. Caza, M. G. Wilson складність професійної ідентично-
сті зумовлює більшу ефективність професійної діяльності та 
створює більше можливостей для самореалізації особистості.

При дослідженні проблем професійної ідентичності [1] ак-
цент робиться на принципи системності і структурності пси-
хічних явищ, визначення рівнів ідентичності, що є генетично 
пов’язаним, дослідження специфіки формування ідентично-
сті у процесі засвоєння й виконання професійної діяльності, 
аналіз складових професійної ідентичності.

У межах концепції професійного розвитку А. С. Борисюк 
[3] виділяє три основні аспекти розгляду професійної ідентич-
ності: як провідну тенденцію становлення суб’єкта професій-
ного шляху; як емоційних стан, у якому перебуває особистість 
на різних етапах професійного шляху (він виникає на основі 
ставлення особистості до себе як суб’єкта професійного шля-
ху); як підструктуру суб’єкта професійного шляху, що реалізу-
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ється у формі функціональної системи, спрямованої на досяг-
нення певного рівня професійного розвитку. Функціональна 
система професійної ідентичності, за Ю. П. Поваренковим, 
має якості суб’єкта, що визначають зміст і спрямованість про-
фесійної ідентичності (одиниці) і забезпечують її досягнення. 
Елементами професійної ідентичності виступають потреби, 
інтереси, настанови, переконання та інші компоненти моти-
ваційної сфери особистості, що реалізуються у процесі про-
фесійного шляху.

Згідно з підходами В. Д. Шандрикова, функціональна сис-
тема професійної ідентичності може бути розглянута на двох 
рівнях: операціональному та на рівні професійно значущих 
якостей. Основними елементами операціональної систе-
ми виступають ціль; програма дій щодо її набуття; уявлення 
про суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають на її до-
сягнення; реальні дії та вчинки стосовно її досягнення; конт-
роль за рівнем професійної ідентичності; регулювання її ди-
наміки, форми та способів досягнення цілі.

На думку О. П. Єрмалаєвої, професійна ідентичність вини-
кає на високих рівнях оволодіння професією і є формою уз-
годження. Психолог вважає, що професійна ідентичність ви-
ступає своєрідним регулятором, який виконує стабілізуючу 
та перетворюючу функції; поєднання цих функцій і визначає 
розвиток професіонала. У той час як стабілізуюча функція 
професійної ідентичності полягає у забезпеченні необхідного 
рівня центризму та стійкої професійно-ментальної позиції, 
параметрами якої виступають: константність, адаптивність, 
дистантність. А перетворююча функція, пов’язана зі спрямо-
ваністю на розвиток і зміну професійної позиції, залежить від: 
а) діагнозу змін професійно значущих якостей і ступеня іден-
тифікації себе з професією; б) дістанціювання образу своєї 
професії від інших; в) системності або дифузності структури 
ідентичності.
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За О. П. Єрмолаєвою, досягнути професійну ідентичність 
«можуть лише ті, хто має як стабілізуючу базу, так і перетво-
рюючий потенціал» (А. С. Борисюк).

Насамперед називаються якості, що є професійно значу-
щими для всіх без винятку соціономічних професій (вміння 
слухати, врівноваженість, чуйність, гуманність, доброзичли-
вість тощо). Крім того, А. С. Борисюк звертає увагу на обов’яз-
ковість фігурування загальнолюдських позитивних якостей, 
таких як: розум, відповідальність, доброта, ерудованість, тер-
плячість, уважність тощо.

Переважна більшість сучасних досліджень професійної 
ідентичності акцентують увагу на соціальній ідентичності, 
складовою якої є ідентичність професійна (Ashforth et al., 
2008; Blader, 2007), та шляхам, за якими індивіди визнача-
ють свою приналежність до тієї чи іншої професійної групи 
(Ashforth & Mael, 1989; Tajfel, 1978). Похідна від символічного 
інтеракціонізму теорія рольової ідентифікації стверджує, що 
Я-концепція є функцією ієрархічно структурованих рольових 
ідентичностей; у свою чергу рольова ідентичність визначає 
місце особистості у суспільстві (Charng, Piliavin & Callero, 
1988) та характеризує її очікування від виконання соціальних 
ролей (Stryker, 1980). Тоді як деякі ідентичності визначають-
ся виключно як рольові або соціальні, більшість професійних 
ідентичностей є одночасно як рольовими, так і соціальними. 
Наприклад, професійна ідентичність медсестри визначається 
не лише її членством у певній професійній групі (соціальна 
ідентичність), але й її роллю як опікуна, доглядальниці (ро-
льова ідентичність). 

Моральний напрямок — професійна ідентичність позитив-
на тоді, коли її зміст містить моральні якості, які відрізняють 
«добрих» людей від «недобрих». Оцінний напрямок — профе-
сійна ідентичність позитивна тоді, коли група, до якої нале-
жить людина, позитивно оцінюється членами своєї та члена-
ми інших груп. Розвитковий напрямок — зміна ідентичності 
протягом часу, при цьому розрізняють прогресивний та адап-
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тивний підходи. Згідно із прогресивним підходом, чим вищий 
рівень розвитку групи, тим вища професійна ідентичність її 
членів, згідно із адаптивним підходом, члени професійної 
групи постійно змінюють свої ідентичності задля адаптації їх 
до внутрішніх і зовнішніх стандартів. Структурний напрямок 
характеризує різні шляхи, якими індивіди намагаються орга-
нізувати та структурувати свої численні ідентичності (у тому 
числі й професійні).

Структура ідентичності — це динамічний соціальний про-
дукт інтериоризації ресурсів пам’яті, свідомості та інтерпре-
тацій, які характеризують біологічний організм та впливають 
на процеси соціального життя людини.

Структура ідентичності, на думку Г. Брейкуелл, склада-
ється із двох рівнів: виміру змісту та виміру цінностей. Вимір 
змісту містить характеристики, які визначають як соціальну 
(соціальні ролі, статус, членство у групі), так і особистісну 
(цінності, настановлення, когнітивні стилі) ідентичності. 
Однак у моделі Г. Брейкуелл відмінності між соціальною та 
особистісною ідентичністю практично нівелюються. Вимір 
цінностей час від часу зазнає змін, оскільки зміна системи 
соціальних цінностей призводить до зміни цінностей особи-
стості.

Професор філософії Гарвардського університету К. Корс-
гард (Ch. M. Korsgaard) виділяє в структурі ідентичності 
практичну, або персональну ідентичність; ідентичність, яка 
походить з дій; ідентичність, визначену попереднім вибором; 
ідентичність, яка протистоїть рослинному та тваринному іс-
нуванню; ідентичність, що відносить людину до живих істот; 
гуманізм як практичну ідентичність; ідентифікацію з принци-
пами; ідентифікацію з розумом. Проте ця структура ідентич-
ності формується як в особистості, так і у соціальних групах.

На думку В. О. Колотаєва та О. В. Улибіної [14], показни-
ками розвитку ідентичності є рівень розвитку рефлексії та рі-
вень самодетермінації (Ryan).
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Рівень рефлексії визначає ступінь усвідомлення базисних 
основ ідентичності групових обмежень, можливих дій та пра-
вил поведінки можливих дій по відношенню до ідентичності. 
Тим самим задається тип реальності, в якій живе людина, ста-
влення до фахівців власної професії і тих, хто не входить в цю 
соціальну групу. І як висновок визначає ступінь «міцності» 
сформованої професії ідентичності.

Рівень самодетермінації визначає рівень автономії особи-
стості по відношенню до соціального оточення, ототожнення 
з тією чи іншою групами у цьому разі розглядається як ре-
зультат самостійного вибору, який може бути переглянутим 
при зміні обставин. Самодетермінація визначає те, наскільки 
суб’єкт бачить себе в ролі автора побудови ідентичності чи 
розглядає професійну ідентичність як задану із-зовні.

Саме результат взаємодії розвитку рефлексії та рівня само-
детермінації є ставлення до «інгрупи» та «аутгрупи» як базова 
основа ідентичності, яка визначає міць та одночасно варіатив-
ність.

Відповідно, можна говорити про такі стадії розвитку про-
фесійної ідентичності: протоідентичність, репродуктивна, про-
дуктивна, метапродуктивна.

На стадії протоідентичності власна професійна ідентич-
ність ще не проблематизована і сприймається як природна не-
залежність до певної соціально-професійної групи, оскільки 
ще не відбувається порівняльний аналіз із представниками 
інших професійних груп.

На стадії репродуктивної ідентичності головною цінністю 
є належність до своєї групи: всі, хто підкоряється правилам 
в групі-свої «Істинність знання визначається авторитетом 
його носіїв» (В. О. Колотаєв). Але процес розототожнення з 
категоріями ідентичності вже почався, оскільки дотримання 
традицій розглядається як таке, що вимагає свідомих зусиль. 
Можна сказати, що молодий фахівець орієнтується на мину-
ле, але одночасно він прагне його змінити, що й детермінує 
поступову зміну в середені його ідентичності.
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Продуктивна ідентичність зарієнтована на майбутнє. Су-
б’єкт продуктивної ідентичності сам конструює соціальні ка-
тегорії. Ідеал чомусь завжди є недосяжним, і носій ідентично-
сті витрачає значні зусилля на те, щоб його досягти. Предста-
вники власної «інгрупи» вже не є повністю незаперечними, 
навіть вони можуть періодично перевірятися на відповідність 
ідеалу.

Кордони, що виділяють власну професійну тотожність, 
також вже не є сталими, а навпаки — набувають схильності 
до змін.

Метапродуктивна ідентичність, або за висловом того, що 
Р. Ліфтон [27] називає протеєвською ідентичністю, характери-
зується саме постійною готовністю до постійних змін. Пред-
ставники «аутгруп» перестають оцінюватись завжди нижче 
за своїх, які в совю чергу розглядаються як ситуативне утво-
рення. Відповідно, в сучасному світі, постійно можлива зміна 
професійної ідентичності при переході в іншу діяльність. Но-
сій іншої ідентичності вже може розглядатися як потенційний 
партнер, якого доцільно підключити для більш ефективного 
розв’язання завдання (Додаток 1, 2, 3).

Вихідним у цьому підході є настанова на те, що трансфор-
мація суспільства супроводжується не тільки зміною соціаль-
но-професійних ролей, але й появою нових вимог до підготов-
ки майбутніх фахівців.

1.4. До розгляду структури концепції професійної 
ідентичності

Елементами професійної ідентичності: потреби, інтереси, 
установки, переконання та інші структурні характеристики 
особистості, які реалізуються в процесі становлення профе-
сіонала.

Професійна ідентичність виступає системним утворенням, 
а її формування відбувається на основі розгортання когнітив-
них, мотиваційних, ціннісних механізмів. Перетворення ін-
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дивіда у професіонала розглядається як процес формування 
суб’єкта становлення професійного шляху.

Інтегративний характер професійної ідентичності є осно-
вою адаптації особистості у професійній сфері.

Разом із рівнем професіоналізму, навичками та уміннями 
в структуру професійної ідентичності входять комунікативні 
здібності, сформованість емоційно-вольової сфери, діалогіч-
ність, акмеологічна орієнтованість особистості, цілеспрямо-
ваність, рішучість. У структурі професійної ідентичності ви-
діляють когнітивні, мотиваційні та ціннісні компоненти, де 
когнітивна складова планово об’єднується із мотиваційною, 
оскільки особистість професіонала має спочатку засвоїти пев-
ні норми певної професійної групи, а вже потім — реалізувати 
їх у взаємодії.

У ролі механізму формування професійної Я-концепції 
виступає професійна самоідентифікація. В той же час вона 
виступає як результат професійного становлення особисто-
сті-фахівця. Оскільки найбільш дієвим є ставлення людини 
до себе як до суб’єкта професійного вибору.

Професійне становлення, під час якого здійснюється пере-
творення суб’єкта навчання професії на професіонала, супро-
воджується зміною уявлень людини про себе як про професі-
онала і призводить до набуття професійної ідентичності.

Професійна ідентичність є, з одного боку, результатом за-
своєння індивідом нових професійно-функціональних ролей, 
а з другого, необхідними вимогами до успішної професійної 
діяльності.

Процес становлення професійної ідентичності для фахів-
ців різних професій має єдину логіку та структуру, але кожна 
спеціальність (гуманітарна, технічна) має свої особливості, 
специфіку формування та підсумкові результати, які й харак-
теризують конкретну професійну ідентичність.

Отже, можна зробити висновок, що проблема професій-
ної ідентичності представника професій соціонічного типу 
в епоху соціально-економічних трансформацій суспіль-
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ства ще не знайшла достатнього відображення як в теорії, так 
і в практиці психології.

Особистісно орієнтований підхід у річищі теорій ідентич-
ності спрямовує пошуки шляхів удосконалення професійної 
підготовки майбутніх фахівців, використання чинників ста-
новлення професійної ідентичності.

Реалізація акмеологічного підходу у процесі професійної 
підготовки майбутніх фахівців-представників соціонічних 
професій сприятиме формуванню гармонійної особистості 
професіонала, який взмозі застосувати в єдності отримані те-
оретичні знання, практичні уміння та навички, соціальні нор-
ми у процесі професійної взаємодії. Використання можливо-
стей діалогічного підходу в процесі формування професійної 
ідентичності забезпечуватиме необхідні умови для створення 
діалогічного простору у майбутній професійній діяльності.

На основі проведеного аналізу стану розроблення пробле-
ми професійної ідентичності можна виділити такі підходи 
у вивчені цього феномену: філософський, біхівіористський, 
психоаналітичний, символічний інтеракціонізм, когнітивний, 
екзистенціально-гуманістичний, культурологічний, соціоло-
гічний, акмеологічний, які є не взаємовиключаючими, а взає-
модоповнюючими.
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Розділ ІІ. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ 
«ІДЕНТИЧНІСТЬ» У ПСИХОЛОГІЧНІЙ 
НАУЦІ

На сучасному етапі розвитку психологічної науки все біль-
ший інтерес як у дослідників, так і у практиків, викликає по-
няття «ідентичність». З огляду на таку актуальність, яка деда-
лі зростає в силу розвитку гуманістичної психології в Україні 
та світі, а також зважаючи на практичну значущість вивчення 
даного питання, видається цікавим та слушним звернутись 
до джерел формування самого поняття «ідентичність». Про-
те історичний шлях, який пройшло це поняття від першопо-
чатків до сучасного трактування, все ще потребує детального 
висвітлення. 

2.1. До історії виникнення поняття «ідентичність»

Наразі ми зупинимось на порівняльному аналізі психоана-
літичної концепції З. Фройда і психосоціальної теорії іден-
тичності Е. Еріксона, теоретико-методологічним підґрунтям 
якої і став, власне, фройдизм. 

Значення доробку З. Фройда у становленні поняття «іден-
тичність» неможливо переоцінити. Притому, що вчений ні-
коли не давав прямого означення чи інтерпретації вживаної 
ним лексеми «ідентичність», з контексту стає зрозуміло, що 
говорить він саме про зміст поняття, сформульованого пізні-
ше Е. Еріксоном, який називав З. Фройда «професійним та 
ідейним предтечею» [4, с. 28]. Також Е. Еріксон підкреслю-
вав, що його власні ідеї є подальшим систематичним розши-
ренням фройдівської концепції психосексуального розвитку 
(у тлумаченні Е. Еріксона — психосоціального розвитку), 
тільки з опорою на нові дані природничих та суспільних наук. 
Е. Еріксон, розробляючи свою концепцію стадій розвитку лю-
дини частково спирався на фройдівський принцип розподілу 
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за етапами, а також на елементи теорії структури особистості: 
Ід, Его та Супер-его.

У дослідженні ми будемо орієнтуватися на розуміння по-
няття «ідентичність», запропоноване Е. Еріксоном. Восьми-
стадійна схема розвитку людини та формування її ідентич-
ності, запропонована вченим, мала за основу теорію Фройда, 
згідно з якою психологічний розвиток людини поділяється 
на п’ять етапів. Е. Еріксон відійшов від Фройдового акцен-
тування на розподіл етапів згідно з динамікою сексуального 
розвитку і окреслив вікові межі кожної зі стадій, детально 
описавши кризи ідентичності, які особистість долає на кож-
ному з них.

Підійшовши до формулювання поняття «ідентичність», 
Е. Еріксон апелює до виступу З. Фройда 1926 року перед чле-
нами громади Бнай Бріт, у якому він говорить про націона-
льну гідність та «ясне усвідомлення внутрішньої ідентично-
сті» зі своїм народом [4, с. 29], ілюструючи цим «параметри 
позитивного відчуття ідентичності» [4, с. 30]. Перш ніж звер-
нутись до спадщини З. Фройда, на підтвердження свого ро-
зуміння ідентичності як «суб’єктивного натхненного відчуття 
тотожності та цілісності» [4, с. 28] Е. Еріксон наводить думку 
У. Джеймса: «Характер людини проявляється в її розумовому 
чи моральному стані, коли в ній найбільш інтенсивне й глибо-
ке відчуття власної активності та життєвої сили. В такий мо-
мент внутрішній голос каже їй: «Це і є справжній я!» [4, с. 28]. 
Водночас Е. Еріксон апелює до цитати з листа У. Джеймса дру-
жині: «Джеймс вживає слово «характер», але я дозволю собі 
стверджувати, що він описує почуття ідентичності, і що опи-
сане ним у принципі доступне досвіду будь-якої людини» [там 
само, с. 28-29]. Так само вчений прочитує і доробок З. Фройда, 
розширює не до кінця сформульовані тези й виводить зміст 
поняття з контексту, де саме поняття номінально не присут-
нє. Він наголошує, що у цитованому виступі З. Фройд вживає 
термін «ідентичність» не випадково, а у чіткому етнопсихоло-
гічному значенні, що свідчить про формування поняття фено-
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мену ідентичності. Також можна стверджувати, що саме з цьо-
го моменту вживання даного терміну можна починати відлік 
розвитку та становлення поняття «етнічна ідентичність».

Вказуючи на психоаналітичні витоки поняття ідентично-
сті, Е. Еріксон у той же час визнає, що «традиційний психо-
аналіз не в змозі цілком осягнути ідентичність, бо він не виро-
бив термінології, яка описує середовище. Певні прийоми пси-
хоаналітичного розмислу, прийоми розгляду середовища як 
«зовнішнього світу» чи «об’єктивного світу» не враховують її 
всеохопної реальності» [4, c. 33]. Розвиваючи психоаналітичну 
концепцію З. Фройда, Е. Еріксон відтак розвиває її за рахунок 
висвітлення важливості соціального компонента у становлен-
ні особистісної ідентичності. Також він пояснює таким чином, 
чому З. Фройд не сформулював остаточно поняття ідентич-
ності, хоча фактично описав його у своєму науковому дороб-
ку. Е. Еріксон звертається саме до спадщини З. Фройда, бо 
«однією з методологічних передумов осягнення ідентичності 
є психоаналіз, витончений настільки, що він може враховува-
ти середовище; іншою передумовою є соціальна психологія, 
витончена в психоаналізі; у взаємодії вони вочевидь створи-
ли б нову науку, якій довелось би мати в розпорядженні свій 
власний історичний світогляд» [4, c. 33].

Окрім непрямого дослідження людської ідентичності, 
також З. Фройд торкається у своїх працях феномену іден-
тифікації, даючи таке визначення поняттю: «Ідентифікація 
(ототожнення) — несвідомий процес, завдяки якому індивід 
(скажімо, дитина) поводиться, думає та відчуває так, як це ро-
била б інша людина, з якою вона себе ідентифікує (наприклад, 
мати чи батько); відіграє велику роль у формуванні особисто-
сті» [17, c. 441]. Ідентифікацію З. Фройд зараховує до захис-
них механізмів. Відтак ідентифікація, навіть будучи захисним 
механізмом, відіграє роль чинника формування особистісної 
ідентичності. Одначе З. Фройд наголошує й на небезпеці зіт-
кнення різних ідентифікацій: «Справа може дійти й до роз-
щеплення Я, адже окремі ідентифікації завдяки протиборству 
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ізолюють одна одну, й загадка випадків так званої «множинної 
особистості», можливо, полягає якраз у тім, що окремі іденти-
фікації навперемін оволодівають свідомістю» [17, c. 435]. Згід-
но з теорією З. Фройда, завдяки ідентифікації формується 
«Супер-его», як, наприклад, у процесі ідентифікації дитини з 
батьком, який слугує їй своєрідною ідеальною моделлю. Слід 
зазначити, що в працях дослідників теорії З. Фройда, зокрема 
Ф. та Р. Тайсонів, висловлюється думка, що введений З. Фрой-
дом у 1923 році термін «Супер-его» ним же самим вживається 
непослідовно, нерідко він замінює його «Его-ідеалом» [15].

Мотивами ідентифікації як несвідомого ототожнення 
суб’єкта з об’єктом, згідно з З. Фройдом, постають страх втра-
ти любові або страх перед покаранням. Відтак ідентифікація 
є взаємодією, визначеною біолого-психологічними аспекта-
ми, і її головною метою лишається біологічна та психологічна 
адаптація. Ідентифікація розглядається психологом як спроба 
дитини перейняти силу батька, матері чи певного лідера, мі-
німізувавши таким чином відчуття страху перед реальністю. 
Ідентифікація відображає внутрішній світ людини, її емоційні 
сили. Розвиток ідентифікації, згідно з З. Фройдом, складаєть-
ся з двох процесів: біологічний — організм як ієрархічна орга-
нізація поміж живих органічних систем у життєвому циклі та 
соціальний — систематизація організмів у групи, які визначе-
ні географічно, історично й культурно. Е. Еркісон наголошує 
на соціальному механізмі ідентифікації. Вчений виділяє іден-
тифікацію (інтеракцію з шанованими представниками сус-
пільства, лідерами) як одну з форм становлення ідентичнос-
ті поруч із інтроекцією (вживання в образ) і, зрештою, фор-
муванням ідентичності за рахунок інтеграції ідентифікацій 
у єдине ціле.

Досить рідко у доробку З. Фройда згадується ідентичність, 
причому ця лексема вживається не у статусі терміна чи понят-
тя. Зокрема, він згадує ідентичність у своїх працях, описуючи 
ситуації зі своєї психотерапевтичної практики. У праці «Тлу-
мачення сновидінь» вчений, зокрема, звертається до аналізу 
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ідентичності сприйняття та ідентичності мислення, наголо-
шуючи на їхній важливості в психотерапевтичному процесі 
[17].

У праці «Тотем і табу» З. Фройд вживає слово «ідентич-
ність», описуючи ототожнення людьми певних племен зі сво-
їми тотемами, досліджуючи психологічні витоки тотемізму. 
Феномен ідентичності людини й тотема знаходить вивчення 
у цій праці. Зокрема, вчений порушує питання про підстави 
такої ідентичності як первісної форми людської самосвідо-
мості, розглядаючи відношення людини і тотема, який фор-
мує щільно пов’язану з ним ідентичність людини [18]. Також 
З. Фройд вдається до поняття «ідентичність» у праці «Проект 
наукової психології» (1895, за життя вченого не опублікова-
ний): «Таким чином, метою і завершенням всіх мисленнєвих 
процесів є досягнення стану ідентичності» [2].

Феномен ідентифікації З. Фройд описує як інструмент 
формування Супер-его серед захисних механізмів. Термін 
«захисні механізми» вчений вперше вживає у праці «Захисні 
нейропсихози», а також надалі в цілій низці праць, на озна-
чення боротьби Его з травмуючими думками та афектами. За-
хисні механізми покликані змінити ієрархію усвідомлюваних 
та неусвідомлюваних компонентів системи цінностей з метою 
знешкодження травмуючих чинників. Всі захисні механізми 
мають спільну властивість: вони покликані забезпечити стій-
кість та незмінність уявлення особистості про себе. Навіть 
коли механізми психологічного захисту спотворюють сприй-
няття реальності людиною, суть їхня полягає у збереженні 
психологічного здоров’я. Механізми психологічного захисту 
є особливою формою психологічної активності та переробки 
інформації з метою збереження цілісності Его.

Е. Еріксон аналізує Фройдову концепцію особистості Ід 
(Воно) — Его (Я) — Супер-его, та бере її за основу моделю-
вання ідеї про три рівні ідентичності [4, с. 54-99]. Ід З. Фройд 
розглядав як власне біологічне підґрунтя людської поведінки, 
належить до несвідомої частини структури людської особис-
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тості. Ід охоплює сферу інстинктів, природних потреб, реф-
лекторних дій і є своєрідним посередником між психікою та 
соматикою. Его, згідно з З. Фройдом, відповідає свідомості, 
самосвідомості людини, сприйняттю та оцінюванню нею себе 
та своєї поведінки. Супер-его постає певною надсвідомою 
формацією й відіграє роль «цензора» як система ідеальних 
уявлень про моральні цінності, норми та вимоги до поведін-
ки. Базовим конфліктом у системі З. Фройда є конфлікт 
між несвідомими спонуками та моральним цензором Супер-
его, який розв’язує Его, враховуючи «моральний кодекс» і 
прагнучи задовольнити потреби Ід. Відтак Его постає си-
лою свідомості, здатною інтегрувати триєдність особистості 
і розв’язати породжені специфікою самої структури особис-
тості конфлікти. Е. Еріксон формулює концепцію ідентич-
ності, висвітлюючи розвиток Его і Супер-Его. Паралельно з 
фройдівською триєдністю структури особистості Е. Еріксон 
формулює триєдність структури особистісної ідентичності, 
базуючись на трьох рівнях аналізу людської природи: індивід-
ному (відповідає Ід), особистісному (відповідає Его) та соці-
альному (відповідає Супер-его). На першому рівні ідентич-
ність визначається усвідомленням людини свого перебування 
в певній даній фізичній оболонці, в певній протяжності у часі 
та часово-просторових межах. Також формується усвідомлен-
ня минулого та майбутнього. Другий рівень ідентичності ви-
значається усвідомленням людиною власної самототожності, 
унікальності, неповторності свого життєвого досвіду. Цей рі-
вень є елементом ідентичності, якому притаманно те, що «ус-
відомлений особистістю досвід власної здатності інтегрувати 
всі ідентифікації з потягами libido, з розумовими здібностями, 
набутими в діяльності, та зі сприятливими можливостями, які 
пропонуються соціальними ролями» [4, с. 31]. І третій рівень 
ідентичності, згідно з Е. Еріксоном, є особистісним конструк-
том, який відображає внутрішню відповідність людини су-
спільним та груповим нормам, стандартам та ідеалам (чітко 
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простежується аналогія з фройдівським Супер-его). Саме цю 
структуру Е. Еріксон виокремив як соціальну ідентичність.

Незважаючи на те, що Е. Еріксон наголошував, що він тіль-
ки розвинув психоаналітичну теорію З. Фройда, в процесі 
формулювання змісту поняття ідентичності вчений суттєво 
скоригував та доповнив чотири позиції фройдизму.

По-перше, Е. Еріксон поглиблює зміщення акценту з Ід 
на Его, до якого З. Фройд став схилятися наприкінці своєї 
діяльності. В Еріксоновій концепції саме Его є самостійною 
структурою особистості, основою людської поведінки та дія-
льності, спрямованою на розвиток соціальної адаптації. 
На відміну від З. Фройда, який вважав, що Его перебуває 
в боротьбі та вирішенні конфлікту між моральними нормами 
та біологічними інстинктами, Е. Еріксон наголошував, що Его 
взаємодіє з реальністю безпосередньо за участю пам’яті, уваги 
та мислення. Варто зазначити, що таке Его досягає ідентично-
сті мислення, про яку говорив свого часу З. Фройд [18]. Там, 
де у З. Фройда йдеться про «захисні механізми», Е. Еріксон 
говорить про адаптивні функції, і саме в їхньому розвитку ба-
чить позитивний результат вирішення кризи кожного етапу 
розвитку людини та формування її психосоціальної ідентич-
ності.

По-друге, фройдівське розуміння впливу батьків на фор-
мування особистості в концепції Е. Еріксона суттєво розши-
рюється, і на перший план виходять історичні умови та куль-
турний контекст як чинники формування Я. У працях, при-
свячених феномену ідентичності, Е. Еріксон наводить низку 
спостережень за людьми різних етнічних середовищ, культур-
них формацій, контекстів звичаєвого права й доводить зна-
чення історичного та культурного контекстів у формуванні та 
становленні ідентичності людини. «Замість того, аби прийма-
ти на віру як обов’язкову модель ірраціональної поведінки 
людини такі «даності», як едипів комплекс, ми досліджуємо, 
як суспільний устрій визначає структуру родини; адже, як 
сказав наприкінці життя З. Фройд, «супер-его» визначається 
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не тільки особистими якостями самих батьків, а й усім тим, 
що вплинуло на них: смаками й нормами суспільного класу, 
до якого вони належать, та їхніми національними особливос-
тями», — відзначає Е. Еріксон [4, c. 56].

По-третє, Е. Еріксон розширив часовий проміжок виник-
нення травмуючих ситуацій та їхнього впливу на подальший 
розвиток психіки людини. Протягом усього свого професій-
ного шляху З. Фройд наголошував на визначальності впливу 
дитячих переживань і травм на формування дорослої особис-
тості й не присвячував уваги розгляду особистісного розвит-
ку опісля генітальної фази. Натомість Е. Еріксон у своїй теорії 
охоплює весь життєвий континуум особистості від народжен-
ня й до глибокої старості. На кожному етапу розвитку, згідно з 
концепцією вченого, людина має потенціал для опрацювання 
конфліктів і переходу на інший щабель зрілості. На будь-якій 
стадії людина може розвиватись або деградувати, кожен етап 
містить свої небезпеки, а не тільки час раннього дитинства, як 
на цьому наголошував З. Фройд.

І по-четверте, Е. Еріксон спростував класичний фройдівсь-
кий розподіл структури людської психіки на свідоме та несві-
доме. З. Фройд у своїх працях та своїй професійній діяльності 
ставив за мету розкрити всі нюанси впливу несвідомих психіч-
них процесів на особистість і знайти причини психопатоло-
гій зрілої людини в її травмах дитинства у психосексуально-
му контексті. Натомість Е. Еріксон звертав увагу на здатність 
людини долати психосоціальні труднощі, приймати виклики 
кожного етапу розвитку психіки і в різні проміжки часу роз-
кривати різні якості. Відтак акцент ставиться на домінанті 
Его — на противагу Фройдовому фаталізму з’являється ідея 
особистісних та соціальних криз, кожна з яких дає суб’єкту 
змогу особистісного зростання, підвищення соціальної адап-
тивності та компетентності. Власне кажучи, Е. Еріксон дає 
людству просту схему конструктивного розуміння власного 
життя: кожна значуща життєва проблема є викликом, котрий 
діагностує рівень зрілості та адаптивності особистості, також 
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кожен етап дає змогу вирішити невирішені конфлікти поперед-
ньої стадії, одначе дається це вже доволі важче.

Можна припустити, що Фройдова позиція стосовно того, 
що функціонування зрілої особистості характеризується здат-
ністю продуктивно працювати і підтримувати задовільні між-
особистісні взаємини [27] наштовхнула Е. Еріксона розвива-
ти схематично окреслений З. Фройдом компонент вирішаль-
ності соціальної адаптивності та соціалізованості в розвитку 
самоусвідомлення людини.

Ґрунтуючись на працях З. Фройда, можна зробити висно-
вок, що він впритул наближався до опису ідентичності як 
уявлення людини про власне «Я», якому властиве суб’єктив-
не відчуття індивідуальної самототожності та цілісності. 
В його працях ми почасти знаходимо першопочатки пізніше 
викристалізованого поняття ідентичності, котре постає в до-
робку З. Фройда як частково усвідомлене, а частково несвідо-
ме ототожнення людини себе з різноманітними категоріями 
— віком, роллю, групою, культурою, соціальним положенням. 
Базова стабільність ідентичності, яку сформулював Е. Ерік-
сон, З. Фройдом розглядається як стабільність ступеня вира-
женості конфлікту між Ід та Супер-его. Відтак підтриманню 
стабільності та збереженню часової протяжності ідентичності 
сприяють описані вченим захисні механізми. Проаналізував-
ши психоаналітичні праці З. Фройда, можна зробити висно-
вок, що саме механізми психологічного захисту спрямовані 
на підтримання стабільності образу Я особистості, її самооцін-
ки, а відтак, й ідентичності. З описаних механізмів такими мо-
жуть бути: витіснення зі свідомості джерел конфліктних пе-
реживань, трансформація конфліктних переживань з метою 
запобігання виникненню конфлікту. Можна стверджувати, 
що ідентичність як умову біолого-психологічної рівноваги 
«Я» З. Фройд ставить на вищий щабель після ідентифікації, 
зумовленої біолого-психологічними аспектами забезпечення 
адаптації людини. Ідентифікація постає в його працях як ци-
вілізаційний чинник, а ідентичність — як психопротекторний. 
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Між едиповими конфліктами (психосексуальний контекст), 
які слугують могутньою мотиваційною силою, яка сприяє 
формуванню Супер-его, та конфліктами, описаних Е. Ерік-
соном, криз ідентичності (психосоціальний контекст) можна 
провести чітку структурну паралель.

Питання внеску З. Фройда у формування терміна «ідентич-
ність» потребує подальшого вивчення, причому це вивчен-
ня має базуватись на ретельному дослідженні оригінальних 
першоджерел, оскільки історія науки свідчить, що перекладні 
тексти нерідко можуть містити огріхи в інтерпретації вузько-
спеціалізованих термінів та понять. Під час аналізу наукового 
доробку З. Фройда в перекладах різних авторів дослідники 
стикаються, зокрема, зі змішанням понять «ідентифікація» та 
«ідентичність», які в різних джерелах вживаються як тотожні. 
Порівняльний аналіз теоретичної бази першоджерел З. Фрой-
да та Е. Еріксона може відкрити нові невідомі сторінки історії 
формування та становлення поняття «ідентичність», що може 
стати неоціненним внеском у розвиток сучасної вітчизняної 
психологічної науки.

2.2. Внесок Еріха Фромма у становлення поняття 
«ідентичність» у психологічній науці

Метою цього дослідження є проаналізувати науковий до-
робок Е. Фромма і з’ясувати особливості його трактування 
поняття «ідентичність» у цілісній концепції особистості, а та-
кож механізми взаємодії психологічних та соціальних чинни-
ків, зв’язок між психікою індивіда та соціальною структурою 
суспільства, його ризики та потенціали у процесі формування 
особистісної ідентичності.

Е. Фромм у своїх працях застосовує поняття «ідентичність» 
та «криза ідентичності». Вчений розглядає проблему станов-
лення цілісної особистості й послуговується на її означення 
терміном «ідентичність». Беручи за основу ідею З. Фройда 
про нарцисизм, притаманний людській натурі, Е. Фромм про-
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понує погляд на історію як на процес боротьби нарцисизму з 
гуманізмом. Учений заперечує Фройдове твердження про те, 
буцімто подолати людський нарцисизм — неможливо, й ви-
словлює думку про те, що енергію нарцисизму можна спря-
мувати на все людство. Е. Фромм оперує терміном «ідентич-
ність» у процесі розгляду проблеми становлення цілісної осо-
бистості. Кризу ідентичності, на думку вченого, спричиняє 
сучасне суспільство, знеосіблене й дегуманізоване, члени яко-
го перетворились на безликі інструменти в руках бюрокра-
тичної машини. Ідентичність у науковому доробку Е. Фром-
ма неможливо зрозуміти без його концепції потреб. Згідно з 
Е. Фроммом, найпотужніша мотиваційна спонука особистості 
— конфлікт двох прагнень: до свободи й до безпеки. Їх у свою 
чергу зумовлює сам факт існування екзистенційних потреб. 
Учений їх виокремив п’ять: потреба у встановленні стосунків, 
у подоланні, у вкоріненні, в ідентичності, в системі поглядів 
та відданості [22].

Потреба у встановленні стосунків виявляється в тому, що 
людині притаманна внутрішня спонука про когось дбати, ко-
мусь співчувати, співпереживати. В разі невдоволення цієї по-
треби людина набуває нарцисичних рис, переймається лише 
власними інтересами і неспроможна довіряти іншим. Потреба 
в подоланні зреалізовується в прагненні: проявляти власну 
творчу діяльну сутність, долати пасивність, а також в опти-
мальному здійсненні цього прагнення — діяльності та творчо-
сті. Неможливість задоволення даної засадничої потреби стає 
причиною людської деструктивності [19]. Потреба у вкорі-
ненні є важливою потребою особистості перебувати в єдності 
з навколишнім світом й виникає з самого народження люди-
ни, починаючи з того, як обривається біологічний зв’язок із 
матір’ю. Почуття безпеки і єдності забезпечується батьківсь-
кою опікою, від якої доросла людина поступово відмовляєть-
ся. Ті ж, хто зберігає симбіотичні зв’язки зі своїми батьками, 
родиною не здатні повною мірою відчувати свою особисту ці-
лісність та свободу. Реалізація потреби в системі поглядів та 
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відданості необхідна для збереження психологічного та пси-
хічного здоров’я особистості. Також особистість має потребу 
в об’єкті відданості, у присвяті свого життя тому, що стано-
вить для неї сенс життя.

Потреба в ідентичності є суттєвою для всіх людей, адже саме 
завдяки її реалізації особистість відчуває свою унікальність та 
усвідомлює, хто вона є насправді. Переліченим Е. Фроммом 
екзистенційним потребам, і потребі в ідентичності зокрема, 
притаманна соціальна зумовленість: їх виявлення й задово-
лення не може відбуватись поза контекстом соціуму. Саме на-
дані суспільством можливості для реалізації екзистенційних 
потреб формують у людини визначену структуру особистості 
або «основні орієнтації характеру». Е. Фромм стверджував, 
що кожна людина має внутрішню потребу тотожності з собою 
— ідентичності, завдяки якій вона відчуває свою несхожість 
на інших і усвідомлює, хто вона є насправді. Дослідник наго-
лошує, що особистості з чітким усвідомленням своєї індиві-
дуальності проявляють вищу особистісну ефективність, ніж 
люди з конформним стилем мислення та поведінки, які ко-
піюють чужі моделі поведінки й не здатні досягти істинного 
відчуття ідентичності.

Паралельно з Е. Еріксоном Е. Фромм виводить ключову 
характеристику особистісної ідентичності: «людина сама по-
стає перед нами як істота, що вічно змінюється, як процес, 
якому немає кінця» [19, с. 352]. В той же час учений застерігає 
від соціально зумовленого знеосіблення і втрати ідентично-
сті: «Індивід живе в суспільстві, яке постачає його готовими 
моделями мислення та поведінки, ці стереотипи створюють 
у людини ілюзію сенсу життя» [19, с. 372].

Е. Фромм розуміє ідентичність особистості як структур-
ну одиницю її цілісності й наголошує, що поняття цілісності 
включає в себе поняття ідентичності. Цілісність означає «го-
товність не порушувати своєї ідентичності жодним із можли-
вих способів» [23, с. 81]. У бажанні досягти успіху в індустрі-
альному суспільстві і в оречевленні людини Е. Фромм вбачає 
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основну загрозу особистісній ідентичності. Паралельно з іден-
тичністю як феноменом усвідомлюваним вчений виділяє ще 
й несвідому ідентичність: «…хоч деякі люди й перетворились 
на речі, несвідомо вони несуть у собі відчуття самототожності 
саме тому, що соціальним процесам не вдалось цілковито пе-
ретворити їх на речі. Можливо, ці люди, що піддались спокусі 
порушити свою цілісність, переживають підсвідоме почуття 
вини, що у свою чергу породжує певну скутість… До тих пір, 
коли людина не повністю мертва в психологічному сенсі, вона 
відчуває себе винною за те, що живе, не будучи цілісністю» 
[23, c. 82]. Вчений підводить до розуміння ідентичності люди-
ни як переживання, що дає змогу людині почувати себе акти-
вним центром, що організовує структуру її реальної та потен-
ційної діяльності.

У праці «Мистецтво бути» Е. Фромм розвиває свою тезу 
про буттєву природу особистісної ідентичності людини: «Під-
сумуємо: усвідомлення, воля, практика, терпимість до страху і 
нового досвіду — все це необхідно для успішної трансформації 
людини. У певний момент енергія і спрямованість внутрішніх 
сил зміняться настільки, що ваше відчуття ідентичності теж 
зміниться. Девіз власницького способу існування «Я — те, що 
я маю» в результаті ваших зусиль перетвориться на «Я — те, 
що я роблю» (в сенсі невідчуженої діяльності) чи просто в «Я 
— те, що я є» [24, c. 67].

Дихотомію володіння та буття, а також трактування особи-
стісної ідентичності через її призму Е. Фромм розглядає в пра-
ці «Бути чи мати». Орієнтацію на володіння вчений ототож-
нює з оречевленням людини. Володіння об’єктом дає підстави 
для формування обумовленої ним таки ідентичності: мовляв, 
особистість має достатньо сили на те, аби ним володіти. Й тут 
ми підходимо до ключової думки, висловленої вченим: він 
ставить знак рівності між психічним здоров’ям та ідентичні-
стю людини. Наголошуючи на умовній природі ідентичності, 
ґрунтованій на володінні об’єктом, Е. Фромм зазначає: «Але 
тут має місце і зворотній зв’язок: об’єкт володіє мною, бо моє 
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відчуття ідентичності, тобто психічне здоров’я, ґрунтується 
на моєму володінні об’єктом (і якомога більшою кількістю ре-
чей). Такий спосіб існування встановлюється не за допомогою 
живого, продуктивного процесу між суб’єктом та об’єктом; він 
перетворює на речі і суб’єкт, і об’єкт» [23, c. 54]. Відтак ідентич-
ність особистості як феномен асоціюється не з володінням, а з 
буттям: «Коли людина віддає перевагу тому, щоб бути, а не 
мати, вона не відчуває тривоги й невпевненості, породжених 
страхом втратити те, що маєш. Якщо Я — це те, чим я є, а не 
те, що я маю, ніхто не в силах загрожувати моїй безпеці й ві-
дібрати в мене відчуття ідентичності» [23, c. 117]. Ідентично-
сті, ґрунтованій на тому, що людина надає перевагу тому, щоб 
бути, а не мати, нічого не може загрожувати. Кризу ідентич-
ності Е. Фромм бачить передовсім як кризу сучасного суспі-
льства, що виявляється в тому, що «члени цього суспільства 
стали безликими інструментами, відчуття ідентичності яких 
базується на участі в діяльності корпорацій чи інших гігант-
ських бюрократичних організацій. Там, де немає аутентичної 
особистості, не може бути й відчуття ідентичності [23, c. 94]. 
Обґрунтовуючи необхідність творення радикально нового со-
ціуму, у своїй концепції нової людини Е. Фромм робить ак-
цент на відчутті ідентичності як якості структури характеру 
й наголошує на його іманентній природі, зумовленій чинни-
ками не зовнішніми, соціальними, а внутрішніми. Сприяти 
створенню нової людини і є функцією нового суспільства, по-
кликаного вирішити проблему кризи ідентичності.

У праці «Здорове суспільство» Е. Фромм дає визначення 
людини як «тварини, здатної сказати «Я» і усвідомити себе 
як окрему істоту» [22, c. 73]. «Відчуття тотожності розвива-
ється в людини в процесі вивільнення її з «первинних уз», що 
прив’язують його до матері й до природи. Маленька дитина, 
яка відчуває, що вона з матір’ю — єдине ціле, ще не може ска-
зати «я», та в неї й немає жодної потреби в цьому. Тільки після 
того, як дитина осягнула, що зовнішній світ — це щось відмінне 
від неї самої, вона приходить до усвідомлення себе як відокре-
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мленої істоти. Одне з останніх слів, що їх вона вчиться засто-
совувати, — слово «я» стосовно самої себе» [22, с. 73]. Разом 
з тим Е. Фромм підкреслює, що існують «замінники істинно 
індивідуального відчуття тотожності», до яких він зараховує 
націю, релігію, клас, рід занять тощо [22, с. 75]. Формули ото-
тожнення допомагають людині набути відчуття ідентичності 
за умов її втрати чи коли істинного відчуття ідентичності ще 
не досягнуто. У сучасному суспільстві, на думку вченого, іден-
тичність підміняється соціальними ідентифікаціями — скажі-
мо, ідентифікацією з суспільним положенням. Тут і криється 
небезпека: внаслідок ідентифікації з суспільним положенням 
відчуття ідентичності все більше зміщується до конформізму 
[22, c. 75]. «Замість доіндивідуалістичної кланової ідентич-
ності розвивається нова стадна ідентичність, в якій відчуття 
тотожності базується на відчутті безумовної приналежності 
до натовпу. Нерідко одноманітність і подібність не визнають-
ся такими, а прикриваються видимістю індивідуальності, од-
наче це справи не міняє» [22, c. 75].

У праці «Втеча від свободи» Е. Фромм вказує на меха-
нізм формування ідентичності особистості дитини шляхом 
втрати ідентифікації з іншими людьми, відділення від них. 
Разом з ним вчений зауважує: «Та ж ідентичність з приро-
дою, племенем, релігією дає індивідові відчуття впевненості. 
Він належить до якоїсь цілісної структури, він є часиною цієї 
структури і посідає в ній певне беззаперечне місце. Він може 
страждати від голоду чи пригнічення, але йому не доводиться 
страждати від найгіршого — від повної самотності та сумні-
вів» [20, с. 16].

У концепції Е. Фромма розвиток ідентичності особистості 
корелює з індивідуалізацією. Вчений вказує на діалектичну 
природу процесу індивідуалізації, який супроводжується зро-
станням свободи індивіда, спроможністю виражати свою сут-
ність розвитку й міцнішання його особистості, власного «я», 
і під час процесу втрачається ототожнення з іншими людьми. 
Відтак через деідентифікацію з іншими людьми починається 
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процес формування особистісної ідентичності. Можуть бути 
крайнощі цієї деідентифікації, як-от ізоляція, що породжує 
зрештою тривогу та невпевненість, але цей процес може мати 
наслідком і формування якісно нової форми близькості із со-
ціумом — близькості особистості зі сформованою ідентичні-
стю, здатної «розвинути в собі внутрішню силу і творчу ак-
тивність, які є передумовами цього нового типу зв’язаності зі 
світом» [20, с. 14]

У праці «Велич та обмеженість теорії Фройда» Е. Фромм 
порушує питання природи ідентичності людини — генетичної 
чи соціальної, й звертає увагу на те, що досить часто з волі 
батьків дитина мусить редукувати свої природні схильності 
й генерувати ті риси, яких від неї чекає оточення. «В цій точ-
ці ми знаходимо коріння невротичного розвитку; в людини 
з’являється відчуття хибної ідентичності. Якщо істинна іден-
тичність ґрунтується на усвідомленні себе такою, якою лю-
дина була народжена, псевдоідентичність ґрунтується на типі 
особистості, який нам нав’язує суспільство. Тому людина 
в цьому разі постійно має потребу у схваленні, аби почуватися 
стабільно. Істинна ідентичність не потребує такого схвалення, 
тому що людина оцінює себе ідентично його справжній струк-
турі особистості» [21, c. 153].

Розуміння особистісної ідентичності в розрізі фромміської 
гуманістичної етики становить собою потенціал для практич-
них розробок у психолого-педагогічній царині. Також цікавою 
темою для подальших досліджень внеску Е. Фромма до історії 
формування та становлення поняття «ідентичність» ми вва-
жаємо окреслення завдання порівняти концепцію психосоці-
альної ідентичності Е. Еріксона, який уперше ввів у науковий 
обіг поняття «ідентичність» та бачення феномену ідентично-
сті Е. Фроммом. Слід зазначити, що в концепції Е. Еріксона 
ідентичність, як «організація життєвого досвіду в ego індиві-
дуума» [4, c. 25], розглядається — на противагу фройдизму — 
невідривно від соціального тла і ним же зумовлена. Натомість 
Е. Фромм іде значно далі й, відзначаючи соціальну зумовле-
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ність формування особистісної ідентичності, вивчає й ризики, 
що криються в цій зумовленості, як-от конформна світоглядна 
позиція, що призводить до формування хибної ідентичності 
або до втрати ідентичності. Порівняння концепцій ідентично-
сті Е. Еріксона та Е. Фромма здатне зробити суттєвий внесок 
у дослідження історії формування поняття «ідентичність».

2.3. До питання про становлення поняття «професійна 
ідентичність» у психологічній науці

Професійна ідентичність формується під час реалізації 
професійного розвитку людини, здійснення професійної під-
готовки фахівця, становлення індивіда як професіонала. Від 
гармонійного й успішного становлення професійної ідентич-
ності багато в чому залежить психологічна безпека особисто-
сті й осіб, які її оточують. Тому дослідження професійної іден-
тичності є одним з важливих завдань сучасної психологічної 
науки.

Спроби наукового дослідження професійного становлення 
й самовизначення особистості здійснювалися ще на початку 
ХХ ст. Зокрема, Ф. Парсонс у 1909 році сформулював деякі 
принципи диференційно-діагностичного напрямку теорій 
професійного розвитку. Вчений вважав, що кожна людина має 
особливості, за якими вона найкраще відповідає одній єдиній 
професії; задоволення від професійної діяльності та успіхи 
на роботі залежать від того, наскільки індивід відповідає ви-
могам обраної професії; вибір професії є усвідомленим і раціо-
нальним процесом, у якому особа самостійно чи з допомогою 
консультанта з профорієнтації обирає найвідповіднішу галузь 
майбутньої професійної діяльності [36, с. 177].

У 1920-х роках дослідники відзначали, що однією з основ-
них складових юнацького віку є пошук свого місця в житті та 
вибір майбутньої професії. Вивчали ці проблеми Ш. Бюлер, 
Е. Шпрангер, Е. Гінзберг. Останній досліджував процес вибо-
ру професії спеціально, і саме він відзначав, що професійний 
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пошук є тривалим і складним процесом, який включає в себе 
цілу низку пов’язаних між собою рішень. У процесі вибору 
професії більш ранні рішення надалі обмежують нові мож-
ливості, що закінчується своєрідним компромісом між вну-
трішніми і зовнішніми факторами. Професійний розвиток, 
за Е. Гінзбергом, є послідовною зміною специфічних за сво-
єю якістю фаз (стадій) переходу від особистісних імпульсів 
до професійних побажань [14].

На підставі досліджень Е. Гінзберга, що отримали назву 
теорії компромісу з реальністю, Д. С’юпер створив власну 
концепцію професійного розвитку, де поєднав диференцій-
ну психологію з феноменологічними концептами. Основні 
положення нової теорії було сформульовано у 1950-х роках. 
За Д. С’юпером, у професійному розвитку людина проходить 
наступні стадії (фази):

«пробудження», котре характеризується процесом іден-
тифікації дитини з людьми, котрі її оточують. Ця фаза 
включає у себе етапи «фантазії» (4-10 років, переважан-
ня дитячих потреб), «інтересів» (11-12 років, «примі-
ряння» на себе професійних ролей), «здібностей» (13-14 
років, прояви здібностей та їх співвідношення із вимога-
ми соціуму);
фаза «дослідження», коли відбувається реальне «про-
гравання» різних ролей. Тут можливі етапи «експери-
менту» (у 15-17 років — попередній вибір професії, її 
випробування), «переходу» (реалізації «Я-концепції» 
— у 18-21 рік), «проби» (оволодіння професійною майс-
терністю у 22-24 роки);
стадія «консолідації» за мету має вироблення стійкої 
професійної позиції;
стадія «збереження» є переважно часом намагань зберег-
ти набутий професійний статус (триває протягом 45-64 
років життя);
стадія «зниження» є періодом відходу від активного 
професійного життя [38].

–
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Таким чином, вже у працях Д. С’юпера можна бачити ціл-
ком оформлену концепцію професійного розвитку й стано-
влення особистості, ґрунтовану на результатах досліджень 
попередніх поколінь вчених. Одночасно з поняттям стадіаль-
ності Д. С’юпер увів і поняття професійної зрілості, що автор 
визначав як поведінку особистості, відповідну до професій-
них завдань, адекватних конкретному віку.

Як бачимо, працям Д. С’юпера, як і деяких інших фахівців, 
котрі ґрунтувалися на дослідженнях Ш. Бюлер, притаманне 
застосування в теорії професійного розвитку «Я-концепції». 
Таким чином, дослідження професійної ідентичності, відтак і 
становлення самого цього поняття, тісно пов’язане з вивчен-
ням ідентичності взагалі та «образу Я» («Я-концепції»).

Протягом тривалого дослідження вченими встановлено, 
що ідентичність є динамічною структурою, котра змінюється 
й формується впродовж усього людського життя. Крім того, 
процес зміни й формування ідентичності є нерівномірним і 
нелінійним. Основним чинником формування ідентичності є 
бажання індивіда набути певної ідентичності.

Зважаючи на набуті знання щодо професійного розвитку 
особистості, зокрема праці Е. Шпрангера, нову концепцію фор-
мує Д. Голланд, котрий, крім усього іншого, пов’язує з розви-
тком особистості ще й екологію. За висновками Д. Голланда, 
професійний розвиток обмежується, по-перше, визначенням 
індивідом власного особистісного типу, по-друге, віднайден-
ням тієї професійної галузі, яка йому найбільше відповідає і, 
по-третє, вибором одного з кваліфікаційних рівнів тієї профе-
сійної галузі, згідно з рівнем інтелекту та самооцінки. Основ-
ну увагу Д. Голланд приділяв описові типів особистості [33].

Подальші дослідження поступово просувалися у напрямку 
зближення понять «ідентичність» і «професіоналізація осо-
бистості», все чіткіше висвітлюючи їх пов’язаність між собою. 
Певної уваги на взаємозв’язок типу особистості та обраної 
професії, як і вплив професійних характеристик на особливо-
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сті характеру, звертав і К. Леонгард у своїй знаменитій праці 
«Акцентуйовані особистості» [11, с. 12-13].

Достатньо поширеним поглядом на професійну ідентич-
ність є ставлення до неї, як до позитивного результату про-
фесійного самовизначення, певного показника рівня розвит-
ку особистості як професіонала. В багатьох дослідженнях за-
рубіжних науковців проблематика професійної ідентичності 
пов’язана з процесом становлення професіонала. Зокрема, 
М. Аргайл ще на початку 1970-х років наголошував на пря-
мому зв’язку ідентичності з професіоналізацією особистості. 
На думку вченого, саме взаємодія з колегами, іншими членами 
професійної спільноти, сприяє індивідові не лише об’єктивно 
оцінити власний рівень оволодіння професією, але й повніше 
засвоювати професійні стандарти [30].

Р. Фінчман і П. Родес більшої уваги надають усвідомленню 
професійних норм, вимог і цінностей, які відбуваються у про-
цесі оволодіння професією. Формування професійної ідентич-
ності, на думку дослідника, виступає як співставлення у ході 
професіоналізації індивідуальних особливостей та соціаль-
них впливів, що дає змогу індивідові здійснювати професійну 
саморегуляцію [32]. Дж. Зонненфелд вказує, що професійна 
ідентичність з’являється і розвивається в процесі професійно-
го зростання індивіда. Кар’єрне зростання супроводжується 
поступовим переходом від часткових ідентичностей (окремих 
професійних якостей) до концептуальної, більш загальної, 
професійної ідентичності (усвідомлення власного статусу 
й ролі у професійній спільноті) [37].

Для досліджень професійної ідентичності пострадянської 
школи, на теренах країн СНД, більш характерним є посилан-
ня на системність і структурність психічних і психологічних 
явищ, пошук взаємозв’язків між різними рівнями ідентично-
сті, значна увага до вивчення формування ідентичності в про-
цесі професійного навчання і здійснення професійної діяль-
ності.
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К. Абульханова-Славська розробила типологію ідентично-
сті відповідно до характерних особливостей самовираження 
індивіда у професійній діяльності, відзначаючи важливу роль 
особистісної активності у самовизначенні:

1 тип ідентифікації — самовираження через вибір мак-
симально близької до особистісних характеристик про-
фесії;
2 тип ідентифікації — самовираження через вибір про-
фесії, котра дає можливість руху щаблями професійної 
майстерності, зміни професійного статусу у бік підви-
щення — через розвиток особистості й виконання вимог 
і завдань професії;
3 тип ідентифікації — самовираження відбувається шля-
хом удосконалення і розвитку особистісних якостей і 
здібностей, професія актуалізує потенційні здібності 
й розкриває перспективи розвитку;
4 тип ідентифікації — самовираження ґрунтується 
на розвитку здібностей, самоконтролю, самоаналізу, 
планування творчої активності.

Наведена концепція є досить цікавою з погляду професій-
ного консультування й діагностики.

Дослідники країн СНД у своїх працях здебільшого наголо-
шують на тому, що професійна ідентичність є продуктом до-
сить тривалого за часом процесу особистісного і професійного 
розвитку. Досить яскраво ця тенденція виявляється у кон-
цепції О. Єрмолаєвої. Тут автор підсумовує, що професійна 
ідентичність формується лише на вищих рівнях оволодіння 
професією і є виразником стійкого узгодження головних еле-
ментів процесу професійного розвитку. Аналізуючи різні ета-
пи оволодіння професією та їх співвідношення з відповідни-
ми рівнями ідентичності, О. Єрмолаєва доводить, що ступінь 
самоідентифікації суб’єкта з професією визначає можливість 
реалізації перетворюючої функції ідентичності. Таким чином, 
професійна ідентичність є регулятором, що здійснює стабілі-
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зуючу й перетворюючу функції, які разом забезпечують і са-
мовизначення, і розвиток професіонала [6, с. 80-87].

Російськими колегами у 2010 році було проведено дослі-
дження особливостей становлення первинної професійної 
ідентичності в період нормативної кризи переходу до юності. 
Результати дослідження дали змогу зробити такі висновки:

1. Первинною професійною ідентичністю у широкому сен-
сі є процес професійного розвитку, котрий характеризується 
зміною всіх чинників структури взаємовідносин особистос-
ті, а також результат процесу, що виявляється в усвідомленні 
своєї належності до певної професії та професійного співто-
вариства. У вузькому сенсі первинна професійна ідентичність 
— це психологічна готовність до майбутньої діяльності, що 
розглядається через інтеграцію особистісних новоутворень, 
частково сформованих під час попереднього кризового етапу 
розвитку (Я-концепція та особистісна спрямованість), і ново-
утворень нормативної кризи (досягнута его-ідентичність).

2. Дослідження підтвердило гіпотезу про те, що протягом 
переживання нормативної кризи переходу до юності, процес 
зміни системи особистісних відносин диктує специфічну ди-
наміку нормативної кризи, під час якої формується психоло-
гічна готовність до первинного освоєння професії.

3. На підставі теоретичного дослідження описано модель 
розвитку первинної професійної ідентичності нормативної 
кризи переходу до юності в студентів. Ця модель складається 
з: характеристики соціальної ситуації розвитку (об’єктивний, 
суб’єктивний і рефлексивний рівні); складові первинної про-
фесійної ідентичності (ставлення до себе, як до професіонала, 
ставлення до обраної професії, до професійного співтоварист-
ва); фази нормативної кризи.

4. Кореляційний аналіз підтвердив модель розвитку пер-
винної професійної ідентичності нормативної кризи переходу 
до юності [16, с. 80-81].

Значна частина українських психологів, як послідовників 
пострадянських наукових шкіл, притримуються поглядів ро-
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сійських колег. Зокрема, Д. Барашева, розглядаючи проблему 
професійного становлення й розвитку професіонала, поділяє 
концепцію Є. Климова щодо класифікації стадій професійно-
го зростання особистості [1].

З іншого боку, В. Зливков досліджує професійну іденти-
чність більше в руслі робіт західних фахівців, не забуваючи 
при цьому звертатись і до досвіду колег з країн СНД. Позицію 
Е. Еріксона у В. Зливкова висвітлює погодження з тим, що для 
становлення профідентичності дуже важливим є так зване ри-
туалізоване спілкування, яке може виявлятися, наприклад, у 
захисті дисертації чи іспитах на професійну зрілість, допуск 
до самостійної професійної діяльності. Такі форми мають ве-
лике значення для всіх членів професійного співтовариства, 
котрі беруть у ньому участь. Водночас В. Зливков орієнту-
ється на підхід Н. Іванової та О. Конєвої, котрі вважають, що 
професійна ідентичність є поняття інтегративне, яке виражає 
взаємозв’язок характеристик особистості, що забезпечують 
професійну орієнтацію, дозволяють реалізувати потенціал у 
професійній діяльності, передбачати потенційні результати 
вибору професії [9].

Таким чином, підсумовує автор, професійна ідентичність 
постає інтегративним показником особистості, у якому пев-
ною мірою синтезовано і реальні здатності, і певні інтенції, 
спроможні перетворитися (за певного збігу обставин) на реа-
льну структуру [9].

Розглянувши наведені вище концепції й визначення, мо-
жемо підсумувати, що дослідження тем, прямо пов’язаних із 
професійним становленням особистості активно здійснюва-
лося ще на початку ХХ ст. Тоді ці питання розглядалися в ру-
слі вікової психології, як один із елементів вивчення процесу 
дорослішання та становлення особистості.

З появою терміна «ідентичність», пов’язаних із даним по-
няттям досліджень, зокрема З. Фройда, Е. Еріксона та Е. Фром-
ма, дослідники професіоналізації особистості поступово все 
частіше звертаються до поглядів цих вчених. Навіть саме сло-
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восполучення «професійна ідентичність» було вжито Е. Ерік-
соном, але не розвинуто як самостійний предмет вивчення, 
втім, як і поняття «ідентичність» не було детально розробле-
но З. Фройдом. Однак погляд на професійну ідентичність як 
важливу складову самосвідомості особистості швидко став 
переважати в наукових колах, і почалося опрацювання вже 
самого концепту професійної ідентичності.

Психологи західних шкіл не надають важливого значення 
виокремленню саме професійної ідентичності, воліючи більше 
зосереджуватись на ідентичностях соціальній або психосоціа-
льній, до яких вони відносять й ідентичність професіонала.

На теренах же пострадянських країн, вочевидь, через тра-
диційно значну роль вивчення проблем професійної орієнта-
ції, професійної освіти й професіоналізації загалом, вивчення 
професійної ідентичності пішло у руслі педагогічної психоло-
гії, і призвело до більш чітко окресленого визначення як пред-
метної сфери, так і самого поняття. Це не означає, що тема 
вичерпана, бо навіть у визначенні професійної ідентичності є 
дуже багато розбіжностей між поглядами різних дослідників. 
Крім того, сучасні українські й російські психологи все біль-
ше схиляються до однієї думки, що крім певних основополож-
них спільних рис, процес набуття професійної ідентичності 
представниками різних професій має багато відмінностей, що 
залишає значні масиви недосліджених проблем.
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Розділ ІІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ 
У СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Сьогодення характеризується онтологічною, гносеологіч-
ною та аксіологічною невизначеністю, ризикованістю, гло-
балізацію тощо. Потоки комунікацій, збільшення соціальної 
мобільності людей, міграція, суміш мов, розмивання націо-
нальних і становлення множинних ідентичностей, практика 
подвійного громадянства, «наднаціональність» культурних 
цінностей, поширення міжнародних організацій та інститутів, 
поява транснаціональних спільнот — це показова соціальна 
тенденція і соціальна ситуація розвитку сучасної людини.

«Ідентичність» і споріднені слова в інших мовах мають 
довгу історію як технічні терміни Західної філософії — від 
стародавніх греків до сучасної аналітичної філософії. Вони 
використовуються для звернення до вічних філософських 
проблем постійності серед очевидних змін, а також єдності се-
ред очевидної різноманітності. Дослідження ідентичності як 
тотожності міститься ще в діалектиці Платона, а подальший 
розвиток — у численних філософських дослідженнях постій-
ності і мінливості, Я і не-Я у працях Г. Лейбніца, Дж. Локка, 
І. Фіхте, Ф. Шеллінга, Гегеля, В. Соловйова.

У сучасному суспільстві структура Я його індивідів набу-
ває найбільшої когнітивної складності порівняно з будь-якою 
історичною епохою. Відповідно, питання про становлення 
ідентичності та можливі шляхи її переформатування також 
набувають значної складності. Оскільки чим більше Я-обра-
зів, тим складніше зберегти саму ідентичність, усвідомлення 
приналежності кожного зі своїх Я-образів до єдиного компле-
ксу Я [31].

Натепер поняття ідентичності вважається одним із найпо-
пулярніших у соціально-гуманітарних науках. Ідентичність 
досліджують психологи, соціологи, лінгвісти, філософи, еко-
номісти та фахівці інших суміжних галузей. Дане поняття 
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спочатку не мало дисциплінарних меж, визначаючи одночас-
но індивідуальний, соціальний, культурний і політичний фе-
номени. При цьому множинність розумінь даної категорії ве-
лика, що інколи використовується в абсолютно протилежних 
значеннях. Зокрема, під ідентичністю може розумітися внут-
рішня індивідуальність, певне «ядро» людини, те, що робить 
її собою і відрізняє від оточуючих, й, одночасно, ідентичність 
розглядається як наша тотожність з іншими або як наша по-
зиція у соціальному просторі (можливість бути ідентифікова-
ним / категоризованим з погляду владних структур) [4].

Подібна різноманітність трактувань і перспектив сильно 
ускладнює реалізацію загальних проектів із проблем ідентич-
ності, особливо між різними дисциплінами. Водночас суспі-
льні трансформації в умовах і глобалізації, кидають виклик 
як самому поняттю «ідентичність» (що вже міцно увійшло як 
у науковий, так і в побутовий обіг політиків, менеджерів і ме-
дійників), так і феномену, який вони описують. Ідентичності 
змінюються, втрачають свою цілісність, стабільність і вкорі-
неність, стають пластичними, незакріпленими і множинними. 
Втім все одно лишається одним із найактуальніших питань 
дослідження, зокрема у психологічній науці.

3.1. Аналіз проблеми ідентичності у сучасній зарубіжній 
психології

Я-образ є інтегральною формою самосвідомості людини, 
що виникає на певному етапі її соціального розвитку в резуль-
таті набуття особою життєвого досвіду й досягнення певно-
го рівня сформованості когнітивних та емоційних структур 
особистості. Загалом, ідентичність (англ. — «identity»; нім. 
— «Identitaet») — це центральне поняття епігенетичної кон-
цепції Е. Еріксона [29], яке нині широко використовується 
у психології в різних значеннях, безвідносно до даної концеп-
ції. У російськомовній психологічній літературі трактування 
цього поняття часто викликає труднощі, зокрема, «Тлумачний 



66

словник російської мови» визначає ідентичність як «повний 
збіг або точна відповідність чому-небудь, тотожність»; іншими 
словами, коли мова йде про ідентичність предметів або явищ, 
то це, простіше кажучи, означає, що вони однакові. У психо-
логії вважається аксіомою положення про те, що не існує двох 
абсолютно однакових людей; навіть монозиготні близнюки 
(identical twins — ідентичні) при всій їх схожості відрізняють-
ся за певними індивідуальними рисами.

У сучасних психологічних дослідженнях проблеми іден-
тичності вказується на класифікацію різних її аспектів, яка 
ґрунтується на розумінні ідентичності як такої, що існує 
у розвитку, а видів ідентичності — як різних стадій [29] або 
станів розвитку ідентичності [41; 45]. Більшість дослідників, 
кажучи про вплив Я-концепції на поведінку, вводять поняття 
самопрезентації, визначаючи її як «процес повідомлення ін-
ших людей, ким ми є, або поведінковий вираз того, що ми від-
чуваємо на свою адресу і думаємо про себе» (R. Philipchalk). 
Виділяються дві найбільш загальні функції самопрезентації: 
захисна (зумисне створення певного враження про себе) і 
смислова (підтвердження своєї Я-концепції або самопізнан-
ня) (H. Prentice) [43].

Найдетальніше самопрезентація з погляду її захисної функ-
ції розглядалася орієнтації (R. Harre). Проте, на думку авто-
рів, самопрезентація включає не тільки прагнення вразити 
інших, але і демонстрацію думок і почуттів (Д. Майєрс). Об-
говорюючи співвідношення захисної і смислової функцій са-
мопрезентації, необхідно відзначити, що люди розрізняються 
за своєю схильністю до навмисного конструювання враження 
про себе: одні схильні весь час контролювати свою поведін-
ку відповідно до очікувань соціального оточення, інші пово-
дяться спонтанно, керуючись внутрішніми орієнтирами, ніж 
спираючись на очікування соціального оточення (H. Snyder, 
N. Monson).

Німецький психолог М. Борневассер [3], досліджуючи 
соціальну структуру, ідентифікацію та соціальні контакти, 
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відмічає, що соціальні групи пов’язані між собою оціночни-
ми відношеннями, які визначають статус або позицію групи 
у суспільстві. Під словом «статус» він має на увазі те, що гру-
па гарантує своїм членам специфічні привілеї, права, обов’яз-
ки та певні обмеження. Згідно із М. Борневассером, така со-
ціальна структура визначає соціальну поведінку і специфічні 
форми взаємодії, пов’язані із межами соціальних груп, звідси 
— обговорення соціальних питань відбувається переважно 
в межах однієї групи, а інтенсивність контактів між різними 
групами прямо пропорційна статусній дистанції між її члена-
ми. Отже, соціальна взаємодія, як і сприймання людьми один 
одного, базується на оцінюванні себе та інших людей. Така 
оцінка, на думку М. Борневассера, відіграє вирішальну роль 
в ідентифікації та формуванні образу Я [3].

Спроба уникнути абсолютизації лише одного чинника ґе-
нези та становлення ідентичності зроблена у дискурс-аналізі 
(Т. ван Дейк, Ф. Нельсон, С. Харді, Л. Філліпс, М. Йорген-
сен, Е. Лакло, Ш. Муфф) в дусі тенденції зіставлення різних 
підходів, пошуку точок зіткнення і можливої їх інтеграції. 
Цей теоретико-методологічний напрям, як синтез лінгвісти-
ки, психоаналізу і марксизму, лише останнім часом знаходить 
своїх прихильників у справі осмислення проблем ідентично-
сті. Його розробка ще далека від завершення, а евристичні 
можливості сприяють науковому розумінню проблематики 
ідентичності соціального суб’єкта.

Нині у дискурс-аналізі виділяють три основні напрямки: 
теорія дискурсу Е. Лакло, Ш. Муфф, критичний дискурс-ана-
ліз, дискурсивна психологія. Суб’єкт набуває своєї ідентично-
сті у дискурсивних практиках. Ідентичність, на думку Е. Лакло 
і Ш. Муфф, завжди утворена відповідно до принципу віднос-
ності. Тому суб’єкт завжди розщеплений, він має різні іденти-
чності та завжди має можливості іншої ідентифікації. Люди 
об’єднуються в групи у зв’язку з тим, що деякі можливості іден-
тифікації стають найбільш прийнятними, і тому — пріоритет-
ними. При цьому інші варіанти ідентифікації ігноруються. Ті 
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соціальні групи, які потенційно є носіями інших можливих 
ідентифікацій, у домінуючій ідентифікації підпадають під по-
няття «інші». Відповідно, у процесі дискурсивної боротьби 
можуть утворитися ідентичності, що взаємовиключають одна 
одну [12].

На відміну від теорії дискурсу, критичний дискурс-ана-
ліз наголошує на тому, що дискурс є лише одним із безлічі 
аспектів будь-якої соціальної практики. Дискурс не тільки 
конструює, але і сам цим світом конструюється. По суті, дис-
курси — це різні репрезентації соціального життя — частина 
соціальної діяльності у межах соціальної практики. Він ви-
ражається у репрезентаціях, способах життя й затвердженні 
ідентичності.

Третім різновидом соціально-конструктивістської теорії 
дискурсу є дискурсивна психологія, яка розглядає дискурс як 
ситуативне використання мови у повсякденній практиці спі-
лкування.

З позиції дискурсивної психології моване є просто кана-
лом, який описує психологічну реальність і досвід, а навпаки, 
суб’єктивні психологічні реальності створюються за допомо-
гою дискурсу. Дискурс розглядається як «будівник» психо-
логічної реальності, що проживається особистістю. Саме цей 
аспект дослідження психологи найбільше пов’язують із про-
блемою ідентичності в цілому та кризою соціальної ідентич-
ності зокрема.

Однією із найбільш системних і всеосяжних теорій ідентич-
ності в сучасній американській соціологічній думці визнана 
теорія Р. Баумайстера (R. Baumeister) [32]. Головною заслу-
гою автора стає створення цілісної історичної перспективи 
становлення соціального і культурного феномена ідентично-
сті, починаючи з епохи середньовіччя і до наших днів. На ве-
личезному історичному матеріалі соціолог виявляє соціальні, 
економічні, релігійні, філософські і культурні основи для по-
яви і розвитку ідентичності як реального соціального явища, 
так і поняття.
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Розглядаючи модель ідентичності, Р. Баумайстер виділяє її 
основні критерії: континуальність і відмінність. Континуаль-
ність — це єдність і цілісність буття людини у процесі перебігу 
часу. Вона означає, що Я такий же, як і вчора, таким же буде 
й завтра. Відмінність — це моє буття, відмінне від інших, не-
схоже на інших, кожна ідентичність має низку елементів, які 
відрізняють її від інших. Деякі елементи — дуже загальні, на-
приклад, стать; інші — конкретніші, більш індивідуальні, на-
приклад, здатність швидко рахувати. Інтерперсональний ас-
пект ідентичності складається із соціальних ролей і особистої 
репутації (соціальної ідентичності або «персони» за К. Юн-
гом). Загалом, відчуття власної ідентичності, її розуміння ви-
значає життєві цілі і завдання індивіда, допомагає визначити 
індивідуальний життєвий шлях і можливості самореалізації.

Французький філософ П. Рікер [22] вважає, що процес по-
шуку ідентичності ніколи не припиняється повністю, навіть 
якщо в певний момент людина відчуває повноцінну ідентич-
ність. Через деякий час рівновага порушується, і розпочина-
ється новий пошук: «…у зв’язку з цим поняття ідентичності 
нагадує математичне розуміння межі, коли всі члени послідов-
ності (проміжні ідентичності) дещо відрізняються від числа 
«а» (остаточна ідентичність), але не досягають його».

Згідно з П. Рікером, між ідентичністю-тотожністю (ідентич-
ність як такого ж самого — idem) та ідентичністю-індивідуа-
льністю (ідентичність з самим собою — ipse) як медіатор діє 
«наративна ідентичність, тобто ідентичність характеру (пер-
сони), спрямована на те, щоб синтезувати гетерогенні елемен-
ти в пов’язані сюжети». Ідентичність, за П. Рікером, до пев-
ної міри виступає як функція конкретних типових ситуацій, і 
тому вона мінлива і ситуативна. Наративна ідентичність, бу-
дучи одночасно реальною і вигаданою, залишає місце для змін 
у минулому (фабула завжди може бути переглянута), а також 
можливостей у майбутньому. Це — відкрита ідентичність, яка 
робить будь-який акт індивіда осмисленим.
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Російський філософ П. К. Гречко, аналізуючи ідентичність 
із постмодерністських перспектив, стверджує, що у модернізмі 
ідентичність прирівнювалася до соціалізації та інтеріоризації 
цінностей, норм і ідеалів суспільства. Таким чином соціаль-
не-зовнішнє просто трансформувалося в ідеальне-внутрішнє. 
У постмодернізмі акцент робиться на самовиразі, самоствер-
дженні, маніфестації власної значущості на базі зовнішніх 
культурних форм. Постмодернізм характеризує як негативну, 
саморуйнівну залежність від соціалізації, натомість культурні 
цінності і смисли повинні трансформуватися у неповторно ін-
дивідуальні способи осмислення й оцінювання особистісного 
існування [10]. 

Постмодерністський індивід розчиняється в процесуаль-
ності або функціональності власних дискурсивних практик, 
у структурах мови і мовленнєвої комунікації. Якщо модер-
ну властивий індивідуалізм, який атомізує соціальну реаль-
ність, то постмодерне суспільство відрізняється соціальним 
молекуляризмом, який, з одного боку, підкреслює індивіду-
альність людини, автономію її волі, а з другого — зберігає та 
зміцнює соціальність (життєвий світ людини, який охоплює 
Інших людей). Інтерсуб’єктивність відносно ідентичності 
означає визнання в іншому його людяності, поваги до його 
особистості.

У контексті постмодернізму розглядає ідентичність росій-
ський філософ І. В. Довгальова [8]. На її думку, ідентичність — 
це послідовність психічного життя людини, її самототожність 
із певним визнаним зразком, що виникає у соціальних інтер-
акціях як різний вияв особистості. Ідентичність відображає 
усвідомлювані, але і нерефлексивні, нераціональні механізми 
самовизначення. І. В. Довгальова стверджує, що у мінливому 
світі принципово неможлива стабільна соціальна ідентич-
ність. «Криза ідентичності», відмирання старих і становлення 
нових ідентичностей супроводжують соціум, що трансформу-
ється, і є нормальним стан індивідів, які змушені змінювати 
свої цінності та настановлення у просторі «Я-ми-вони». Умо-
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ви сучасного суспільства зумовлюють кризову ідентичність, 
яка виражається у проблемі збереження різних образів Я, 
в порушенні зв’язків між різними Я-образами [8].

Складнощі у розумінні власної ідентичності на індивідуа-
льному і на соціокультурному рівні характерні для епохи гло-
балізації, при цьому американський політолог С. Хантінгтон 
(S. Huntington) визначає самоідентичність як «зміст себе». 
Він стверджує, що екстремальні соціальні ситуації можуть 
зруйнувати ідентичність або різко змінити її; при цьому іден-
тичність визначається кожною людиною самостійно, хоча і є 
продуктом взаємодії людини з іншими. Таким чином, ідентич-
ності ситуативні, виявляються при потраплянні в нове сере-
довище, до якого необхідно пристосуватися, наприклад, жит-
тя за кордоном, в інорелігійному середовищі тощо [43].

Італійський соціальний психолог Д. де Граціа (D. DeGrazia) 
пропонує розділяти чисельну й описову ідентичність. Чисе-
льна ідентичність — це існування протягом часу як одніє й тієї 
ж самої істоти. З біологічної концепції, вона розглядається як 
така, що властива живій істоті і закінчується з біологічною 
смертю, незважаючи на усіх її зміни протягом життя. З пси-
хологічної концепції, чисельна ідентичність передбачає збере-
ження базових психічних процесів (мислення, свідомості або 
пам’яті про себе і своє минуле). Описова ідентичність вклю-
чає уявлення людини про себе, свої цінності, автобіографічні 
спогади, діяльності і ролі, стосунки з іншими людьми. Про цю 
ідентичність йде мова при описі кризи ідентичності, — і саме 
вона є предметом психологічної дискусії [12].

А. Reid та К. Deaux порівнюють дві моделі структури
 ідентичності: сегрегаційну (D. Trafimow, H. C. Triandis & 
S. G. Goto), де стверджується, що соціальні ідентичності та 
особистісні  характеристики представлені в пам’яті люди-
ни окремо одні від одних, та інтеграційну (К. Deaux), у якій 
соціальні ідентичності та особистісні риси співіснують в об-
меженому наборі когнітивних структур. Шляхом процедури 
кластеризації самоописів респондентів, А. Reid і К. Deaux 
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показали, що особистісні характеристики є змістом соціаль-
них ідентифікацій особистості, при цьому особистісні ознаки 
можуть не лише індивідуалізувати людину, але й вказувати 
на схожість членів соціальних інгруп [10].

Філософсько-антропологічні підходи до самоідентичності 
розвивалися на межі філософії з іншими галузями досліджен-
ня людини. Прикладом такого дослідження потрібно вважа-
ти аналіз самоідентичності в епоху біотехнології, здійснений 
П. Д. Тищенко у контексті антропології страждання. Базую-
чись на виділених М. Мід типах самоідентичності — постфі-
гуративній (центр самоідентичності перебуває у минулому), 
конфігуративній (центр самоідентичності — у сьогоденні) 
і префігуративній (центр самоідентичності міститься у май-
бутньому) [24], вчений доповнює її ще й дисфігуративною 
ідентичністю, яка формується внаслідок відмови від реалі-
зації цих трьох проектів самоідентифікації. Філософ вважає, 
що основою самоідентичності є екзистенційний настрій, що 
визначає специфічну для кожної культури орієнтацію між 
полюсами загрози та врятування. Для біотехнологій класич-
ної епохи характерна лінійна налаштованість на боротьбу із 
небезпекою, втіленою у зовнішній природі, а порятунок вба-
чається у раціональному науково обґрунтованому технічному 
контролі над зовнішніми факторами.
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3.2. Соціальна ідентичність у контексті сучасних 
зарубіжних психологічних досліджень

У сучасній науці активно досліджувалася тема особистіс-
ної і соціальної ідентичності, а також проблеми впливу соціа-
льного середовища на механізми ідентифікації (праці Е. Гід-
денса, Е. Гоффмана, І. Кона, Дж. Марсія, Дж. Міда, А. Турена, 
В. Ядова та ін.). Розробки психологів (А. Адлера, Л. Вигот-
ського, Е. Еріксона, В. Мухіної, С. Рубінштейна, З. Фройда, 
К. Хорні, Т. Шибутані, К. Юнга та ін.) значно поглибили ро-
зуміння динаміки становлення ідентичності у процесі психіч-
ного розвитку людини. Найбільш узагальнене вираження 
проблематика ідентичності знайшла у філософських працях 
Т. Адорно, Р. Баумайстера, Т. Воропай, Н. Костенко, В. Мала-
хова, В. Павленка, В. Федотової, Ю. Хабермаса, М. Хайдегге-
ра, В. Хесле, М. Хоркхаймера.

У психіатрії поняття «ідентичність» спочатку з’явилося 
у контексті вивчення феномену «кризи ідентичності», що опи-
сує стан психічних хворих, які втратили уявлення про самих 
себе і послідовності подій свого життя, потім американський 
психоаналітик Е. Еріксон переніс його в психологію розвитку, 
показавши, що криза ідентичності є нормальним явищем роз-
витку людини [5].

У конструкціоністських моделях аналізу соціальна іден-
тичність одночасно виступає як форма відображення реаль-
ності і похідна процесу створення образу соціального світу. 
Одним із основних пояснювальних підходів є визнання конс-
труювання реальності, що зумовлює утворення єдності групи. 
Соціальна ідентичність виступає тут як динамічна система 
конструктів, у якій зосереджені уявлення людини про себе 
як представника соціальних спільнот, що супроводжується 
оцінними і смисловими проявами (Г. М. Андрєєва, П. Бергер, 
Л. Р. Іонін, Дж. Келлі, Т. Лукман, Т. Р. Стефаненко). У роботах 
даного напрямку, згідно з Г. М. Андрєєвою [1], проблема соціа-
льної ідентичності, як предмета соціального пізнання, спря-
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мована на вивчення механізмів, за допомогою яких людина 
усвідомлює себе частиною тієї соціальної реальності, у якій 
вона живе і діє, а також усієї сукупності соціальних чинників, 
які зумовлюють ці процеси.

У 2002 році М. Бревер і С. Роккас запропонували нове 
поняття «Social Identity Complexity» (складність соціальної 
ідентичності) — теоретичне поняття, що позначає суб’єктивні 
репрезентації внутрішньогрупових стосунків індивіда серед 
її / його множинних групових ідентичностей. Складність со-
ціальної ідентичності відображає рівень подібності у сприй-
манні людиною груп, до яких одночасно вона належить. 
Якщо людина сприймає як подібні різні категорії, це свідчить 
про наявність у неї простої соціальної ідентичності, натомість 
чим більше вона бачить відмінностей між інгрупами, тим 
більш складна її соціальна ідентичність. Членство у багатьох 
соціальних групах (численні соціальні ідентичності) зумов-
лює більшу складність соціальної ідентичності, що призво-
дить до розвитку більш досконалої, цілісної ідентичності, яка 
у свою чергу сприяє відкритості людини до змін, прийняттю 
загальнолюдських, універсальних цінностей та розвитку то-
лерантності до невизначеності.

Перші дослідження соціальної ідентичності стосувалися 
толерантності до інших расових та етнічних груп. Нині це по-
няття широко застосовується відносно представників різних, 
часто конкуруючих між собою професій (K. Gonsalkorate, 
A. van Dommelen). Дослідники стверджують, що фахівці із 
високим рівнем складності соціальної ідентичності мають 
широке коло професійних інтересів, позитивно ставляться 
до підвищення своєї кваліфікації, добре адаптуються на но-
вому робочому місці. На відміну від них, фахівці із низьким 
рівнем складності соціальної ідентифікації нерідко відчува-
ють значний стрес за умов необхідності розширення своїх 
професійних обов’язків, більш конфліктні та менш адаптовані 
у професійній спільноті.
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Поняття складності соціальної ідентичності відрізняєть-
ся від інших підходів до розуміння того, як численні групо-
ві категоризації впливають на міжгрупові аттитюди. Напри-
клад, згідно із моделлю інгрупової ідентифікації (S. Gaertner, 
J. F. Dovidio), якщо людина залучена до різних, підпорядкова-
них одна одній соціальних груп, то позитивні аттитюди стосо-
вно вищої за статусом групи поширюються на усіх її членів, 
тобто самокатегоризація відбувається лише для групи, вищої 
за статусом. Натомість у теорії складності соціальної ідентич-
ності акцентується увага на те, що самокатегоризація здійс-
нюється одночасно у різних групах, до яких входить людина, 
та не залежить від їхнього статусу та ролі у житті людини.

Зазначимо, що у зарубіжних дослідженнях 2012-2013 рр. 
все більшого поширення набувають поняття «складність осо-
бистісної ідентичності» (self-identity complexity), «складність 
соціальної ідентичності» (other-identity complexity) та «склад-
ність мультикультурної ідентичності» (multicultural-identity 
complexity). Науковці вважають, що складність ідентичнос-
ті по суті є різнобічністю людини, різномаїттям її інтересів, 
захоплень, паттернів поведінки тощо. Зокрема, M. E. Martin-
Adkins наголошує, що складність особистісної ідентичності 
— це усвідомлення людиною своїх різних, часто суперечливих 
властивостей і поведінкових моделей, багато в чому цей тер-
мін дотичний до поняття «когнітивної складності»; складність 
соціальної ідентичності — це толерантне ставлення до інших 
людей, повага до їхнього способу життя, особистісних якос-
тей і звичок; натомість складність мультикультурної ідентич-
ності набуває все більшого значення в умовах глобалізації, 
трансформації різних культур і суспільних практик та поля-
гає у безоціночному, толерантному ставленні до різноманіт-
них процесів сьогодення.

Проводячи аналогію із вітчизняним освітнім контекстом, 
де стверджується, що головним завданням виховання та осві-
ти є «формування всебічної розвиненої особистості», можна 
сказати, що сучасна освіта спрямована на формування люди-
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ни зі складною соціальною, особистісною та мультикультур-
ною ідентичністю.

Базуючись на дослідженнях М. Бревера і С. Роккаса, G. V. Bo-
denhausen виділяє три рівні складності особистісної ідентич-
ності: домінантність, компартменталізація та інтеграція. 

Домінантність — найнижча форма складності ідентифі-
кації, коли одна із ідентичностей панує над усіма іншими 
потенційно можливими. Строга домінантність виражається 
у дезадаптації, наявності численних стереотипів і упереджень, 
натомість ієрархічна домінантність виявляється у позитивно-
му ставленні лише до людей із подібними домінуючими іден-
тичностями.

Компартменталізація є порівняно вищою із домінантністю 
формою ідентифікації та виникає тоді, коли численні соціа-
льні категорії особистості існують незалежно одна від одної. 
При цьому вираженість різних видів ідентичностей є ситуа-
тивною та значною мірою зумовленою зовнішніми обставина-
ми. Компартменталізація прямо протилежних ідентичностей 
часто виражається у внутрішньоособистісних конфліктах та 
когнітивних дисонансах, вирішення яких частково залежить 
від рівня загального розвитку особистості.

Інтеграція — це найвища форма ідентифікації, що полягає 
в одночасній представленості у свідомості людини різних ви-
дів ідентичностей, які безконфліктно співіснують та дозволя-
ють людині використовувати різні, часто нестандартні, форми 
поведінки та мислення.

А. Reid і К. Deaux використовували поняття «соціальні іден-
тичності» та «особистісні риси» замість соціальної та особи-
стісної ідентичності. Розуміння того, що соціальні репрезен-
тації охоплюють як соціальні, так і особистісні ідентичності, 
призводить до актуалізації проблеми когнітивної організації 
елементів ідентичності в цілому.

Криза соціальної ідентичності визначається як невідповід-
ність критеріїв самоідентифікації новому порядку речей, як 
розпад уявлень про те, чим є особистості і народи, ще нещо-
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давно так легко ідентифіковані у певній традиції. Синонімом 
кризи ідентичності вважається маргінальність як неможли-
вість «однозначної», «стабільної» самоідентифікації соціаль-
ного суб’єкта. Необхідно використати поняття маргінальності 
у проясненні проблеми кризи ідентичності в умовах соціаль-
них трансформацій. Тема кризи ідентичності претендує бути 
наскрізною для маргінальної свідомості, коли колишня іден-
тичність втрачена, а нова ще не склалася.

На думку прихильників дискурс-аналізу, у сучасному світі 
криза ідентичності може бути подолана тільки за посередни-
цтвом креативної діяльності, яка зрештою поглиблює рух му-
льтикультуралізму — тенденції епохи глобальності, де немож-
лива тільки лише стабільна соціальна ідентичність, і тоді те, 
що звикли називати кризою ідентичності, виступає тут нор-
мою.

М. Бревер (М. Brewer) узагальнила соціально-психологіч-
ні, соціологічні та політологічні підходи до проблеми ідентич-
ності та виокремила чотири загальні види соціальної ідентич-
ності (мультиідентичності):

1) особистісно-центровані соціальні ідентичності — по-
значають те, яким чином властивості групи інтерналізуються 
окремими її членами та стають частиною їх Я-концепції;

2) реляційні соціальні ідентичності — визначають особис-
тість у контексті її стосунків з іншими людьми у процесі спі-
льної групової діяльності;

3) групоцентровані соціальні ідентичності — аналогічно 
до колективного Я та соціальних ідентичностей, визначених 
М. Хоггом (M. Hogg);

4) колективні ідентичності — визначають процес, за яким 
члени групи хоча й не поділяють групових інтересів, але вклю-
чені у соціальну взаємодію та звертають увагу на думки інших 
членів групи стосовно них.

М. Бревер при вивченні проблеми соціальних дилем, тоб-
то процесу соціального вибору у важких умовах, виявила, що 
групова ідентифікація забезпечує основу для вирішення соціа-
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льних дилем залежно від відповідності ідентичності рівням 
колективної взаємозалежності. До членів колективу автор від-
носить тих, хто має доступ до загальних ресурсів або послуг і 
розуміє при цьому, що персональне використання цих ресур-
сів впливає на можливості всіх інших членів. Внесок соціа-
льної ідентичності в кооперацію в умовах соціальних дилем 
може залежати від того, чи є ефект загального категоріального 
членства однаковим у різних за розміром і ознаками групах.

М. Бревер і Ш. Шнейдер описують ефект соціальної іден-
тичності, коли люди знаходятьсяу конфронтації із соціальни-
ми дилемами. Внутрішньогрупове змагання припускає внут-
рішньогрупову кооперацію, причому більшу, ніж це зазвичай 
виходить у міжособистісних дилемах. Соціальна ідентифіка-
ція може допомогти зменшити тенденції деструктивної кон-
куренції з групами, коли ціна внутрішньогрупового зв’язку 
не збільшується. Повинні бути вищі за субординацією цілі, 
щоб індивіди прагнули до кращої кооперації.

Базуючись на принципах конструктивізму, італійський 
соціолог А. Мелуччі (A. Melucci) [34] одним із перших вво-
дить поняття колективної ідентичності у соціальний аналіз 
і наполягає на процесуальному підході до дослідження цьо-
го феномену. Аналізуючи праці з проблеми ідентичності бі-
лоруський філософ Г. Міненков приходить до висновку, що 
у науковій літературі вживанням понять соціальна і групо-
ва ідентичність переважно позначають колективну ідентич-
ність, як, наприклад, у відомій праці Р. Дженкінса (R. Jenkins) 
«Соціальна ідентичність» (Jenkins R., 1996: Social Identity. 
London: Routledge). В основі поняття «колективна ідентич-
ність» лежать класичні соціологічні конструкти «колективна 
свідомість» (Е. Дюркгейм), «класова свідомість» (К. Маркс), 
Verstehen (М. Вебер), Gemeinschaft (Ф. Тенніс). При цьому 
у модернізмі вважалося, що члени колективу інтерналізують 
ознаки та властивості групи та набувають спільних для усіх 
особливостей. У постмодернізмі підкреслюється соціальне 
конструювання ідентичності як основи колективної самості. 
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За І. Штраубом (I. Straub), колектив, або «ми-ідентичність», є 
образом, що конструюється колективом, образом, з яким іден-
тифікують себе усі його члени.

А. Мелуччі називає колективною ідентичністю процес 
«конструювання» системи дії. Колективна ідентичність — це 
інтерактивний процес визначення, який здійснюється певною 
кількістю індивідів (або груп на складнішому рівні) і пов’яза-
ний з орієнтаціями їхніх дії і полем можливостей обмежень, 
у якому ця дія відбувається. Колективна ідентичність як про-
цес включає когнітивні визначення, пов’язані з цілями, засо-
бами і полем дії; вона звернена до мережі активних відносин 
між індивідами, які взаємодіють, вступають у комунікацію, 
впливають один на одного, домовляються і приймають рішен-
ня; колективна ідентичність ніколи не є закінченою калькуля-
цією за принципом витрати-вигоди, завжди мобілізує емоції 
та схильна до розвитку і трансформації.

3.3. Термінологічні та методологічні аспекти аналізу 
професійної ідентичності у зарубіжній психології

У сучасних дослідження професійна ідентичність виділя-
ється як основний критерій професійного розвитку особи-
стості та провідна характеристика суб’єкта праці. На думку 
Ю. П. Поваренкова, виокремлення даного поняття стало мо-
жливим завдяки його диференціації від таких конструктів як 
професійна Я-концепція, професійні аттитюди і переконання. 
Втім у вітчизняній та зарубіжній психологічній науці, понят-
тя професійної ідентичності стало використовуватися віднос-
но нещодавно, незважаючи на те, що сенсоутворюючі мотиви 
професійної діяльності досліджувалися ще у радянській пси-
хології, але у контексті самосвідомості особистості.

Зазначимо, що у психологічній літературі професійна само-
свідомість нерідко ототожнюється із професійною Я-концеп-
цією, яка включає уявлення людини про себе як представника 
певної професійної спільноти, носія професійної культури. 
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Професійна Я-концепція визначає успішність трудової дія-
льності фахівця та містить професійно важливі якості — ін-
дивідуально-психологічні властивості та ставлення особисто-
сті до себе як до суб’єкта діяльності, до інших людей, об’єкта 
і предмета праці, її умовам.

Узагальнений образ професіонала є необхідною складовою 
формування професійної ідентичності.

Професійна діяльність важлива і складна галузь функціо-
нування сучасної людини, виконання якої зумовлює виник-
нення численних цілей та рівнів ідентифікації. У теоріях со-
ціальної та рольової ідентичності стверджується, що людина 
може одночасно бути членом різних груп і виконувати різні 
соціальні ролі, а рівень складності ідентичності залежить від 
суб’єктивного структурування людиною сприймання своїх 
професійних ролей і членства у професійних групах. На дум-
ку B. B. Caza, M. G. Wilson, складність професійної ідентично-
сті зумовлює більшу ефективність професійної діяльності та 
створює більше можливостей для самореалізації особистості.

О. В. Прокопьєва запропонувала класифікацію професій-
них Я-концепцій, яка базується на різних варіантах співвід-
ношення професійної та загальної Я-концепції особистості: 
людина над своєю професією — її професійна Я-концепція 
близька до загальної Я-концепції; людина у своїй професії, 
коли загальна Я-концепція зводиться до професійної; людина 
окремо від своєї професії, коли в її загальній і професійній Я-
концепції представлені лише окремі сторони обраного фаху.

У сучасному підході до дослідження професійної ідентич-
ності, який представляють Л. Б. Шнейдер, Н. Л. Іванова, цей 
феномен розглядають як результат професійного самовизна-
чення, що виявляється в усвідомленні себе представником 
певної професії і професійної спільноти, ототожненні / дифе-
ренціації себе зі справою й іншими, в когнітивно-емоційно-
поведінкових самоописах Я.

Е. Фромм по-новому ставить проблему професійної іден-
тичності, де ідентичність розуміється як єдність людини і її 
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діяльності: я те, що я роблю. Профідентічність у цьому кон-
тексті можна розглядати через професійну ситуацію.

А. К. Маркова звертає увагу на те, що професійна ідентич-
ність не може зводитися до власне професіоналізму як психо-
логічної категорії, об’єктивними ознаками якої є стан моти-
ваційної й операціональної сфери. Профідентичність може не 
збігатися з об’єктивними і суб’єктивними показниками про-
фесіоналізму. Якщо розуміти професіоналізм як вираженість 
мотиваційної і успішність операціональної сфер людини, то 
його слід включати як складову до профідентичності. Якщо ж 
розглядати професіоналізм у контексті особистісного самови-
значення і життєвих перспектив, то поняття «професіоналізм» 
і «профідентичність» виявляються цілком співвідносними.

Зазначимо, що поняття професійної ідентичності практич-
но не представлено як у російськомовних, так і в англомовних 
психологічних словниках.

Переважна більшість сучасних досліджень професійної 
ідентичності акцентують увагу на соціальній ідентичності, 
складовою якої є ідентичність професійна (Ashforth et al., 
2008; Blader, 2007), та шляхам, за якими індивіди визнача-
ють свою приналежність до тієї чи іншої професійної групи 
(Ashforth & Mael, 1989; Tajfel, 1978). Похідна від символічного 
інтеракціонізму теорія рольової ідентифікації стверджує, що 
Я-концепція є функцією ієрархічно структурованих рольових 
ідентичностей; у свою чергу рольова ідентичність визначає 
місце особистості у суспільстві (Charng, Piliavin & Callero, 
1988) та характеризує її очікування від виконання соціальних 
ролей (Stryker, 1980). Тоді як деякі ідентичності визначають-
ся виключно як рольові або соціальні, більшість професійних 
ідентичностей є одночасно як рольовими, так і соціальними. 
Наприклад, професійна ідентичність медсестри визначається 
не лише її членством у певній професійній групі (соціальна 
ідентичність), але й її роллю як опікуна, доглядальниці (ро-
льова ідентичність).
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В українській мові існує поняття «професійна ідентич-
ність» як прямий переклад російськомовної «профессиональ-
ной идентичности», водночас в англомовній літературі дане 
поняття позначається низкою різних термінів, основним з 
яких є work-related identity, яке включає також оccupational 
identity, professional identity, organizational identity. Нерідко, 
зокрема в американських прикладних дослідженнях, вжива-
ється поняття рrofessional identity, яке характеризує ідентич-
ність, сформовану в процесі трудової діяльності людини та 
охоплює професійну компетентність, етику, розвиток, спеціа-
лізацію, самосприйняття та рольову поведінку (McKenzie 
& Monk, 1997; Winslade, Monk & Drewery, 1996; Winslade, 
Crocket, Monk & Drewery, 2000). Натомість J. Winslade, аналі-
зуючи професійну ідентичність у контексті наративного під-
ходу, зводить її до цінностей, умінь та навичок, які набуває лю-
дина у процесі трудової діяльності. На думку R. McElhinney, 
M. G. Pratt, K. W. Rockmann і J. B. Kaufmann, професійна іден-
тичність формується у процесі прийняття професійної ролі, 
яке відбувається на етапі навчання у вищих навчальних за-
кладах чи на спеціальних курсах і тренінгах. Таким чином, 
professional identity здебільшого пов’язується із професійним 
навчанням, набуттям знань, умінь та навичок, необхідних для 
виконання певної трудової діяльності.

Work-related identity, на думку Hall & Shcneider, є позаорга-
нізаційною структурою і формується в особистості незалежно 
від місця її трудової діяльності. Сучасними емпіричними до-
слідженнями доведено, що фахівці організацій ідентифікують 
себе із різними численними професійними цілями, зокрема 
вважають себе представниками значно більшої за обсягом 
професійної групи, ніж такої, що склалася в конкретній орга-
нізації [38]. Слід зазначити, що у західній психології форму-
вання професійної ідентичності пов’язується зі специфікою 
організацій, у яких працюють фахівці, зокрема, в умовах, коли 
професійна група становить більшість співробітників, форму-
ється один тип професійної ідентичності (наприклад, медичні 
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працівники у лікарнях), натомість, коли фахівці становлять 
меншість співробітників (електрик у поліклініці) — ідентич-
ність останніх суттєво відрізняється [49].

Оccupational identity — власне професійна ідентичність 
— соціальний конструкт і внутрішній психологічний про-
цес усвідомлення особистістю себе як працівника. Vladimir 
B. Skorikov, Fred W. Vondracek визначають досягнення дина-
мічної ідентичності як найбільш ефективного статусу про-
фесійної ідентичності, яка зберігається у людини протягом 
життя та дозволяє ефективно функціонувати у професійній 
діяльності, на відміну від статичної ідентичності, яка не спри-
яє професійній самореалізації особистості. Основною її вла-
стивістю є те, що стабільність роботи визначає стабільність 
особистості в цілому. Alan Brown запропонував динамічну 
модель формування професійної ідентичності (оccupational 
identity), яка охоплює процес навчання, у тому числі й про-
фесійне, усвідомлення значення досягнень і самореалізації у 
професійній діяльності, постійний професійний саморозви-
ток у процесі взаємодії з іншими людьми. Дану галузь дослі-
джували Charles H. Christiansen, Shanon Phelana & Elizabeth 
Anne Kinsella, Jesper Larsen Maersk, Vladimir B. Skorikov, Fred 
W. Vondracek, J. Adolesc, Melgosa J., Alan Brown, Gary Kielhof-
ner, B. Braveman та інші психологи.

Organizational identity — організаційна ідентичність — ко-
гнітивний образ індивіда як члена організації (S. Albert, 
B. Ashforth and J. Dutton) [7]. Організаційну ідентичність 
у західній психології вивчали Albert S., Ashforth B. and 
Dutton J., Alvesson M. & Willmott H., Ashforth B., Harrison S. 
and Corley K., Cheney G. & Christensen L. T., Cheney G., 
Edwards, M. R. & Peccei R., Riketta M., van Knippenberg D. & 
Sleebos E., Mary Jo Hatch, Majken Schultz.

Власне, це колективно утворена структура, у якій члени 
організації визначають цілі своєї діяльності та ступінь іден-
тифікації з ними [47]. Складна професійна ідентичність ви-
никає тоді, коли працівники сприймають цінності та погляди 
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працедавців як свої власні, але не просто приймають їх, а й 
свідомо поділяють та усвідомлюють їхню значущість для про-
фесійної діяльності.

Вченими доведено, що складна організаційна ідентичність 
базується на складній соціальній ідентичності, когнітивній 
складності особистості та забезпечує менший ризик виник-
нення симптомів емоційного вигорання, краще психологічне 
здоров’я і стресостійкість фахівців.

Близьким за значенням до організаційної ідентичності є 
ідентичність корпоративна (corporate identity). Корпоратив-
на ідентичність — це відчуття приналежності до компанії, в 
якій працює людина, наявність ціннісного ставлення роботи 
в даній організації, емоційної прихильності до значущої для 
індивіда спільноти. Потреба в спільності, у зв’язках з іншими 
людьми, в інтеграції з ними є однією із фундаментальних по-
треб людини. Задоволення мотивів і потреб у приналежності 
є провідним чинником успішного розвитку організації.

Формування корпоративної ідентичності стає можливим 
лише на основі міцної корпоративної культури організації, 
яка у свою чергу є системою норм і алгоритмів професійної 
поведінки, цінностей, властивих даній організації, що відо-
бражають її індивідуальність у сприйманні себе та інших.

Структуру корпоративної ідентичності складають корпо-
ративний дизайн (логотип, уніформа, дрескод тощо), корпо-
ративна комунікація (особливості спілкування працівників 
організації) та корпоративна поведінка (цінності та норми). У 
цьому значенні корпоративна ідентичність тісно пов’язана із 
візуальною ідентичністю (visual identity).

Останнім часом у зарубіжній психологічній літературі все 
більшого поширення набуває поняття «відомча ідентичність» 
(departmental identity), яке переважно використовується в 
контексті комунікативно-інформаційних технологій, що ство-
рюють імідж організації та окремих її членів [39].

У 2000 році P. Peverelli запропонував нове визначення, 
яке базується на загальній організаційній теорії (S. Clegg, 
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J. R. Bailey), та за яким корпоративна ідентичність є результа-
том соціальної взаємодії працівників організації, яка відбува-
ється у специфічному, лише їй властивому контексті.

Складність ідентичності безпосередньо пов’язана із понят-
тям коактивації, коли декілька ідентичностей актуалізуються 
одночасно. Наприклад, юрист, який працює у різних юридич-
них організаціях, є членом різних спільнот (професійного 
чи громадського об’єднання, політичної партії тощо), під час 
виступу на конференції актуалізує різні професійні іден-
тичності, а його доповідь від цього стає переконливішою та 
ґрунтовнішою, крім того, його діяльність як адвоката є ефек-
тивнішою через поєднання ролей громадського діяча та пра-
возахисника.

У цілому, методологічною основою дослідження ідентич-
ності у зарубіжній психологічній науці нині є: теорія соціаль-
ної ідентичності А. Теджфела, Дж. Тернера; теорія соціальної 
самокатегоризації Дж. Тернера; теорія SIDE («social identity 
model of deindividuation effect» — «модель деіндивідуаліза-
ції з погляду соціальної ідентичності») C. Рейчера, Р. Спірса, 
Т. Постмеса; а також теоретичні й емпіричні положення про 
регулятивну функцію ідентичності Е. Еріксона, Х. Маркус, 
К. Горні.

Сучасними дослідженнями встановлено, що ідентичності 
перетинаються або змішуються, але не існують окремо одна 
від одної у різних галузях функціонування людини. Позитив-
ні відношення між різними ідентичностями призводять до ви-
никнення позитивних емоцій, вміння вирішувати проблеми, 
підвищення продуктивності праці. Негативна коактивація 
ідентичностей зумовлює виникнення міжособистісних конф-
ліктів та зменшує ефективність людини у різних галузях дія-
льності. На думку М. Бревер і С. Роккас, кожна людина має од-
ночасно 5-7 ідентичностей, які можуть бути як актуальними, 
так і неактуальними протягом певного проміжку часу, однак 
більшість життєвих ситуацій вимагають активації двох або бі-
льше ідентичностей одночасно. Тривалий час існував чіткий 
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розподіл сфер, де відбувається найбільш чітка поляризація 
ідентичностей, — це «дім» і «робота», у наш час коактивація 
так званих «професійних» і «непрофесійних» ідентичностей 
відбувається за умови їх інтегрованості, несуперечливості, 
коли межі між ними є доволі умовними. 

Дослідження відношень між ідентичністю та виконанням 
соціальних ролей були поширені у США у 90-х рр. ХХ ст. 
(Burke & Reitzes, Callero, Label & Clair, Stryker & Serpe), при 
цьому вважалося, що ідентифікація з роллю позитивно впли-
ває на її виконання. Зокрема, якщо виконання ролі позитивно 
впливає на самооцінку та створює можливості для саморе-
алізації людини, дана роль стає найбільш значущою, а її ви-
конання — найбільш ефективним. Наприклад, за умови біль-
шого позитивного впливу сім’ї на особистість, сімейні ролі 
виконуватимуться ефективніше і навпаки. При цьому сім’я і 
робота виступають прямо протилежними сферами, оскільки 
виконання відповідних ролей вимагає від людини часу, енер-
гії, уваги та ресурсів, які розподіляються нерівномірно, прямо 
пропорційно до сфери, яка приносить більше задоволення.

N. P. Rothbard вважає, що зв’язки між різними сферами фу-
нкціонування людини (наприклад, сім’єю та роботою) наба-
гато складніші, ніж це вважалося раніше, зокрема тому що це 
не єдині сфери діяльності людини, крім того, робота більше 
порушує функціонування сім’ї, ніж навпаки; так люди частіше 
уникають спілкування в родині задля виконання професійних 
обов’язків, але рідше віддають перевагу сім’ї, а не роботі. Це 
зумовлено насамперед тим, що професійна діяльність жорс-
тко структурована, ніж час, проведений у сім’ї. N. P. Rothbard 
заперечує існування прямого зв’язку між ідентифікацією з 
роллю та отриманням задоволення, навпаки, на думку дослід-
ниці, люди більше зусиль докладають для виконання непри-
ємних для них ролей. Замість того аби уникати негативних 
переживань при виконанні ролі, особистість, використовуючи 
допінг-стратегій, долаючи стресові ситуації, намагається біль-
ше ідентифікуватися з роллю, що згодом призводить до знач-
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но ефективнішого її виконання і, відповідно, продуктивності 
професійної діяльності.

Досліджуючи позитивну професійну ідентичність, Kreiner, 
Ashforth & Sluss (2006) окреслюють як працівники долають 
моральні, фізичні та психологічні труднощі задля знаходжен-
ня позитивного сенсу своєї професійної діяльності та форму-
вання позитивного Я-образу. Аналізуючи кар’єрний розвиток 
(e. g., Ibarra, 1999), різномаїття діяльності (e. g., Bell & Nkomo, 
2001; Roberts, 2005; Thomas & Gabarro, 1999) та професійне 
зростання (e. g., Carlsen, 2008; Kreiner & Sheep, 2009; Maitlis, 
2009; Roberts, Dutton, Spreitzer, Heaphy & Quinn, 2005) дослі-
дники стверджують, що позитивна професійна ідентичність 
формується у кар’єрному розвитку в професії, сфері діяльно-
сті та організації в цілому.

Dutton J. E., Roberts L. M., та Bednar J. виділяють 4 напря-
мки формування позитивної професійної ідентичності: мо-
ральний (The Virtue Perspective), оціночний (The Evaluative 
Perspective), розвитковий (The Developmental Perspective) 
та структурний (The Structural Perspective).

Моральний напрямок — професійна ідентичність позитив-
на тоді, коли її зміст містить моральні якості, які відрізняють 
«добрих» людей від «недобрих». Оціночний напрямок — про-
фесійна ідентичність позитивна тоді, коли група, до якої нале-
жить людина, позитивно оцінюється членами своєї та члена-
ми інших груп. Розвитковий напрямок — зміна ідентичності 
протягом часу, при цьому розрізняють прогресивний та адап-
тивний підходи. Згідно із прогресивним підходом, чим вищий 
рівень розвитку групи, тим вища професійна ідентичність її 
членів; згідно із адаптивним підходом, члени професійної 
групи постійно змінюють свої ідентичності задля адаптації їх 
до внутрішніх і зовнішніх стандартів. Структурний напрямок 
характеризує різні шляхи, якими індивіди намагаються орга-
нізувати та структурувати свої численні ідентичності (у тому 
числі й професійні).
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Розвиток професійної ідентичності нелінійний, він прохо-
дить через так звані кризи ідентичності — періоди, коли вини-
кає конфлікт між конфігурацією елементів ідентичності, що 
склалася на певний час, і біологічною, або соціальною, ситу-
ацією функціонування індивіда, яка під впливом різноманіт-
них умов певною мірою змінилася (І. І. Кранц).

Багато вчених у своїх дослідженнях звертаються до кризи 
ідентичності (А. Ватерман, Дж. Марсія, Е. Еріксон).

На думку Е. Еріксона, формування ідентичностей є про-
цесом перетворення попередніх ідентифікації у контексті за-
планованого майбутнього, при цьому, на думку дослідника, 
у сильно структурованих суспільствах із строго визначеними 
ролями криза ідентичності менше виражена, ніж у демократич-
них спільнотах.

Базуючись на філософських теоретико-методологічних за-
садах, В. Хесле розрізняє формальну і реальну ідентичність. 
Формальна ідентичність (або тотожність) є якістю кожного 
об’єкта, а також і таких абстракцій як числа, та передумовою 
послідовності будь-якої теорії про ці об’єкти. Реальна іденти-
чність властива лише емпіричним об’єктам та виражається 
у різних формах, залежно від їх онтологічного статусу. Стосов-
но ідентичності людини, то, на думку В. Хесле, її найважли-
вішою особливістю є так звана синтетична єдність аперпеції 
(за І. Кантом), при цьому криза ідентичності виникає тоді, 
коли відбувається відторгнення самості власним Я, а дисгар-
монія між Я і соціальним Я є однією із найбільш поширених 
причин кризи ідентичності, зокрема професійної.

Згідно з Дж. Марсія, який виділив чотири статуси ідентич-
ності (досягнута, передвирішена, мораторій, дифузна), пері-
оду кризи відповідає статус «мораторію». У статусі «мора-
торію» людина актуально знаходиться у стані кризи вибору 
між альтернативами, її переваги невизначені, вона прагне 
до самостійного рішень стосовно своєї професійної діяльнос-
ті, що нерідко призводить до конфлікту із значущими іншими 
та оточенням загалом.
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На думку Е. Симанюк, криза професійної ідентичності 
— це нетривалі у часі періоди (до одного року) кардинальної 
перебудови професійної свідомості, діяльності та поведінки 
особистості, зміни вектора її професійного розвитку, що при-
зводять до переорієнтації на нові цілі, зміни соціально-про-
фесійної позиції. Дослідниця поділяє професійно зумовлені 
кризи на нормативні (які супроводжують перехід від однієї 
стадії професійного розвитку до іншої) і ненормативні (як на-
слідок випадкових, передбачуваних життєвих обставин).

Нормативні професійні кризи детально описані Е. Зеєром, 
який виділяє кризу навчально-професійної орієнтації, ревізії 
та корекції професійного вибору, кризу професійних експек-
тацій, кризу професійного становлення і професійної кар’єри, 
кризу нереалізованих можливостей, кризу виходу із профе-
сійного життя та кризу соціально-психологічної адекватності 
(після виходу на пенсію).

На думку Е. Симанюк існують два види ненормативних 
професійно зумовлених криз: кризи, спричинені випадкови-
ми подіями, що порушують траєкторію професійного розвит-
ку, та кризи самоактуалізації, зумовлені наднормативною ак-
тивністю особистості, коли людина відчуває обмеженість роз-
витку в обраній професії.

Зазначимо, що російські автори вивчають кризу ідентично-
сті, або проблему змінюваної системи ідентифікацій, у зв’язку 
з радикальними змінами на всьому пострадянському прос-
торі (Н. Лебедева, Г. Солдатова, Т. Стефаненко). У багатьох 
дослідженнях обговорюється глобальна ломка соціальних 
стереотипів, індивідуальна ідеологія перехідного періоду, дез-
інтеграція, зміна соціально-психологічного статусу людини 
і практики повсякденного звичного спілкування, неадекват-
ність наявного досвіду соціальній ситуації.

Звертаючись до праць Е. Еріксона, можна виявити, що сам 
дослідник говорить про те, що поняття кризи ідентичності 
можна застосовувати значно ширше та у різних контекстах: 
«Про кризу можна говорити у багатьох випадках: у процесі 



90

розвитку індивіда або появи нової еліти, в процесі лікування 
індивіда або в період важких і гострих історичних змін. Криза 
тепер розуміється як неминучий поворотний пункт, критич-
ний момент, після якого розвиток повертається в ту або іншу 
сторону, використовуючи можливості зростання, здатність 
до одужання і подальшої диференціації».

Отже, конфронтація глобалізації із сформованою ідентич-
ністю призводить до кризи ідентичності, яку окремі індивіди 
та спільноти в цілому можуть долати, не покладаючись на ос-
таточність або довготривалість прийнятого рішення.

У сучасній науковій літературі, зокрема поширеній на пост-
радянському просторі, зустрічаються твердження, що кризи 
професійної ідентичності є небезпечними, зумовлюють вини-
кнення професійних маргіналів, які заперечують або негатив-
но оцінюють свою колишню професійну ідентичність. Проте 
для сучасного західного, а також і українського та російського 
суспільства небезпека професійної маргіналізації втрачає ак-
туальність.

Зміна професії, перенавчання, навіть зміна роду професій-
ної діяльності є нині рядовим і загальноприйнятим явищем. 
У парадигмі суспільства знань мова йде про безперервне на-
вчання. При цьому в умовах швидкої зміни ситуації в еконо-
міці й еластичності попиту на працівників, дедалі поширені-
шим стає компетентнісний підхід, коли все більшого значення 
набуває вміння перенавчатися, розбиратися у нестандартних 
професійних ситуаціях, своєчасно реагувати на зміни, творчо 
мислити та постійно оновлювати свої знання. Водночас хоча і 
професійні знання можуть впливати на формування ідентич-
ності індивіда, але самі по собі вони більш не є константними 
і не забезпечують константної професійної ідентичності.

Взагалі останнім часом константна професійна ідентичність 
зарубіжними науковцями часто не визначається, що зумов-
лено не лише зникненням окремих професій і появою нових, 
але і вимогою до перманентної перекваліфікації і оновлення 
професійних знань. Втрата професійної ідентичності на су-
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часному світі для багатьох обумовлена втратою робочого міс-
ця. Зростаюче безробіття у країнах Західної Європи, США та 
в Україні створює нову категорію — категорію довготривалих 
безробітних. Мова йде про людей, які залишаються без робо-
ти упродовж більше як п’яти років, коли їхні шанси отримати 
робоче місце з часом все більше скорочуються. За таких умов 
для частини населення професійна ідентичність замінюється 
ідентичністю безробітного.

Професійну ідентифікацію через структуру поведінки 
безробітного розглядали Ю. Плюснін, Л. Анциферова, А. Ос-
ницький, Т. Чуйкова, В. Франкл, Е. Катульский та інші. Як 
феномен сучасного соціокультурного поля ідентичність без-
робітного або професійну маргінальність розглядають К. Ле-
він, П. Бурдьє, В. Ільїн. Проблеми професійної маргінальної 
як порушення ідентичності вивчали у своїх працях такі зару-
біжні вчені, як: Т. Парсонс, П. Павалко, В. Бек, В. Вордвелл, 
Н. Дензін, Г. Грант.

Таким чином, у контексті сучасних наукових знань маргі-
нальність розглядається через призму адаптації до умов, що 
змінюються та багато в чому співвідносяться зі становищем 
справ на ринку зайнятості, з політичною обстановкою, з роз-
витком тіньової економіки, позаструктурними формами го-
сподарювання. Маргіналізація детермінує концепцію «Я» 
у професійній ідентичності, що є комплексом ролей і статусів, 
організованих адекватно соціальній системі, який включає 
основні елементи: професію, соціоекономічний статус, освіт-
ній рівень тощо. При цьому мотиваційним компонентом стає 
убезпечення неідентичного фахівця від соціального.

На думку А. Костіної, ідентичність стала глобальною 
для більшості населення, яке має інтернаціональні професії, 
країни проживання та відпочинку. Решта людства живе ще 
в локальних ідентичностях, розширених або зруйнованих 
глобалізацією. Як показує у своїх дослідженнях Т. Фрідман, 
в умовах глобалізації така нова форма соціальних взаємин, як 
аутсорсинг — виконання роботи, що замовляється Заходом, 
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в іншій країні, наприклад, бухгалтерських операцій Заходу 
або комп’ютерних програм із США в Індії, дозволяє індійцеві 
виходити за допомогою використання інформаційних техно-
логій на глобальний ринок і отримувати більше, ніж він міг би 
у себе в країні, не виїжджаючи з Індії, не змінюючи при цьому 
своєї національної ідентичності, не зраджуючи звичним зраз-
кам поведінки, харчовим пристрастям і всьому тому, що ро-
бить його вкоріненим у рідну культуру (Friedman, 2007).

Усі види ідентичностей, на думку З. Баумана, сьогодні іс-
нують виключно у процесі постійного перегляду. Формація 
ідентичності або її реформація стає пожиттєвим завданням, 
яке ніколи не вирішується, тобто немає такого моменту жит-
тя, коли ідентичність «фінальна». Це пов’язано передусім із 
глобалізаційними процесами, які створюють контексти соціа-
льних трансформацій.

Стосовно психодіагностичних методик, спрямованих 
на визначення професійної ідентичності, то тут існують певні 
термінологічні розбіжності, зокрема поширена в англомов-
них методика «Шкала професійної ідентичності» (Vocational 
Identity Scale, VIS. Додаток 1, 2), не адаптована на російську 
та українську мову і більше орієнтована на визначення профе-
сійних інтересів, аніж ідентичності як такої. За визначенням 
авторів питальника (Холланд, Daiger & Power, 1980), профе-
сійна ідентичність — це усвідомлення власних цілей, інтересів 
та талантів, вона відображає професійну ситуацію досліджу-
ваного та є частиною комплексної методики My Vocational 
Situation; Holland, Gottfredson & Power, 1980. Нерідко понят-
тя професійної ідентичності у психодіагностичних методи-
ках зводиться до професійних переваг (Vocational Preference, 
Holland, 1985), орієнтованості на кар’єру (Career Concerns, 
Super, Thompson & Lindeman, 1988), професійної відповіднос-
ті та конгруентності (Vocational correspondence & congruence, 
Dawis & Lofquisf, 1984).

У наш час тривають розробки нових методик визна-
чення професійної ідентичності, зокрема у 2012 році на-
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був популярності питальник The Role-Based Identity Scale 
(T. M. Welbourne), де професійна ідентичність (Work-related 
identity) розглядається у контексті виконання індивідом своїх 
професійних ролей. T. M. Welbourne, D. Johnson, A. Erez, базу-
ючись на теорії ролей і теорії соціальної ідентичності, виділя-
ють п’ять типів професійних ролей: «фахівець», «кар’єрист», 
«інноватор», «член команди» і «співробітник». «Фахівець» 
— традиційна роль, яка характеризується якістю виконання 
індивідом своїх професійних обов’язків; роль «співробітника» 
передбачає залученість фахівця до роботи у певній організації, 
як системи із власними цінностями, нормами та традиціями; 
«кар’єрист» характеризується ступенем спрямованості інди-
віда на удосконалення своїх професійних та організаційних 
навичок; роль «члена команди» полягає у схильності фахівця 
до компромісів, комунікабельності і гнучкості у професійно-
му і неформальному спілкуванні; «інноватор» у своїй діяль-
ності віддає перевагу творчим, нестандартним ідеям, часто де-
монструє нешаблонні моделі поведінки, які, однак, сприяють 
розвитку організації як системи в цілому.

Останнім часом проблема ідентичності широко досліджу-
ється психологами різних країн у провідних вищих навча-
льних закладах і наукових установах світу, зокрема у Лон-
донському університеті (University of London) в Інституті 
освіти та соціальних досліджень (Institute of Education and 
social research) на факультеті психології та розвитку людини 
(Department: Psychology and Human Development) протягом 
2007-2012 років досліджувалися такі проблеми, як вплив 
ранньої соціалізації на структуру і зміст ідентичності (David 
Gough), індивідуальні відмінності у сприйнятті себе підлітка-
ми різної статі (Ann Phoenix), вплив підліткового віку на ста-
новлення ідентичності у дорослості (Gary McCulloch).

На факультеті психології (Department of Psychology), ство-
реного у 2003 році на базі Інституту психології найстарішого 
університету Швейцарії — Базельського університету, іден-
тичність вивчається у контексті когнітивної та соціальної 
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психології, зокрема, вченими (Alexander Grob, Jean-Jacques 
Jobin) було встановлено, що когнітивний розвиток суттєво 
впливає на формування ідентичності особистості, а власне 
ідентичність забезпечується процесами диференціації та ін-
теграції, які дозволять людині оцінити свій життєвий досвід, 
співвіднести його із вимогами соціуму і визначити напрямки 
подальшого особистісного розвитку задля успішної адаптації 
та самореалізації у суспільстві.

Отже, у визначенні поняття професійної ідентичності існує 
чимало суперечностей, не в останню чергу пов’язаних із його 
мультидисциплінарністю та різними підходами у вітчизняній 
і зарубіжній психології. Наявність численних емпіричних до-
сліджень свідчить про актуальність та багатогранність даного 
поняття, а теоретичні узагальнення в подальшому сприяти-
муть створенню комплексної моделі формування професійної 
ідентичності фахівців різних видів діяльності.

Основною тенденцією модернізму було вивчення іден-
тичності у контексті її сталості і сформованості, коли криза 
ідентичності була приводом для психологічної корекції і роз-
глядалася як тимчасове явище, що негативно впливає на за-
гальне функціонування особистості. Натомість у постмодер-
нізмі мова йде про динамічну ідентичність, що розвивається 
внаслідок подолання криз. Звідси, процес пошуку ідентично-
сті є постійним, а сама ідентичність — мінлива і ситуативна.

У відчизняній психології професійна ідентичність трива-
лий час вважалася складовою ідентичності соціальної, нато-
мість зарубіжними дослідниками встановлено, що числені 
ідентичності особистості перетинаються або змішуються, але 
не існують окремо одна від одної в різних сферах діяльності 
людини.

У модернізмі тривалий час стверджувалося існування 
чіткого розподілу сфер, де відбувається чітка поляризація 
ідентичностей, зокрема, «професійних» і «непрофесійних», 
наприклад, відомий рольовий конфлікт жінки-дружини і жін-
ки-керівника. У постмодернізмі вважається, що більшість 
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життєвих ситуацій вимагають активації двох або більше іден-
тичностей одночасно. Відповідно актуалізується питання 
про складність ідентичності, здатність особистості до без-
конфліктної коактивації різних видів ідентичності, зокрема 
й професійних, одночасно.

При цьому динамічна професійна ідентичність формуєть-
ся в умовах мінливого світу, де неможлива стабільна соціаль-
на ідентичність.

У зарубіжних дослідженнях поняття професійної іден-
тичності є багатозначущими та визначається як професійна 
компетентність і спеціалізація; позаорганізаційна структура, 
пов’язана з численними професійними цілями; професійне 
становленння і самореалізація; узагальнений образ фахів-
ця певної організаційної структури; ціннісна прихильність 
до значущої для індивіда спільноти.

Таке різномаїття визначень підтверджує думку про дина-
мічність професійної ідентичності, її багатоаспектність і не-
стабільність. При цьому, якщо людина переживає кризу про-
фесійної ідентиності, наприклад, пов’язаної із визначенням 
професійних цілей, вона може відчувати сталість професійної 
ідентичності як узагальненого образу представника певної 
організації.

Отже, у сучасному визначенні професійної ідентичності 
існує чимало суперечностей, не в останню чергу пов’язаних з 
його мультидисциплінарністю та різними підходами у вітчиз-
няній і зарубіжній психології. Наявність численних емпірич-
них досліджень свідчить про актуальність та багатогранність 
даного поняття, а теортичні уагальнення в подальшому спри-
ятимуть створенню комплексної моделі формування профе-
сійної ідентичності фахівців у різних галузях діяльності.
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Розділ 4. ДІАЛОГО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ТА МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ 
ІДЕНТИЧНОСТІ СУБ’ЄКТА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Діалог та культура як змістово-методологічні 
орієнтири дослідження ідентичності та 
самоідентифікації

Як слушно зазначає А. В. Тарасенко, «наразі концепт іде-
нтичності, за всього розмаїття дослідницьких підходів, зали-
шається одним з найбільш спірних та актуальних» для люди-
нознавства [9]. Численність різних тлумачень цієї категорії 
свідчить, що феномени ідентичності та самоідентифікації, 
самовизначення віддавна визначені як фундаментальні риси 
особи, є визначальними для сучасної «ідеї людини» (Л. С. Ви-
готський). Однак бракує усталених методологічних засад ці-
лісного осягнення всіх вагомих теоретичних та емпіричних 
здобутків, труднощів та перспектив цієї галузі досліджень.

Інтегральне бачення ідентичності та шляхів її пізнання 
(і загалом предмета і методу психології) має відповідати реа-
ліям і тенденціям сьогодення, його універсаліям (провідним 
регулятивним ідеям) і водночас «організовувати» у предмет-
ному і в методологічному планах продуктивні стосунки між 
різними підходами, концепціями тощо. Останні акцентують ті 
чи інші з вищезгаданих універсалій і, отже, описують не про-
сто окремі фрагменти явища, але його «зосередження» у пев-
ній сутнісній, всезагальній властивості — атрибуті. Кожен з 
цих описів постає самодостатнім і потенційно повним «реа-
льним визначенням», оскільки через визначальну рису окре-
слює спосіб «самобуття» предмета як цілого (щодо людини — 
спосіб самовизначення, самоздійснення). Така генералізація 
атрибута, граничне розгортання логіки його «суб’єктності» 
стали джерелом багатьох продуктивних психологічних напря-
мів і теорій. Та водночас вони є однобічними, «недостатніми», 
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якщо цілком ігнорують інші атрибути — так само «всезагаль-
ні», а отже, очевидно, несумісні! Ця логічна колізія, на нашу 
думку, знаходить розв’язання у тих випадках в історії науки, 
коли коректне здійснення такої генералізації як методологіч-
на стратегія (на противагу «наївному» гіпостазуванню пев-
ної сутнісної риси) підводить до «точки», де один атрибут з 
необхідністю переходить у «своє інше» — породжує-обґрун-
товує цілком відміннний, «альтернативний» спосіб існування 
феномену (а відтак інший шлях його пізнання). Загалом же 
цей логічний парадокс виявляє реальну суперечливість, над-
складність буттєвих феноменів, змушуючи згадати тлумачен-
ня Н. Бором широко знаного принципу взаємодоповняльно-
сті: «Протилежністю глибокої істини може бути інша глибока 
істина» [8].

Відтак предметом дослідження постають стосунки вище-
згаданих атрибутів як автономних начал буття емпіричного 
об’єкта — а надто людської особи; саме їх «сперечання», гра-
ничний перехід, взаємопокладання становлять спосіб її існу-
вання (самоздійснення). Дослідження цих відносин вимагає 
некласичного логіко-методологічного інструментарію; зокре-
ма, видаються актуальними розвиток і застосування «групи 
логічних перетворень», окресленої В. С. Біблером: 1) логіки 
начала логіки (само- та взаємообґрунтування буття й мислен-
ня); 2) логіки парадоксу (взаємовиведення протилежних твер-
джень, понять); 3) логіки трансдукції (взаємоперетворення, 
граничного переходу логік); 4) логіки діалогу логік — їх рівно-
правного спілкування [2, с. 430-438].

За В. С. Біблером, це взаємовизначальні грані «онто-логі-
ки» буття в культурі. Саме культура наразі «зсувається в епі-
центр буття», постає однією з провідних онтологічних уні-
версалій сьогодення [2]. При цьому усталюється її сутнісний 
взаємовизначальний зв’язок з іншим всезагальним регуляти-
вом Новітньої доби — ідеєю діалогу, глибоко розробленою, зо-
крема, М. М. Бахтіним. У попередніх працях [5] нами обґрун-
товано значущість філософської логіки культури В. С. Біблера 
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та гуманітарного мислення М. М. Бахтіна як методологічного 
підґрунтя психологічних досліджень; окреслено принципи 
побудови діалого-культурологічної моделі психіки й, зокрема, 
ідентичності особи; показано важливість такого дослідження 
не лише у теоретико-пізнавальному плані, але і для проекту-
вання й регулювання соціальних процесів.

Зокрема, слід визначити та конкретно описати провідні 
внутрішні «колізії» досліджуваного предмета — вищезгада-
ні відносини альтернативно-доповняльних атрибутів-начал. 
Згідно з філософськими, соціально-гуманітарними та психо-
логічними дослідженнями ідентичності, такою визначальною 
онтологічною колізією цього феномену є суперечність і взає-
мопокладання унікальності особи (тотожності «собі єдиній») 
та її подібності (тотожності) іншим індивідам, групам, «роду 
людському» й врешті-решт — як універсальної — явищам 
Всесвіту. За давньою філософською думкою, індивідуальне є 
формою втілення всезагального, універсальне ж реалізується 
лише в особливому та одиничному. Ідентичність індивіда ін-
шому, вочевидь, заперечує його самототожність, покладає «не-
співпадіння з собою», «внутрішню діалогічність» [1] як сталу, 
сутнісну ознаку буття людини. Отже, особова ідентичність є 
не так «фактом», як об’єктивною та суб’єктивною проблемою, 
«завданням» (З. Бауман), що не має «остаточного» розв’язан-
ня, вимагає постійної самоідентифікації. Але ж остання немо-
жлива поза низкою актів ідентифікації з «не-Я» — глибинної, 
але не «останньої». Два «вектори» ідентичності і «виключа-
ють», і покладають, породжують один одного; жоден з них 
не можна абсолютизувати у відриві від іншого. Отже, ідентич-
ність, самоідентифікація як сутнісна форма буття (стосунків) 
особи постає парадоксом тотожності / нетотожності собі / 
іншому (іншим).

Цю суперечливу природу ідентичності бачив, зокрема, 
Е. Еріксон: «Ми маємо справу з процесом, «локалізованим» 
в осередку індивідуальної, але також і суспільної культури, з 
процесом, який у дійсності встановлює ідентичність цих двох 
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ідентичностей» [4, с. 31]. Буття суспільства і особи тут ви-
значене як культура — не лише цивілізаційна система репро-
дукування, збереження й трансляції «речей», форм стосун-
ків, світорозуміння й діяльності, але і як царина їх творення. 
У «соціумі культури» люди є і «продуктами», і суб’єктами 
свого життя, авторами цілісно-унікальних (і відтак всезагаль-
но значущих) культур поведінки, мислення, спілкування, дія-
льності [2]. Їх взаємини постають як діалогічні — рівноправні, 
спрямовані на взамоствердження, порозуміння й співпрацю 
носіїв різних «ідентичностей». Протиставлення ж іншим (во-
рожість, ігнорування), як і «розчинення» в іншій індивідуаль-
ності чи спільноті, спотворює, нищить ідентичність індивіда 
в усіх її аспектах — суб’єктність (автономію), «справжність» 
(автентичність), визначеність, цілісність та усталеність. На-
томість ідеалом є «ідентичність різних ідентичностей» — рух 
до самототожності через саморозтотоження і навпаки, дина-
міка й закономірності якого і є предметом психології ідентич-
ності.

Так чи так, ідентичність за Е. Еріксоном — взаємопокладан-
ня індивідуального та соціального «облич» людини — конкре-
тизує парадокс її буття. Адже це реальна риса й водночас на-
станова, формування й усвідомлення якої суттєво визначає 
розвиток індивіда. По-друге, це не стільки «проста» самотото-
жність речі, скільки єдність (неперервність, смислова єдність) 
події — низки актів співбуття, спілкування, само- та взаємови-
значення різних квазісуб’єктів внутрішнього життя й поведі-
нки. І рушієм цієї взаємодії з іншими та з собою є відчуття й 
осмислення вищезгаданої «базової» несамототожності (су-
перечливості, неусталеності, невизначеності), екзистенцій-
не запитування: «Хто я є насправді?», «Ким я прагну (маю) 
бути?» Ця фіксація суперечливості, незбагненності власного і 
всезагального буття, «розуміння свого нерозуміння», сумнів, 
духовний пошук є інтенцією мислення. Прагнення ж до уста-
леності, визначеності свого існування та самосприйняття (об-
разу «Я») притаманне свідомості, якщо розуміти останню, 
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за В. С. Біблером, та згідно з філософською традицією — як 
одночасне й взаємозумовлене переживання-«сприйняття» 
свого «Я» та світу як «тривало-самототожніх» [11].

Саме співдія (сперечання й узгодження) свідомості та мис-
лення становить, на нашу думку, сутність власне особистості 
— інтегративного психологічного «апарату» (інстанції) само-
визначення й самоздійснення індивіда. Це «функціональний 
орган» покладання тотожності та її «долання» (самотрансцен-
денції), «ідентичності різних ідентичностей» і врешті-решт 
ототожнення (сполучення) ідентичності з неідентичністю. 
Така ідентичність «другого ступеня» (порівняно з вищезгада-
ною «простою» самототожністю речей) — унікальна риса лю-
дини. Вона втілюється у постійних змінах, розвиткові (звідси 
феномен вікових криз, часто слушно тлумачених як кризи 
ідентичності, та їх чергування з фазами відносної стабільності 
— переважання інтенції свідомості над настановою на мислен-
ня). У синхронічному ж плані це «амбівалентність» поведінки 
та внутрішнього життя, одночасне здійснення (сперечання та 
взаємопокладання) відносно автономних атрибутів — за мож-
ливого й навіть необхідного домінування одного з них як «про-
тагоніста» — організатора внутрішніх та зовнішніх стосун-
ків. У нашому варіанті діалогічного підходу психічне життя 
постає саме як взаємодія відносно автономних агентів-«голо-
сів» свідомості й думки. При цьому ці внутрішні носії різних 
«ідентичностей» генетично пов’язані зі світобаченням, мис-
ленням, поведінкою реальних осіб та груп — з образами зна-
чущих партнерів по спілкуванню від самого народження. Від-
так взаємоперехід, взаємопокладання зовнішніх та внутрішніх 
діалогічних стосунків, за нашою базовою гіпотезою, становить 
провідний механізм формування ідентичності й способів са-
моідентифікації.

Це відповідає ще одній думці Е. Еріксона: «…З точки зору 
психології, формування ідентичності передбачає процес од-
ночасного відбиття й спостереження, процес, що перебігає 
на всіх рівнях психічної діяльності, завдяки якому індивід 
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оцінює себе з точки зору того, як інші, на його думку, оціню-
ють його у порівнянні з собою та в рамках значущої для них 
типології; водночас він оцінює їхні судження про нього з точ-
ки зору того, як він сприймає себе у порівнянні з ними та зі 
значущими для нього типами» [6]. Саме ця складна система 
взаємних «проекцій», зворотних впливів та самовизначаль-
них актів має бути предметом моделювання, що відтак вклю-
чатиме соціологічний, культурологічний аналіз тощо.

На це орієнтувався ще один творець концепції ідентично-
сті — Дж. Г. Мід; наголошування ним соціальної природи осо-
би, визначальної ролі самоототожнення зі значущими індиві-
дами та спільнотами не означало нівелювання унікальності 
особи. Адже, за Дж. Г. Мідом, активна «інтерналізація» нею 
форм мислення й поведінки партнерів перетворює їх у власні, 
унікальні «смисли» [6]. На думку ж В. С. Біблера, саме «обер-
нення» зовнішніх впливів-стимулів на внутрішні детермі-
нанти є сенсом культури як форми «самостояння людини». 
При цьому витоком «самосвідомості та виникнення самості» 
Дж. Г. Мід вважає мову як «стимул, здатний діяти на індивіда, 
який говорить, тим самим чином, яким він діє на іншого». Це 
механізм, завдяки якому «ми пробуджуємо у собі ті відгуки, 
які викликаємо в інших, відтак ми перебираємо на себе на-
станови інших, включаючи їх у власну поведінку» [6]. Аналіз 
цього сполучення зовнішніх та внутрішніх реакцій на інших, 
яке водночас є самостимулюванням і проектуванням наступ-
них дій, є гостро актуальним завданням. Це співвідносно з 
розробленою Л. С. Виготським моделлю психічного розвитку 
як соціокультурного процесу — з положеннями про ключову 
роль у ньому знаряддя й знаку, про інтеріоризацію культур-
них функцій, формування мислення через становлення внут-
рішнього мовлення тощо. Водночас інтеракціонізм у суттєвих 
моментах близький до евристичної моделі взаємозв’язку зов-
нішнього та внутрішнього мовлення за М. М. Бахтіним [1].

Водночас психологія ХХ ст. часто абсолютизувала один з 
«полюсів» ідентичності — тотожність іншому або самототож-
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ність. Зростання ж масиву емпіричних даних, випереджаючи 
їх методологічне осмислення й узгодження, призвело до роз-
мивання понять «ідентичність», «ідентифікація», до інерцій-
ного їх уживання. Однак згодом багато дослідників вважали 
неправомірним протиставлення соціальної та персональної 
ідентичності, вбачаючи у них нероздільні аспекти єдиного фе-
номену й намагаючись описати їх взаємовизначення у «моделі 
зовнішньо-внутрішньої діалектики ідентифікації» (Р. Джен-
кінс), «коваріаційній моделі взаємовідносин соціальної та 
особистісної ідентичності» (Ж. Дешамп і Т. Девос) тощо [4]. 
Отже, сперечання та поєднання «індивідуальної і суспільної 
культури» є природою особистості, глибинним механізмом її 
самопокладання. Утім, окрім цієї внутрішньої антиномії, існу-
ють інші сутнісні суперечності феномену ідентичності й само-
ідентифікації особи. Зокрема, його можна розглядати як ото-
тожнення / розрізнення себе: 1) з особами та з безособовими 
феноменами («речами», їх рисами, станами, відношеннями); 
2) з чуттєво даним та з ідеально заданим (в уяві, мисленні). 
У свою чергу становлення самототожності — формування й 
«реалізація» образу-ідеї себе («Я-концепції») — постає: 1) са-
мовизначенням щодо наявних образів і водночас розбудовою 
нових; 2) взаємовизначальним розвитком емпіричного (у мо-
дусі «дійсного») та ідеального (у модусі можливого, бажаного, 
«належного») уявлення про себе.

Ці «координатні вісі» окреслюють багатомірність розвит-
ку особи у плані формування ідентичності, можливість узго-
дження різних наукових підходів. Детальне моделювання цих 
процесів вимагає подальших розвідок; загалом формування 
професійної ідентичності постає одним із змістових напрямів 
і етапів розвитку спрямованості й здатності до динамічного 
ототожнення з індивідами та групами, і водночас із певним 
способом діяльності. Очевидно, цей процес пов’язаний з роз-
гортанням й продуктивним розв’язанням підліткової та юна-
цької кризи — з вирішальним етапом особистісного розвитку. 
І рушійною силою становлення особи як фахівця, є, зокрема, 
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«спір»-сполучення емпіричного та ідеального планів уявлень 
про себе та обрану діяльність. При цьому «нелінійність» роз-
витку й перетину згаданих «вісей» вимагає розробки вище-
згаданих нетрадиційних логіко-методологічних засобів опи-
су — «діалогіки», «парадоксологіки», логіки начала, логіки 
«трансдукції».

4.2. Діалого-культурологічні детермінанти професійної 
ідентичності та самоідентифікації сучасної особи

Окреслене діалого-культурологічне розуміння ідентично-
сті є практично значущим для розбудови продуктивних, гар-
монійних відносин індивіда з соціумом та з собою, зокрема 
у фаховій сфері. Зовнішні та внутрішні суперечності між про-
фесійним самоздійсненням індивіда та потребами, нормами, 
цінностями спільноти можуть розв’язуватися за умови побу-
дови й реалізації адекватної сьогоденню моделі цих відносин. 
Зокрема, професійна ідентичність постає одним із провідних 
планів вироблення й реалізації загальних ціннісних настано-
влень, смисложиттєвих орієнтацій індивіда — персональної 
ідентичності. Фахове самоформування особи передбачає цю 
загальну орієнтацію і водночас «довизначає» або й перевизна-
чає її. У чому ж полягає сучасний сенс професійної діяльності 
й ідентичності?

Сучасний розум, за В. С. Біблером, сприймає буття «так, 
ніби воно є витвором культури», тобто — попри одвічність, 
нескінченність — повсякчас створюється кожним суб’єктом 
[2]. Тож будь-яка діяльність не просто репродукує, але і тво-
рить — породжує, суттєво трансформує — матеріальні чи іде-
альні об’єкти, способи їх вироблення, самого суб’єкта дії. Тим 
самим «дія в культурі» творить-втілює цінності та смисли. 
І її «зверненість», об’єктивно-соціальна і суб’єктивна значу-
щість не зводиться до задоволення життєвих потреб осіб чи 
груп. Продукт діяльності є витвором — осередком «буттєвих» 
(за А. Маслоу) потреб та цінностей людини, чинником відтво-
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рення й перетворення її існування як цілого, на рівні «перших 
засад». Це творення засобів смислового самозмінення, само-
детермінації — нових «способів бути людиною» (А. В. Аху-
тін), — «потрібне» всім, є всезагальною дією (К. Маркс), а не 
лише ланкою мережі «сумісно-розподіленої» праці й обміну. 
І як породження витвору фахова діяльність є діалогом «авто-
ра» з «реципієнтом», з іншими творцями та «героями», а сам 
твір (ціннісно «навантажений» об’єкт) — знаково-символіч-
ним утворенням, висловлюванням. Як текст, продукт дії конце-
нтровано втілює, «зображує» певні ціннісно-смислові наста-
нови і не просто споживається чи слугує знаряддям, але, як 
зазначалося, впливає на реципієнта, його стосунки з собою та 
з іншими. Та, на відміну від цивілізаційної взаємодії, це вплив 
усвідомлюваний, регульований адресатом і взаємний — сми-
словий, а не суто фізично-«силовий» [1]. Тож фахова дія як 
«культуроорієнтована» є не просто комунікативною, але етич-
ною — вчинком. Через «автономне прилучення» (М. М. Бах-
тін) діяча до групових та загальнолюдських цінностей, сми-
слів, форм діяльності, мислення та спілкування суспільне 
індивідуалізується (осягається й реалізується особистісно-
унікальним чином), індивідуальне ж універсалізується.

Отже, професіоналізм новітньої доби — не просто доско-
нале володіння певними загальними способами дії, системою 
сталих навичок, але й «его-залученість» (за Г. Олпортом) 
до творчого діалогу щодо буття і самої діяльності. Це участь 
у «обговоренні» та «випробовуванні» різних бачень даної про-
фесії, її «одвічних» та нових проблем. Тож професійну само-
ідентифікацію особи можна попередньо визначити як процес 
співвіднесення й «суперечки-узгодження» сутнісно відмінних 
індивідуальних та суспільних діяльнісних настанов. Зокрема, 
це зіткнення й переплетіння новітнього бачення професійної 
діяльності, щойно описаного в ідеалізовано-узагальненній фор-
мі, з вельми дійовим у свідомості й практиці традиційним (но-
вочасним) розумінням професійної діяльності передусім як 
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предметно-знаряддєвого перетворення матеріально-природ-
ного світу згідно з потребами людей.

Відтак становлення професійної ідентичності особи має 
здійснюватися як діалог професійних культур — всезагально 
людських, групових, індивідуальних. Це відповідає висунутій 
комунікативною філософією ідеї суспільства як «комуніка-
тивної спільноти» (К.-О. Апель), де всезагальне обговорення 
провідних проблем є нагальною умовою виживання й сталого 
розвитку. Це вимагає переорієнтації фахової освітньої підготов-
ки, про що йтиметься надалі. Але такий діалог має розпочати-
ся вже у ході попередньої фахової орієнтації у школі і тривати 
під час праці за фахом, як запорука її успішності. Отже, слід 
окреслити психологічний сенс трьох етапів діалого-культуро-
логічно спрямованого формування професійної ідентичності 
— попередньої професійної орієнтації, спеціальної освіти та 
праці за фахом. Визначення відповідних психологічних но-
воутворень та механізмів їх формування дозволить намітити 
орієнтири суспільного сприяння цьому процесу, насамперед 
освітньої організації діалогу професійних культур.

Підлітковий та юнацький вік — доба формування провід-
ної спрямованості особи, загального ціннісно-смислового са-
мовизначення щодо людей, предметного світу та себе. Отже, 
це вирішальний етап становлення особової ідентичності, ме-
ханізмів самоідентифікації. Орієнтація на професію локалізує 
це самовизначення передусім в уявленні про «справу життя» 
— соціально вагому й глибинно «сродну» особі (Г. С. Сково-
рода). Інші плани самоідентифікації, зберігаючи самостійну 
значущість, до певної міри «слугують» професійному самови-
значенню.

За нашого підходу, шкільне осягнення світу професій є 
заглибленням у їх культуротвірний сенс як різних спосо-
бів здійснення смислів та цінностей. Це відповідає попитові 
на креативність у всіх сферах діяльності. Осягається не так 
нормативний зміст та засоби певної професії, як її провідні 
проблеми, зокрема вищезгадане зіткнення-сполучення інду-
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стріального «соціуму предметно-знаряддєвої діяльності» та 
«соціуму культури», який формується. Осмислення відповід-
них труднощів професійного самоздійснення, посилених кри-
зою й глобальними трансформаціями суспільства, — наріж-
ний аспект самовизначення сучасного фахівця, формування 
творчої настанови.

Так само важливо, що у сучасному житті перекваліфікація 
та/чи праця не за профілем фахової освіти фактично є нор-
мою. Водночас попит на високий професіоналізм у всіх сфе-
рах діяльності не зникає, а зростає. Тож поняття професійної 
ідентичності хоч і не втрачає сенс, як це іноді стверджують, але 
переосмислюється у світлі несумісних, здавалося б, вимог — 
усталеності й динамічності, гнучкості. Сталою має бути здат-
ність «перевизначатися», свідомо й активно змінювати свою 
діяльність — у професії чи виходячи за її межі. Цей суспіль-
ний запит на неперервне навчання й перекваліфікацію збіга-
ється з інтенцією на буття в культурі.

Однак ті ж таки економічні умови, зокрема ринкові, «пра-
гматизують» вибір професії, пригнічують прагнення реалізу-
вати у ній автентично-особові цінності й смисли. Ця загроза 
звуження й викривлення обріїв професійного самовизначен-
ня має усвідомлюватися вже у шкільному діалозі, в активно-
му співставленні особистих інтересів, вподобань, здібностей 
з різними культурними й цивілізаційними тенденціями.

Діалого-культурологічна орієнтація освіти згідно з окрес-
леними засадами втілена у психолого-педагогічній концепції 
Школи діалогу культур [11]. Її стрижень — інтенсивний учбо-
вий діалог особи зі співучнями, вчителем та — найсуттєвіше 
— з суб’єктами історичних, національних, соціально-групових 
культур, чиї способи мислення, спілкування та діяльності «зо-
середжені» у визначних творах. Це, зокрема, і різні тлумачен-
ня майстерності, професіоналізму, специфічні для цих куль-
турних світів «віяла» форм діяльності. Проблема фахового 
мислення й дії є «всекультурною», важливою на всіх етапах 
освітнього діалогу, по-різному окреслюючись у математиці 
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і в поезії чи — в іншому «зрізі» — для середньовічного екзегета 
та сучасного літературознавця. Однак найважливішою вона є 
для раннього юнацького віку, що загалом відповідає новочас-
ному циклу Школи діалогу культур. Осягнення у 7-8 або у 8-9 
класах [11, с. 48-52] провідної інтенції цієї доби — на пред-
метно-знаряддєве перетворення матеріального оточення — 
співзвучне з потягом молодика до дійового самовизначення. 
Культурні сенси новочасної науки, виробництва, мистецтва 
дозволять йому «довизначити» власну особистісну спрямова-
ність, знайти адекватну професійну нішу її реалізації.

Отже, провідними змістовими вимірами «діалогу щодо 
професії» є співвіднесення різних образів певної діяльності та 
осмислення відносин між різними професіями, їх ролі у циві-
лізації та в культурі. При цьому до продуктивного сперечання 
сучасного (діалого-культурологічного) та новочасного «про-
фесійних розумів» залучаються античні, середньовічні, а та-
кож неєвропейські світобачення.

Зокрема, стикаються новочасне розуміння предмета дії 
як інертної речі, що «обробляється», і його бачення «розу-
мом культури» як унікально- самобуттєвого «цілого», що «є 
певною мірою особистісним» [1] і, як таке, потребує діалогіч-
ного ставлення, спілкування. Речі природи та культури, весь 
предметний світ — поряд із необхідністю їх фізичного пере-
творення — постають для діяча носіями смислів, унікальних 
способів буття, що вимагають осягнення й відгуку. При цьому 
ідея суб’єкт-об’єктної взаємодії і, відповідно, досконало-вправ-
ної праці з «матеріалом» не заперечується, але втрачає домі-
нуючу роль й переосмислюється. Тож необхідний не вибір од-
нієї з настанов, а відтворення у думці та діяльності їх колізії, 
пошук сполучення.

Освітня підготовка до професійного самовизначення при-
родно включає дійове опанування фахових умінь і навичок. 
У школі воно полягає у розв’язанні учбових задач — «експе-
риментально-ігровому» моделюванні діяльності задля від-
найдення узагальненого способу рішення. За діалого-куль-
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турологічного підходу цей спосіб самостійно виробляється, 
«винаходиться»; формуються не лише усталені знання, вмін-
ня, але й «знання про незнання», «навички перетворення нави-
чок» [11]. Ідентичність суб’єкта дії втілюється у співставленні, 
осмисленні її «варіантів» (і відтак різних шляхів опанування 
вмінь), у створенні й виборі способів дії та напрямів само-
розвитку. Звичайно, цей вибір у шкільному віці є «пробним», 
попереднім, який «гальмується» у точці осмислення спектра 
фахових культур, загального сенсу сучасної професійної дія-
льності. Чітка «спеціалізація» у ці роки, завчасна цілковита 
ідентифікація з образом певної професії може бути ригідною, 
нав’язаною (за Дж. Марсіа). До того ж суспільні інститути 
не безпосередньо «формують» особу, зокрема фахівця, а є пи-
томим зовнішньо-комунікативним середовищем вільного та 
обізнаного самовизначення. Останнє ж, як визнано [4], перед-
бачає період нормативної кризи або ж «мораторію», інтенсив-
них шукань, що у нормі припадає на період професійної осві-
ти. Тому її діалого-культурологічна спрямованість є суттєвим 
чинником основних психологічних новоутворень у плані про-
фесійної ідентичності.

Осередок ідентичності особи як фахівця — професійна 
«Я-концепція» — є, очевидно, уявленням про суб’єкт, процес, 
знаряддєві засоби та предмет (емпіричний об’єкт та ідеаль-
ний «продукт») діяльності. Важливою є відносна автономія 
й взаємовизначення цих складових. Зокрема, узагальнена мо-
дель системи дій, властивих даній професії, передвизначає 
властивості діяча, його ідеальний образ як орієнтир фахового 
та особистісного самоформування. Але й «взірцеві» образи 
професіоналів впливають на уявлення про предмет, мету й за-
соби діяльності. Так само «матеріал», мета, знаряддєві засоби 
дії визначають одне одного, а «всі разом» — ідеал фахівця, що 
співвідноситься з «емпіричним Я». Наукове дослідження та 
учбове осягнення цієї логіки взаєморозвитку складових про-
фесійної Я-концепції — нагальна умова її формування та ус-
пішної діяльності.
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Та передусім освіта формує настанову й здатність до цього 
проектування, внутрішньо-діалогічного покладання «мікро-
соціуму» діяльності. Її концепт є передусім регулятивною мо-
деллю стосунків особи з іншими суб’єктами буття в культурі 
— фахівцями своєї та інших професій, «адресатами» її дій та з 
«культурними постатями» — символічними образами суб’єк-
тів світобачення, мислення й діяльності. Це, зокрема, герої та 
автори витворів, з якими майбутній фахівець спілкується як з 
носіями різних бачень професії. Такими «символічними фігу-
рами» є й визначні фахівці минулого, ідентифікація з якими 
є потужним чинником професійного розвитку. Але це не так 
пряме наслідування, як осмислення проблем, «зосередже-
них» у діяльності, вчинках, долі таких осіб, як А. Ейнштейн 
чи Я. Корчак.

Виняткову роль у фаховій діяльності та її освітньому мо-
делюванні має взаємодія з суб’єктами інших професій. Їх 
пряма чи опосередкована «кооперація» охоплює наразі весь 
соціально-економічний простір, і недооцінка цього збіднює 
ціннісно-смисловий контекст і творчий потенціал фахівця. 
Відтак його ідентичність включає не лише «ближні» контак-
ти у площині «сумісно-розподіленої праці», а й всезагальний 
діалог професійно-культурних інтенцій. В ідеалі тлом профе-
сійної підготовки є самовизначення щодо всіх «спеціальних» 
способів світобачення й діяльності. Скажімо, сучасна суспіль-
на практика, не нівелюючи відмінності «науково-технічної» 
та «гуманітарної» культур, вимагає їх глибокого порозуміння, 
взаємозбагачення.

Відтак професійне самовизначення не зводиться до цілко-
витого ототожнення з нормами та цінностями «своєї» профе-
сійної групи й «відчуження» (термін Л. Б. Шнейдер) від інших 
— протиставлення ним або індиферентності. Самоствер-
дження фахівця можливе не у жорсткій опозиції так званої 
«інгрупи» «аутгрупам», а у діалогічному взаємопокладанні з 
іншими інтенціями як взаємодоповняльними гранями люд-
ської культури. За М. М. Бахтіним, «та чи інша… думка стає 
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переконливо потрібною й необхідною лише у співвіднесенні 
з іншими (…) Лише там, де на їхніх межах народжується сут-
тєва потреба у ній, у її творчій своєрідності, знаходить вона 
своє міцне обґрунтування й виправдання» [1, с. 43]. Поряд 
із осягненням відмінності «професійних» бачень, їх продук-
тивною суперечкою як невід’ємною умовою розвитку інди-
віда й суспільства, як ніколи важлива координація діяльно-
стей у єдиному цивілізаційно-культурному просторі. Відтак 
«Я-концепція» сучасного фахівця має орієнтуватися на цін-
нісно-смислове узгодження «свого» та інших способів само-
реалізації.

4.3. Формування ідентичності суб’єкта фахової 
діяльності в умовах діалого-культурологічно 
орієнтованої освітньої підготовки

Намічені риси професійної «Я-концепції» фахівця є лише 
загальним орієнтиром діалого-культурологічної професійної 
освіти, цілісна розбудова якої вимагає теоретичних та експе-
риментальних досліджень. Наразі ж визначимо лише загальні 
засади освітнього формування професійної ідентичності та 
механізмів самоідентифікації. Зокрема, воно передбачає акти-
вний вибір кола значущих співрозмовників, у якому — завдя-
ки зацікавленості в обговорюваних проблемах і один в одному 
— різні бачення професії інтенсивно співвідносяться, арти-
кулюються, «ущільнюються» як цілісні культури фахового 
мислення й дії. Психологічним механізмом цього процесу є 
усталений взаєморозвиток, «синергія» зовнішнього та внутріш-
нього спілкування як джерела мисленнєво-екзистенційного 
напруження.

Осередком такої проблематизації на першому етапі фа-
хової підготовки стає учбова група. Однак прийняття норм і 
правил діяльності, у чому часто вбачають сенс професійної са-
моідентифікації особи, є не достеменним їх репродукуванням, 
а особистісним покладанням наново [5; 7]. Відповідні соціаль-
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но-групові чи всезагально-суспільні цінності, за всієї їх «су-
купної» ваги, мають постати на одному щаблі з особистими, 
вступити з ними у рівноправні стосунки «взаємної автоном-
ної причетності» (М. М. Бахтін). Індивід прилучається до цін-
ностей та смислів професійної спільноти на власних умовах, 
тобто водночас «прилучає» їх до своєї унікальної ідентично-
сті, реалізує через загальне свою індивідуальність. Звісно, 
здійснення цієї ідеальної настанови наразі утруднене тиском 
соціальних стереотипів, глобально-економічних чинників 
тощо. Проте перебудова професійної освіти на цих засадах 
відповідає динамізму й плюралізму сучасного суспільства, які 
вимагають від фахівця, за відомим виразом К. С. Станіславсь-
кого, повсякчас «змінювати себе, залишаючись собою».

Отже, професійна освіта активізує всезагальні інтенції, 
про які йшлося раніше, — на інтеграцію, «оцільнення» свого 
існування (свідомість) та на «саморозтотожнення», самозмі-
ну (мислення). Це вимагає потужної рефлексії [10], мислен-
нєвого самовідсторонення, погляду на себе «ззовні» — очима 
іншого суб’єкта — без втрати бачення «зсередини». Тож будь-
яке «визначення» себе й світу — попри його значущість, нага-
льність — не є «остаточним». Його «долання», трансцендуван-
ня є актом самодетермінації і водночас вищою мірою свободи 
— звільненням від себе. Ідентичність особи постає цілісністю, 
неперервністю, змістовою «потужністю» й спрямованістю 
унікальної «події співбуття» (М. М. Бахтін) з іншими, світом 
та собою. Ця спрямованість у юнацькому віці стає свідомою, 
що й знаменує виникнення власне особистості — внутрішньої 
інстанції самоформування, самотворення.

При цьому свідомість асимілює професійно значущі «ві-
домості» й структурує їх у цілісну «картину» — основу дія-
льності, визначаючи предметний зміст мислення, яке фіксує 
«лакуни» й суперечності цієї картини, ставить її під граничне 
запитання. Це у свою чергу стимулює «розширення» й пере-
будову свідомості — диференціацію й реінтеграцію змістів, 
усталення нових форм. Ці структурні зміни можна описати як 
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розвиток внутрішнього діалогу «персонажів особистості», що 
є завданням подальших досліджень. Так чи інакше протагоні-
стом внутрішнього спілкування на цьому етапі є «Я — проек-
тант самоздійснення». Ця інстанція скеровує навчання і зго-
дом — у ході фахової діяльності — не зникає, а займає інше 
місце в будові особистості.

Устрій свідомості визначається активною інтеріоризаці-
єю зовнішнього спілкування, завдяки якій значущі реальні 
та «культурні» образи стають агентами внутрішнього життя 
— носіями «смислових позицій» (М. М. Бахтін). У професій-
но-освітньому просторі цими співрозмовниками, природно, є 
співучні, викладачі й досвідчені фахівці (брак спілкування з 
ними — суттєва вада нинішньої освіти). Зростає, порівняно зі 
школою, роль культурних взірців — образів «справжніх» фа-
хівців, які нарівні з реальними людьми відповідають запитам 
особи, збагачують і водночас «проблематизують» її профе-
сійну Я-концепцію [11]. Вельми суттєвим є її етичний вимір 
— налаштування на вчинок як акт вдосконалення людських 
стосунків. Орієнтація на діалог культур акцентує відповідаль-
ність професійної дії як виконання не просто норм та інструк-
цій, а обов’язку перед іншими та собою.

Поряд із вчинком, сучасна професійна діяльність, як зазна-
чалося, орієнтована на витвір — на інноваційність, «винахід» 
(В. С. Біблер) та на досконало-«естетичну» завершеність. Саме 
креативність і гармонійність форми продукту-«вислову» зчи-
няє потужний ціннісно-смисловий вплив на «адресата». Від-
так вчинок та витвір обумовлюють одне одного у єдиній спря-
мованості на діалогічні стосунки та культуротворення. Але ця 
спрямованість є і пізнавальною — адже етос і естезис осяга-
ють нові аспекти буття, породжують нові запитання. У період 
освіти, очевидно, саме пізнання — осмислення свого співбуття 
зі світом в «обрії» майбутнього професійного самоздійснен-
ня — є інтегративною, домінуючою інтенцією. Але вона має 
бути провідною протягом усього життя й трудової діяльнос-
ті особи. Загалом професійна підготовка й діяльність орієн-
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товані на взаємовизначальне здійснення етичних, естетич-
них та пізнавальних цінностей. Кожна професія передбачає їх 
різне сполучення й ієрархію, різну «конфігурацію» мотивів та 
здібностей, яка формується у ході професійного становлення. 
Останнє є постійною внутрішньою та зовнішньою супереч-
кою-узгодженням як між різними ціннісними абсолютами, 
так і в межах кожного з них — одного «етоса» з іншим тощо.

Наведені орієнтири діалого-культурологічної фахової осві-
ти не вичерпують складності цього процесу, мають конкрети-
зуватися у ході подальшої теоретичної розробки й експери-
ментальної апробації даної психолого-педагогічної концепції. 
Зокрема, варто уточнити механізми взаємозв’язку навчально-
предметної дії та мовного спілкування, форми «переводу» цих 
актів у внутрішнє мовлення та зворотнього «озовнішнення» 
мисленнєвих моделей свого професійного розвитку й діяль-
ності.

Вищесказане вимагає суттєвого оновлення змісту та форм 
фахової підготовки, модель якої нині окреслюється лише 
в найзагальніших рисах. Зокрема, слід переробити зміст тра-
диційних навчальних програм у напрямі проблематизації — 
виокремлення майбутніх теоретичних та практичних «точок 
подиву». З них розгортатимуться особливі для кожної групи 
напрями спілкування, «траєкторії» навчаня. Отже, програ-
мування освітнього курсу є лише орієнтовним, оскільки він 
фактично будується самою групою. Що ж до форм роботи, 
зростатиме роль семінарських форм занять, де ґрунтовно роз-
робляються окремі проблемні напрями й окреслюються їх 
взаємозв’язки. Загалом наголос, природно, припадає на інтер-
активні форми взаємодії, хоча збільшення їх частки в обсязі 
навчальних годин — лише формальний і не головний показ-
ник усталеності та інтенсивності освітнього діалогу. Моноло-
гічні ж форми, зокрема лекційні, аж ніяк не втрачають зна-
чущості, але діалогізуються — набувають у цілому характеру 
рівноправного смислового обміну. Загалом, інформативний 
план взаємодії, як у наш час визнають науковці й освітяни, 
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має підпорядковуватися, інтегративно-проблемному осмис-
ленню здобутих відомостей та їх застосуванню до конкретних 
учбово-професійних завдань. Це й визначає попередній відбір 
матеріалу учбових курсів, що має бути «інформацією до роз-
думів» та «до дії».

Стрижнем освітнього процесу є взаємопокладання його 
комунікативно-проблемного та задачно-практичного планів, 
зокрема «проекція» засадничих «питань для обговорення» 
в учбово-фахові задачі — у вироблення й «відпрацьовування» 
загальних способів, алгоритмів діяльності. Задача тут є не про-
сто формою тренування, а осередком змістів певної культури 
— історичної, етнічної, власне предметно-фахової. «Проблем-
ний» вимір задачі актуалізує можливість різних способів 
розв’язання, пошук і «програвання» яких ледве не важливіші 
за тренування навичок. Однак культура дії також передбачає 
осмислено-відповідальний, рішучий вибір у конкретній про-
фесійній ситуації, і «жорсткість» задачі формує цю здатність 
до обґрунтованого й креативного рішення. Нарешті, задача 
часто окреслює, актуалізує проблемні аспекти професії, ще 
не «охоплені» теоретичним розглядом, зворотнім чином роз-
виваючи культуру осмислення провідних «загадок». Отже, 
професійна освіта є важливою сферою формування усталено-
го взаємовизначення мислення та дії — базового психологіч-
ного механізму самоформування й буття особистості.

У підсумку загальна схема розгортання освітнього діа-
логу професійних культур передбачає: 1) на першому етапі 
— усталення «точок подиву» (осередків проблемного спіл-
кування, мислення та учбових дій), окреслення кола спілку-
вання, зокрема символічного; 2) на основному, безпосередньо 
«культурологічно» спрямованому етапі професійно-освітньої 
підготовки — широке залучення й інтенсивне осмислення ви-
творів культури, що стимулює й збагачує спілкування у групі; 
сталу орієнтацію мислення й дій на культурні взірці, й від-
так зростання ролі учбових творів; 3) у завершальний період 
— «зсування» мотивації учбово-творчих дій з пізнавально-
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експериментального, рефлексивного «розігрування» ва-
ріантів фахової дії на її проектування й відпрацьовування 
у певних обраних напрямах; тож демонстрація учбових «про-
дуктів», «обмін» ними безпосередньо моделюють фахові сто-
сунки, впритул підводячи особу до «виходу» у світ реальної 
діяльності. Цей перехід з освітньої спільноти до «широкого» 
цивілізаційно-культурного простору професійного самоздійс-
нення неминуче загострює кризу ідентичності, і фахова освіта 
має надати особі засоби продуктивного розв’язання зовнішніх 
та внутрішніх напружень.

Наведений стислий опис етапів діалого-культурологічної 
освітньої підготовки фахівця окреслює напрями подальшого 
теоретичного проектування та експериментальної апробації 
цієї моделі, що й є найближчим завданням наших досліджень. 
У підсумку ж висловимо переконання, що визначений у дано-
му розділі підхід до провідних проблем формування сучасно-
го фахівця, зокрема до становлення професійної ідентичності, 
є продуктивним і вартий подальшої розробки.
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Розділ V. ЕТНОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ 
СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ 
ФАХІВЦЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Теоретична та емпірична розробка проблем етнокультурної 
ідентичності має порівняно недовгу історію і є предметом роз-
гляду різних напрямків гуманітарного знання, перш за все, со-
ціології, антропології, етнології, психології, філософії. У рам-
ках етнологічного знання був закладений фундамент дослі-
джень етнокультурної ідентичності, що з’явилися у 60-70-х рр. 
минулого століття і пов’язані з осмисленням етнонаціональ-
них явищ і процесів, що згодом отримали розвиток у різних 
напрямках наукового аналізу. У результаті сформувалися кі-
лька методологічних підходів до дослідження етнокультурної 
ідентичності. Різні підходи до інтерпретації етнонаціональ-
них явищ і процесів представлені працями С. А. Арутюнова, 
Ю. В. Арутюняна, О. Бауер, Ю. В. Бромлея, Ж. де Boca, К. Гір-
ца, М. В. Крюкова, В. Лурье, Л. Романуччі-Росс, Е. Д. Сміта, 
К. Хюбнера, С. М. Широкогорова та ін. Етнокультурна ідентич-
ність тут розглядається як об’єктивна фундаментальна влас-
тивість людської природи, несхильність до змін.

У сучасній літературі існує безліч типологій і класифіка-
цій ідентичності. Їх поділяють на «індивідуальні» і «групові», 
«позитивні» і «негативні», «локальні» і «надлокальні», «фун-
даментальні» та «релятивні». Найбільш фундаментальними 
визнаються расові, етнічні, національні та цивілізаційні іден-
тичності, пов’язані з антропологічними, мовними, культур-
ними і релігійними відмінностями людей. Кожен індивід є но-
сієм комплексу численних, ієрархічно пов’язаних ідентичнос-
тей, частина з яких актуалізується разом із зміною географіч-
ного, політичного та соціокультурного простору його життя. 
Але оскільки процедури ідентифікації здійснюються в чуттє-
во-емоційній та когнітивній формах, включаючи в себе уявне 
віднесення до «групи», зміст отриманої в акті самосвідомості 
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відповіді на питання: «Хто Я (Ми)?» повною мірою залежить 
від ціннісно-оцінних уявлень і знань про «Них».

Етнокультурні основи формування ідентичності консти-
туюються через взаємозалежність культури та менталітету, 
що відображають взаємозв’язок зовнішнього і внутрішнього 
в єдиному процесі життєдіяльності етносу в цілому. Ціліс-
ність традиційного етнокультурного простору етносу хара-
ктеризується диференціацією на рівні етнічно маркованих 
предметів, насамперед об’єктивувати форму культури, а та-
кож інтеграцією на рівні універсальних світоглядних кате-
горій, що формують картину світу етносу. Відображаючи 
найбільш загальні способи: описи світу, моделюючи етнокуль-
турний простір; етнічні ідентифікатори забезпечують його ці-
лісність, знаходячи кожному компоненту культури відповід-
ність менталітету картині світу в цілому. За таких умов особ-
ливо актуальним постає аналіз етнокультурних особливостей 
педагогів.

Скільки існує людство, стільки є актуальним аналіз ста-
ну навчання, взаємозв’язку суб’єктів навчання та виховання, 
окремих складових освітнього процесу, їх субординації у за-
гальному освітньому циклі, їх місця в соціальній реальності, 
бо освіта одночасно і важливий етап в житті кожної людини, 
коли відбувається соціалізація особи, і безперервний процес 
адаптації нових та наявних поколінь до швидкоплинної дій-
сності, під час якого всі набувають життєво необхідні знання, 
навички та вміння.

Розвиток освіти тісно пов’язаний із розвитком духовної 
культури певного суспільства. Спочатку спільнота дорослих 
передає молоді власний досвід, утаємничує її щодо головних 
правил життя роду. Освіта має патерналістське забарвлення, 
бо існуюча соціальна, економічна, психологічна залежність ді-
тей від роду заважає їм бути рівноправними суб’єктами даного 
процесу. На більш пізніх етапах розвитку суспільства освіта 
стає наслідком індивідуального вільного вибору того, хто по-
винен навчатися. Професійна освіта — процес, у змісті та фор-
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мах якого дуже зацікавлені суспільство в цілому, певна держа-
ва як соціокультурна та політична спільність, конкретні особи, 
для яких освітній процес — їхнє життя (тобто педагоги).

В усіх культурах і у всіх народів праця педагогів, як прави-
ло, високо оцінювалася, однак розвиток цивілізації та освіти 
викликав до життя окрім державних приватні навчальні за-
клади, з’явився інститут репетиторства, що вилилося в появу 
зміни в оплаті праці вчителів. Хоча розвиток суспільств на зем-
лі завжди йшов нерівномірно: тоді, коли у більшості землян 
була наявна тільки усна мова, у Єгипті використовували три 
види писемної мови — ієрогліфи, народна мова та швидке 
письмо, а також існували точні науки. Особливого визнання 
набуло місто Олександрія, у якому була розташована наукова 
бібліотека. Відомо, що вона заснована на початку III століття 
під час правління царя Птолемея II Філадельфа. Тут жили та 
працювали вчені і педагоги. За оцінками сучасників, у бібліо-
теці зберігалося від 400 до 700 тис. папірусових свитків. На-
віть якщо вказані дані перебільшені, то ця обставина не зни-
жує значення Єгипту як великого центру світової наукової 
думки.

Китайська цивілізація склалася на міцній первіснообщин-
ній основі. Піднебесна виникла та існувала за майже повної 
відсутності приватної власності і класової диференціації, тут 
навіть елементарне відокремлення індивіда від общини стало 
справою надто складною і відбувалося дуже повільно.

Держава була виразником інтересів правлячої верхівки 
на чолі з імператором, вона була власником землі і одночасно 
стала організатором та учасником виробництва та виробничих 
відносин. Тут не існувало поняття «громадянство» у західно-
му розумінні, усі, від аристократа до слуги, були рабами одно-
го повелителя. Панівний етнос у боротьбі за владу більше ніж 
у інших країнах спирався на державу і практично об’єднував-
ся із державним апаратом, тому «чужі» не перетворювалися 
тут на ворогів, як на Заході, різниця між «своїми» та «чужи-
ми» швидко зникала. Існування державно-адміністративного 
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способу виробництва не виключало паралельну присутність 
рабовласницького і феодального способів (особливо там, де 
були орендні взаємини), хоча вони не стільки співіснували, 
скільки знаходилися у стані суперництва. Спочатку керівні 
пости займали родичі правлячого клану, та поступово керу-
вати стали люди більш низького походження, які виявили 
відданість правителю та вміння керувати певним осередком 
країни.

Така побудова життя підкріплювалася і певними ідеями, 
усі ідеологічні, політичні, культурно-релігійні концепції були 
націлені на посилення соціально-інтегруючих факторів, на по-
шуки утопічного ідеалу із чітко вираженою головною роллю 
держави, суспільства, корпорації перед окремим індивідом 
із його почуттями, настроями й пристрастями.

Стати шляхетною людиною може кожен, включаючи й 
представниць жіночої статі. Щоб бути взірцем, треба розви-
вати у собі «жень» та «вень», постійно займатися самовдоско-
наленням. «Жень», як ми вже знаємо, людяність, гуманність. 
Поняття «вень» у часи Конфуція використовувалося для по-
значення літератури, культури. Так, М. І. Конрад підсумував 
внесок Конфуція у теорію: Вень — духовна культура, це безу-
мовно, але саме та, яка закарбована у слові. Вень набувається 
під час навчання, розвивати її можна усе життя. Однак Кон-
фуцій застерігає проти однобічного захоплення Вень, бо надто 
культурній людині буде важко жити серед пересічних грома-
дян. І останнє, що притаманне шляхетній людині — принцип 
«хе». «Хе» надає людині самостійності у мисленні, активності, 
вміння вирішувати проблеми, виходячи із визнання за опонен-
том права на власне розуміння та судження.

У своїй педагогічній діяльності Конфуцій керувався вла-
сною теорією особистості, тому він чи не першим у світі за-
стосовував диференційований підхід, відповідно із яким діти 
навчалися за різними програмами. Відмовившись від держав-
ної посади, він став вчителем понад 3000 осіб, 70 із яких стали 
видатними вченими. Конфуцій показав, як керувати людьми: 
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якщо це освічені і виховані особистості, то принцип керівни-
цтва повинен бути ліберальним і засновуватися на споглядан-
ні, розумінні, невтручанні. Якщо ж маємо справу із недбалими 
працівниками, лінивими учнями, то тут треба віддавати кож-
ному відповідно до його заслуг, можна застосовувати примус 
та різні види покарання.

Отже, система освіти, побудована в Китаї, була ґрунтовною 
гуманітарною освітою, дисципліни негуманітарні вважалися 
другорядними, і це зрозуміло, бо знання фізики, математики 
ніколи не надавало суспільних привілеїв людині. Вивчення ж 
старовинних текстів Конфуція, вміння писати твори та вірші, 
додержуватися норм та традицій забезпечувало можливість 
зробити кар’єру, стати багатим. Добре висвітлено педагогічні 
погляди Конфуція у книзі Т. В. Панфілової [11].

Держава, як похідне від суспільства, існує аби керувати лю-
дьми. Наука управління базується на «лі»: ґречності, людино-
любстві, шанобливості щодо старших, безумовній покірності 
старшим, чесності, щирості, постійному прагненню до само-
вдосконалення. «Лі» (Правила) — не що інше, як вже існуючі 
норми поведінки в общині, що задовго до Конфуція стали тра-
диційними у багатьох районах Китаю. Інновація вченого по-
лягає у проголошенні положення — держава є великою сім’єю, 
у котрій кожен займає своє місце, відповідно до якого виконує 
власні ролі — обов’язки. Це положення було прийнято наро-
дом, у ньому Конфуцій заклав ідею природного переходу ві-
кової градації у соціальну. Кожен займається своєю справою, 
один керує, другий обробляє землю, інший ремісник. Людьми 
повинні керувати живі люди, а не писані закони, вважав він. 
Мабуть, тому й досі у країнах конфуціанського регіону суспі-
льна думка, заснована на традиційних нормах культури, віді-
грає значну роль, у той час, коли писані закони залишаються 
законами здебільшого на папері.

Головне у Правилах — шанобливість. Якщо виникатимуть 
розбіжності, то за допомогою шанобливості можна досягнути 
їх гармонійного «зняття». Керівники усіх рангів повинні по-
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стійно зустрічатися із народом, обговорювати із ним пробле-
ми життя, а також питання, щодо яких у майбутньому мають 
прийматися рішення. У випадку, коли попереднє обговорен-
ня із людьми неможливе, таке обговорення треба проводити 
із радниками, під час останнього головним є вільне змагання 
думок. Отже, вчений виступав за автократію з елементами де-
мократії.

Особливу роль у суспільстві та державі відіграє еліта, пред-
ставники якої висуваються общиною із шляхетних людей. 
Щоб стати керівником треба: а) мати гідність, поважати себе 
та інших; б) бути активним адміністратором, здатним на са-
мостійні рішення та вчинки; в) виховувати народ, вчити його; 
г) бути справедливим, щоб народ довіряв адміністрації. Як ба-
чимо, Конфуцій підніс бюрократію на нечувану височінь. Елі-
та мала право на вільну роботу — вона сама могла трактувати 
Правила та норми життя та культури, давати власне розумін-
ня світобудови та впорядкування життя. Таке розуміння ін-
коли суперечило розумінню імператора, тоді еліта згадувала 
про волю Неба. Надавши еліті право бути посередником між 
Небом та життям, Конфуцій суттєво обмежив владу імпера-
тора. Після такого теоретичного дозволу бюрократична еліта 
могла (і робила це на практиці неодноразово) здійснювати пе-
ревороти, пускати чутки, тощо. І у такий спосіб активно впли-
вати на волю монарха, хоча вчений і закликав до покірності. 
Еліта та народ, не сприймаючи на віру рішення правителя, 
мали змогу чинити опір усім, хто був при владі.

Китайські поети, політичні діячі та мислителі жили одразу 
у трьох системах координат. Йдучи на службу, вони вірили, 
що їх завдання окультурити те, що некультурне — власний 
народ, варварів, наставити правителя, просвітити усіх людей. 
Конфуцій цікавився минулим для того, щоб у ньому знайти 
приклад для сьогодення. Головне вчитися і навчати, вчитися і 
повторювати вивчене — чи це не радість? Ідея Конфуція — іс-
нувало минуле, потім із-за дурниці людської воно було втра-
чене як феномен ідеального, але ми у змозі осягати мудрість 
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у стародавніх текстах, у яких ця мудрість дана. Отже, наше 
завдання — прочитати ці тексти так, щоб зрозуміти це минуле 
для зміни сьогодення.

Даосизм — це піклування про продовження життя, продо-
вження лінії роду в майже медичному розумінні цього слова. 
Даоси були більш зв’язані із оточуючим світом, із ідеєю транс-
цендентного, із міфами, вважалося, що людська природа із-за 
власної недосконалості спотворила декотре ідеальне минуле, 
але виправляти його — тільки робити гірше. Тому вони внесли 
поняття «недіяння» — треба намагатися втручатися в життя 
мінімальним чином, намагатися почути ритми життя та їм 
підкоритися. Коли усі будуть поводитися подібним чином, 
тоді життя налагодиться.

Ні в конфуціанстві, ні в даосизмі не було розроблено май-
бутнє після смерті, тому буддизм так легко увійшов у Китай, 
заповнюючи порожнечу у світосприйнятті. Буддисти прий-
шли із готовою концепцією, де все було добре обмірковано, 
де була ідея подяки за праведне життя, ідея перевтілення, які, 
як не дивно, не конфліктували із конфуціанством. Зазначи-
мо, траплялися часи, коли імператор видавав наказ, і буддис-
тів виштовхували у затінок, але протягом усієї історії у Китаї 
була злагода між різними світосприйманнями. Отже, профе-
сія педагога — це головна професія кожного мешканця Підне-
бесної. Тож як відбувалося народження такого педагога-кері-
вника, вправного освіченого урядовця?

Дитина починала навчатися із трьох років. Сім’я повинна 
була бути настільки багатою, щоб хлопчика, юнака, чолові-
ка могли вчити 30 років. Дівчатки одержували освіту тільки 
в аристократичних сім’ях, подібну до світської освіти в Росії 
XIX ст., вони були грамотні, могли читати, писати, займати-
ся музикою. Теоретично, хазяїн після декількох років доброго 
врожаю міг виділити частину заробітку на освіту дитини. Од-
нак дуже часто виникало питання — чи був готовим батько 
втратити пару робочих рук на такий досить довгий час.
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Наприкінці навчання проходила професійна підготовка — 
учень йшов навчатися до вчителя, і навчався він писати твори 
та складати вірші. Під час навчання відбувалася індивідуаль-
на взаємодія вчителя та учня. Визначальну роль у навчанні 
відігравали споглядання, копіювання, інтуїція, орієнтація 
на особистий приклад вчителя. Учень осягав прийоми праці 
вчителя, копіював його поведінку, вчився додержуватися його 
режиму життя та праці. Навчання тривало до тієї пори, доки 
вчитель не скаже, що учень вже досяг належного рівня профе-
сійної підготовки і може бути самостійним.

Наступним етапом було складання іспитів — це було дуже 
складно, оскільки треба було написати твір, у якому необхід-
но було продемонструвати знання всіх канонів із вмінням за-
стосувати цитати із них. Також під час іспиту потрібно було 
проявити вправність у складанні віршів, але головне треба 
було показати свою ерудицію та обізнаність.

Увійти до складу правлячої еліти було не так просто. Існу-
вало декілька ступенів урядовців. Для того, щоб скласти іспи-
ти на найнижчу ступінь — «сюцай», пошукувачі 1 раз на рік 
приїздили до центру провінції, де під наглядом вищих урядо-
вців проходили іспит. Кожен претендент наодинці і під суво-
рим наглядом протягом 2-3 діб без книжок мав написати не-
велику поему, твір із приводу якоїсь історичної події, а також 
трактат із вільної теми. Конкурс був суворим, а квота жор-
стка: ступінь одержували 2-3 %, інколи 5 % пошукувачів, які 
окрім посади отримували право приймати участь у екзаменах 
на другу ступінь «цзюйжень». Тут вимоги були ще більш суво-
рими, хоча коло питань залишалося тим самим.

Іспити для отримання третього ступеня «цзіньши» прохо-
дили у столиці раз у два-три роки. За проведенням їх слідку-
вали вищі урядовці й імператор. Успішно скласти іспити озна-
чало автоматично відкрити собі шлях до слави, багатства. Але 
навіть ті, хто мав 1 і 2 ступінь, мали високий престиж, хоча і 
займали другорозрядні посади, були в змозі здійснювати сут-
тєвий вплив у межах свого району, мали допуск до різних дже-
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рел кредитування, користувалися різними пільгами. Таким 
чином, китайська еліта була заможною і досить зацікавленою 
в усталеності державного устрою, який надавав їй вагоме 
місце у житті.

Отже, Конфуцій створив оригінальну цілісну глибоко про-
думану теорію особистості, суспільства і держави, всіляко 
сприяв впровадженню даної теорії у життя. Головна фігура 
теорії і практики, за Конфуцієм, — ерудований адміністра-
тор, який має ґрунтовну гуманітарну підготовку навчає усіх і 
навчається сам. Усе своє життя він присвячує налагодженню 
доброзичливих стосунків між людьми, забезпеченню норма-
льного життя у Піднебесній.

Сучасна система освіти на Заході у своїх головних рисах 
остаточно сформувалася в епоху Просвітництва. На цьому 
шляху людство ознайомилося із видатними вченими та пе-
дагогами — близько 300 років до н. е. Сократ залучав учнів 
до навчання та філософських роздумів, задаючи питання 
(цей метод відомий як діалектичний). Він часто наголошував 
на тому, що нічого не знає, однак його вміння задавати питан-
ня дозволило іншим навчатися шляхом самостійного форму-
вання розуміння.

Учень Сократа Платон не тільки створив філософську си-
стему, а й залишив нам «Діалоги», що надихають людство і 
сьогодні. Платон підкреслював, що навчальний процес — ко-
лективна діяльність, діалог, у якому експерт і дослідник ра-
зом знаходять істину, питання, які задають вони одне одному, 
відкривають білі плями у судженнях; саме за допомого діало-
гу розуміння проблеми зростає і стає відкритим для тих, хто 
навчається. Таке дослідження у поєднанні із повною освітою 
дає можливість виходити за межі бажань та розуму, досягати 
істинного знання. Платон відкрив перший університет — вла-
сну Академію поруч із Афінами у 385 р. до н. е.

Арістотеля зацікавив всебічний розвиток дитини. Гра, фі-
зичні вправи, музика, діалоги, вивчення філософії — усе по-
винно бути присутнім у процесі формування тіла, душі, розу-
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му. Як і Платон, він бачив, що таке формування відбувається 
у житті із різними акцентами у різному віці. Розумінню спри-
яє суміжність, послідовність, схожість та контраст. Платон 
показав зв’язок технології із науковими знаннями. Арісто-
тель відкрив, що технологія — це систематичне використання 
знань для інтелектуальної діяльності людини. Ми є те, що ми 
робимо, інтелектуальна перевага — це мистецтво перемагати, 
сформоване під час тренувань та звички мислити.

«Хоча Середньовіччя й не запропонувало нових фундамен-
тальних програм науки, та воно і не обмежилося пасивним 
засвоєнням досягнень античної науки. Середньовічна наука 
запропонувала цілу низку нових інтерпретацій і уточнень як 
у галузі математики…, так і у галузі фізики… Середньовіччя 
створило низку нових понять і методів дослідження, котрі, 
хоча й розроблялися у рамках античних програм, однак по-
ступово руйнували їх із середини, створюючи основу для ме-
ханіки нового часу» [11, c. 380-381]. Внутрішній світ люди-
ни тут інтуїтивно намагаються розглядати як всезагальне, 
відокремлюючи такий особливий простір як Бог. Це зачіпає 
і методологічний каркас науки: вона більш суб’єктивна, аніж 
антична, але одержує об’єктивно достовірні висновки. У чому 
ж виявляється даний суб’єктивізм?

Наука, як і в античності, не пов’язана з експериментом, 
далеко знаходиться від запитів практики (вони з’являються 
у новий час), залежність від богослів’я примушує включати 
до складу наукового мислення ірраціонально-релігійну чут-
тєвість. «Око алхіміка за такими речами, як меркурій, сіль, 
сурьма, земля вбачало дещо більше, аніж порошок, каміння. 
За даною матерією, як тіні виростали духовні сутності чи, на-
впаки, порошки і каміння були тіньми цих сутностей. Тому 
бажаючи дослідити «солі» чи «землі» алхімік звертався за до-
помогою таємничих ритуалів до духовних інстанцій, відпові-
дальних за поведінку вказаних «солей» чи «земель» [12, c. 48]. 
У який же спосіб середньовічна наука зберегла досягнення 
античності? Вона у багато чому пішла вперед у вивченні смис-
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лу наукової мови, відкритті суб’єктивного характеру суджень, 
поставила проблему знаків та смислу, включила до науки 
у якості внутрішньої характеристики людину. Гуманізм серед-
ньовічної науки виявився у тому, що вона посилила антропо-
морфні елементи знання, підготувала визнання статусу науки 
як суб’єктивно-об’єктивної реальності.

У цей час розвивається «навчання для роботи», тобто про-
фесійне навчання, яке виникло у Єгипті — батьки вже не були 
у змозі навчати дітей самотужки, тому вони віддавали їх 
майстрам та ремісникам, котрі мали відповідні інструменти 
та навички роботи із ними. Учні жили поруч із майстрами, 
не одержували плати за працю, окрім коштів для їжі, оскільки 
одержання кваліфікації вважалося вагомою цінністю.

У Х столітті в Європі з’явилися перші школи та педагогічні 
заклади. Праці та методи визначних педагогів Сократа, Пла-
тона, Лао-Цзи та інших були забуті і навчання відбувалося 
як передача знань від вчителя до учня. Вчитель був головною 
фігурою такого процесу і відповідав за всі рішення, що стосу-
валися процесу вивчення певної дисципліни.

Ян Коменський у середині XVІI століття створив нову фі-
лософію освіти — він рекомендував вчителям більше викори-
стовувати емоції та почуття дітей, аніж запам’ятовування згід-
но інструкції. Одним із перших написав та випустив із друку 
ілюстровані книжки для малечі, а також підручники для сту-
дентів латинською і рідною мовами.

Джон Локк настоював на принципах емпіризму. Після на-
родження людський розум — чистий аркуш паперу, ми набува-
ємо знання, ми дискутуємо, виходячи з інформації про пред-
мети у світі, яку наші почуття приносять нам. Ми починаємо 
із простих ідей, а потім збираємо їх в одну більш складну, на-
вчаємося комбінувати усе більш складні системи із складних 
ідей, таким чином працюючи ми заповнюємо чистий аркуш, 
розвиваємося. Ази освіти ми одержуємо в дитинстві, подаль-
ше навчання арифметиці, читанню та писемній мові повинно 
бути поступовим та цілісним.
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Гербарт створив систему, що виходить із досвіду: логіка, ме-
тафізика, естетика. Навчання будується відповідно до послі-
довності ідей, що мають значення для індивіда, тобто Гербарт 
розробляв теорію мотивації і дав її вчителю для практичної 
роботи. Усі освітянські методи та системи повинні будуватися 
на основі психології, тоді вони будуть ефективними. Із цією 
метою треба вивчати психологічні процеси пізнання, і потім 
вивчене класти в основу нових методів та програм навчання. 
Учні Гербарта на основі його праць розробили метод навчання 
із 5 кроків:

а) підготувати учнів до нового заняття;
б) представити нове заняття;
в) показати зв’язок нового заняття із вивченим матеріа-

лом;
г) використовувати приклади для ілюстрації головних мо-

ментів уроку;
д) перевірити учнів, щоб побачити, чи засвоїли вони новий 

матеріал.
Із розвитком промисловості виник новий підхід до навчан-

ня. У 1800 році почали створюватися фабричні школи, класи 
яких знаходилися близько біля робочих місць і були оснащені 
необхідною технікою; один педагог займався із 6-10 учнями. 
Отже, класна кімната виступала моделлю робітничого примі-
щення, оскільки учнів було мало зворотній зв’язок із виклада-
чем чи майстром був надійним та швидким. До недоліків мо-
жна віднести значну вартість таких класів, бо обладнання та 
техніка ставилися такі самі, як на виробництві — дублювали 
виробничий процес.

Кваліфіковані робітники готувалися за допомогою методів 
«Покажи», «Говори», «Роби», «Перевіряй». Спочатку треба 
створити невимушену атмосферу, перевірити, що вже знають 
учні. Показати процес виробництва, яким вони повинні ово-
лодіти, звернути їхню увагу на головні моменти такого про-
цесу. Запропонувати роботу, подивитись, як діти впоралися із 
завданням, як його виконали. Задавати питання, аби встано-
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вити, чого діти не знають. Навчити їх обходитися без допо-
моги, самостійно шукати головні моменти процесу роботи, і 
на цьому можна закінчувати навчання.

Однак шкільне навчання розвивалося неоднаково у різних 
країнах та регіонах. Росія — у XVI столітті із 22 бояр, які були 
присутні при обранні Бориса Годунова, безграмотними були 4. 
Саме Годунов намагався створити світські учбові заклади, та 
реалізація такого задуму йому не вдалася. Перші такі закла-
ди з’явилися тільки через століття, в часи правління Петра I. 
Імператор хотів відкрити в усіх містах по 2 школи — світсь-
ку та духовну, в 1727 році у 100 світських школах навчалось 
2 тисячі осіб, у 46 духовних — 3 тисячі осіб. У часи правління 
Катерини II в Росії працювало 40 училищ, де навчалися 5 ти-
сяч школярів, у цей час у Франції було понад 300 коледжів, де 
навчалося понад 50 тисяч осіб. На перетині XVIII та XIX сто-
літь Росія займала одне із останніх місць у Європі за рівнем 
грамотності населення.

У 1781 році Франція проголосила тезу про необхідність 
всезагальної безплатної початкової освіти, у Великобританії 
у 1800 році прийнято Закон про відкриття шкіл для малю-
ків (хоча читати та писати вміли 50 % населення), у Пруссії 
в 1819 році прийнято Закон про обов’язкову освіту, вводили-
ся державні санкції для батьків, діти яких не ходили до шко-
ли. В Росії учнів було у 3 рази менше, аніж шкіл у Пруссії. 
Конституція Пруссії 1850 року закріплювала безплатність 
навчання в народних школах, а вчителі таких шкіл були ви-
знані державними службовцями. Така прогресивна шкільна 
система дозволила Німеччині досягти нечуваних висот у роз-
витку економіки. В Росії, де існувало кріпацтво, мало були 
зацікавлені у розвиткові навіть початкової освіти. Дані 1900 
року — у Великобританії грамотних 96 % населення, у Фран-
ції — 80 %, в Італії — 58 %, в Росії — близько 30 %.

У Японії після революції Майдзі створили нову систему 
шкільної освіти, яка спиралася на досвід США та Франції 
— всезагальна початкова освіта (4 роки), ціла армія вчителів-
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інструкторів із США, Англії, Франції приїхали до Японії і до-
помагали японським дітям освоїти нову форму освіти. В 1893 
році населення Японії — 41 млн осіб, 24 тисячі початкових 
шкіл, де працювали 60 тис. вчителів і навчалося понад 333 тис. 
школярів; у 1900 році понад 90 % дітей ходили навчатися 
до початкової школи. Після закінчення Першої світової війни 
найбільша кількість неграмотних серед європейських держав 
зафіксована в Румунії, на передостанньому місці — Росія. Із 
1907 року в Японії ввели всезагальну освіту терміном 6 років, 
у цей час в Росії тільки збиралися вводити загальну початко-
ву освіту.

Імперська адміністрація не змогла розвинути народну 
освіту. Нова влада в 1919 році прийняла закон про ліквідацію 
безграмотності населення, де вказувалося — усе населення 
від 8 до 50-річного віку, яке не вміло читати та писати, було 
зобов’язано навчатися грамоті. В тому ж році було випущено 
Буквар для дорослих. І вже у 1920 році в губерніях, що конт-
ролювали більшовики, 42 % населення вміло читати. Пункти 
ліквідації безграмотності створювалися всюди, і за 2 роки Гро-
мадянської війни в них навчалися читати 3 млн осіб.

Із 1924 по 1941 рік не зупиняється постійне зростання ви-
трат держави на освіту. В 1937 році в СРСР здійснено перехід 
на всезагальну обов’язкову освіту терміном 7 років.

Після II Світової війни різко зросли і кількість, і якість 
радянської освіти, було ліквідовано дефіцит педагогічних ка-
дрів, із 1958 року була введена всезагальна восьмирічна осві-
та, а в Японії курс обов’язкової освіти все ще складав 6 років. 
І якраз у році подвигу Ю. Гагаріна було повністю вирішено 
питання про всезагальну середню освіту в СРСР, а також вже 
не бракувало педагогів для забезпечення навчання у будь-якій 
ланці системи освіти.

Отже, була створена система освіти Заходу, яка розвивала-
ся, відштовхуючись від парадигми «знання — сила», яка орі-
єнтувала заклади освіти на підготовку вченого та дослідника, 
котрий був би у змозі самостійно освоювати навколишній 
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світ і вільно творити у будь-якій системі виробництва, сфе-
рі культури чи життя, згідно будь-яких зразків, враховуючи 
національні та загальнолюдські інтереси. Окрема увага при-
ділялася молодому поколінню правлячої еліти — із них треба 
було виростити організаторів життя та діяльності народів, на-
цій. Керівники й організатори повинні були навчитися швид-
ко приймати рішення за гострого дефіциту інформації, брати 
відповідальність за свої дії, за себе та інших людей у кризові 
моменти. Методи підготовки тут відрізнялися від методів під-
готовки вчених — аскетизм, дуелі, заняття спортом у будь-яку 
пору року та інше, добре прислуговувало і прислуговує дони-
ні досягненню даної мети.

Зазначимо: існує певна різниця у тому, як дана парадигма 
реалізується у різних системах освіти. Так, у Великобританії 
створено найбільш індивідуалізовану систему навчання, па-
ралельно культивуються колективні види спорту, виховується 
корпоративний дух — відданість певній партії, школі, клубу, 
до яких входить особа — нормальне явище у ієрархізованому 
суспільстві англійців. Співвідношення індивідуального і гру-
пового у освіті інших країн західної цивілізації становить при-
близно 50 на 50. Більшість вищих навчальних закладів США 
приватні, тоді як у Канаді — державні. Якщо о 17.00 вечора 
життя у канадських студентських містечках стихає, то у США 
воно тільки розпочинається. У США існує 11 престижних ву-
зів, куди бажають вступити більшість абітурієнтів, особливо 
із найзаможніших прошарків суспільства, а у Канаді такого 
поняття немає, тут йдуть вчитися до того вузу, який поруч 
із домівкою. Студенти-іноземці майже не приїздять вчитися 
до Канади, хоча якість освіти, що надається тут, досить висо-
кого рівня. Оплата праці професорсько-викладацького складу 
у Канаді набагато нижча, аніж у відповідних установах США, 
вистачає пропозицій про переїзд на роботу до Америки, од-
нак канадські вчені дуже рідко згоджуються на це — від добра 
доброти не шукають. Перелік відмінностей можна продовжу-
вати.
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У країнах Старого Світу розповсюджена класична освіта з її 
виключно серйозним ставлення до мови. Ще із кінця ХVIII ст. 
у Європі склалася тенденція підвищеної уваги до мови (при-
наймні до своєї) і до того, як у ній виражався, «знаходився» 
геній нації. Останній, згідно поглядів вчених, виконував все-
світньо історичну місію. Потім у суспільній думці з’явилася 
тотожність понять «мова» і «нація», яка набула такого розма-
ху, що стала визначати уявлення нації про себе, честолюбні на-
міри лідерів різних країн і навіть політичні кордони на конти-
ненті. Таке ставлення не могло не відбитися і на культурі мови, 
і на її удосконаленні, і на мовній практиці. За численними до-
слідженнями у країнах Європи значно більше учнів та молоді 
бажають оволодіти іноземними мовами. Мабуть, не дивно, що 
саме тут виникли сучасні герменевтичні концепції (Гадамер, 
Хайдеггер та ін.), які взяли за основу положення про те, що 
мова є «дім буття», котрий зберігає найбільш глибокі смисли 
національної культури, бо завдяки мові кожна нація та соціа-
льна група бачить дійсність у свій неповторний спосіб.

Для США та країн Нового Світу знак рівності між мовою 
та генієм нації був сумнівним, важко знайти власну «душу» та 
«буття» у мові, що запозичена із держави, з якої вони втекли, 
шукаючи кращої долі і пригод. І хоча англійська мова і підда-
ється критиці як надто заформалізована педантами, все-таки 
вона визнана у світі як мова енергійна, акуратна, багатомані-
тна, чітка і красива. Англосаксонська немов одинока героїня, 
яка залишилася без зв’язків, без присутності тих, хто допоміг 
би сформувати її геній, без освіти. Англійська, яка стала своєю 
і для португальця, і для італійця, і для датчанина, і для інших 
втікачів, перетворилася із акуратної у розхлябану пасивну 
мішанину, яка доповнювалася повсюдним вживанням букви 
«г», що створює ефект «зубного скреготу». Багато письменни-
ків та вчених стурбовані тим фактом, що у США стала дійсні-
стю манера розмовляти неакуратно та фривольно.

Англосаксонська зазнала впливу: мови індійців, креольсь-
ких та африканських мов, латинської, яка використовується 



137

головним чином у сфері політики та юриспруденції; набула 
«морського» діалекту, центрами розповсюдження яких стали 
райони морської торгівлі, а носіями — люди, які торгували і 
обслуговували навколо морські території. Та найсуттєвіший 
вплив на мову мало саме життя у США. Утилітарні функції 
мови ніде у світі не виявлялися у повному обсязі так, як це 
мало місце у США. Більша частина людей тут була поглинута 
бізнесом, а не літературою, філософією, освітою.

Дух практицизму в Америці притупив мову, стало зручним 
розширювати значення слова, терміна, робити їх більш непев-
ними. Дж. Сантаяна зазначив: «Невідкладність нової атаки 
американців на матерію, їх бажання одержати її блага не за-
лишає місця для блукань у рожевих хмарах; засоби повинні 
вести до мети найкоротшим шляхом, а символи залишатися 
символами».

Після II Світової війни посилилася тенденція національ-
ного орієнтування у сфері освіти. Вона викликана, по-пер-
ше, необхідністю доходити соціального консенсусу; по-дру-
ге, національне — це форма розвитку сучасної культури, яка 
в усі часи була по-суті, за влучним виразом Е. Фромма, поза 
і над економічною реалією, виражаючи саме модус «буття», 
а не володіння, присвоєння. Можна стверджувати, що однією 
із головних функцій національного у сучасному суспільстві 
є забезпечення способу задавання системи цінностей, у якій 
вищими цінностями визнано самостійність, самобутність да-
ного народу та його держави. Тому формальні, міжнаціона-
льні критерії економічної системи підпорядковуються пріо-
ритетам національної свідомості, що і забезпечує інтеграцію 
людей у суспільстві, досягнення консенсусу у ньому, а отже, 
і підвищення рівня його усталеності як динамічної системи 
в умовах різких та глобальних змін у економіці і всьому сере-
довищі життя людей, і, звичайно, національне є формою захи-
сту від хвилі «американізації».

Для країн західної цивілізації притаманне критичне ста-
влення до життя, яке поєднано із гумором. Британський по-
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літик Картер вважав суспільну думку останньою опорою 
для тих, хто не має власної думки; Графф стверджував, що су-
спільна думка схожа на химеру у старовинній фортеці: ніхто її 
не бачив, не знає що це таке, але усі лякають нею оточуючих; 
дістається усім засадам суспільства і демократичному устрою. 
Б. Рассел зауважував, що за демократичних умов дурні мають 
право голосувати, а за диктатури — керувати. Демократія доб-
ра тим, що розробила процедури на різноманітні випадки жит-
тя і показала, у який спосіб треба поводитися урядові, коли 
він незадоволений власним народом. Б. Брехт пояснив: такий 
уряд повинен розпустити свій народ і обрати собі новий.

Освіта теж майже постійно перебуває під вогнем критики, 
пропонується безліч рецептів поліпшення її роботи — діапа-
зон рекомендацій надто широкий, вміщує багато варіантів, що 
розташувалися від однієї крайнощі до іншої: пропонується 
відмовитися від навчання взагалі чи створити учбові заклади 
військового типу із суворою дисципліною та деякими іннова-
ціями середньовічного ґатунку. І це у країнах, де здавна існу-
вало правило, висловлене І. Кантом: «Примус, який обмежує 
і кінець кінцем викорінює постійну схильність до відхилення 
від тих чи тих правил, називається дисципліною. Дисципліну 
треба відрізняти від культури, яка повинна тільки постачати 
навички, не виштовхуючи інші, вже існуючі. Отже, для вихо-
вання таланту, який сам по собі схильний виявлятися, дис-
ципліна має негативне, а культура… позитивне значення» [2, 
с. 597-598].

Наприкінці 1989 року (у США тоді налічувалося понад 100 
тис. початкових і понад 25 тис. середніх державних шкіл, при-
ватних — декілька тисяч) Національна комісія з підвищення 
якості освіти у доповіді президенту Бушу старшому конста-
тувала, що рівень знань учнів державних шкіл істотно знизи-
вся. За даними дослідження, проведеного Техаським універ-
ситетом, у 1982 році у США було повністю неграмотних чи 
малограмотних 23 млн осіб. При цьому частка неграмотних 
серед осіб латиноамериканського походження була у 3,5 рази, 
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а серед афроамериканців — у 2,75 рази більшою, ніж серед бі-
лих американців, повідомила Юманіте-діманш 13 січня 1984 
року.

Реформа почалася у 1994 році Було прийнято низку зако-
нів: «Про удосконалення американських шкіл», «Цілі 2000 
року — освіта для Америки», у 1997 році — закон «Про пода-
ткові пільги на кредит», що надавався для досягнення цілей 
освіти, в 1998 році — закон «Про інвестиції у робочу силу», 
який передбачав створення центрів, у котрих можна було б 
одержати освіту і які б допомагали після цього у працевлашту-
ванні, перепідготовці людей. Причому вказані центри повин-
ні були перебувати під постійним контролем з боку робітни-
ків. Було розроблено й інші закони та багато різноманітних 
програм.

Одна із головних цілей реформування — забезпечення рів-
них можливостей в одержанні освіти — середня освіта повин-
на стати загальною і обов’язковою для всіх дітей незалежно 
від матеріального стану сім’ї, держава фінансує середню осві-
ту. Так, у 1997-98 навчальному році 96 % державної допомоги 
одержали школи, де навчаються діти із сімей із найнижчим рів-
нем прибутків. Однак радіти поки що рано, остання перевір-
ка засвідчила, що знання майже 70 % учнів четвертих класів 
нижчі від рівня, встановленого стандартом освіти. Окрім цьо-
го, у бюджеті на 2002 р. констатувалося, що американські учні 
за рівнем знань у галузі математики та точних наук значно від-
стають від своїх іноземних ровесників. У 2002 р. на фінансу-
вання коледжів та університетів, де навчається кольорове на-
селення та діти з іспаномовних сімей, виділено на 6,4 % більше 
коштів, аніж у 2001 фінансовому році; до 2005 р. планувалося 
збільшити фінансування на 30 %, 72,5 млн дол одержать інсти-
тути, у яких вчиться іспаномовна молодь. Допомога держави 
вищій освіті здійснюється через гранти й позики, основна її 
частка йде державним вузам. Реформи стримує те, що профе-
сія педагога залишається мало престижною. Так, наприклад, 
якщо із 1994 по 1998 рік середня заробітна плата фахівців із 
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вищою освітою зросла на 32 %, то педагогів — лише прибли-
зно на 1 %. (У Росії сьогодні в середньому зарплата педагога 
на 1/3 нижче прожиткового мінімуму Фінансування із держав-
ного бюджету сфери освіти за останні 10 років, починаючи 
із 1991 р. зменшилося на 40 %. В. В. Путін почав виправляти 
положення — до 2010 р. держава давала на потреби освіти 
не 3,2 %, як це було у 2003 р., а 4,2 % валового національного 
продукту, ще 2 % додавали у вигляді пожертвувань представ-
ники бізнесу).

У США вчителів бракує, а у зв’язку із скороченням кілько-
сті дітей у класах державної школи (біля 20 учнів замість 28 і 
більше, як це було нещодавно) створюються нові класи і з’яв-
ляються нові робочі місця. У 2000 році підготовлено 20 тис. 
нових педагогів, та цього замало; підраховано, що у найближ-
чі 10 років Америці будуть потрібні ще близько 2 млн нових 
вчителів. Велика надія покладається на створені центри сус-
пільної освіти. Із 1998 по 2000 рік 6800 таких центрів допома-
гали навчанню 1,2 млн дітей та дорослих, у 2001 році виділе-
но 206 млн дол. на відкриття ще 1420 центрів у 47 штатах та 
на Маршаллових островах.

Трохи краще справи йдуть у сфері вищої освіти, хоча й 
тут є проблеми. У доповіді про економічне становище краї-
ни у 2000 році Б. Клінтон зазначав, що за даними досліджень 
близько третини першокурсників недостатньо підготовлені 
до навчання, з ними потрібно проводити додаткові заняття. 
Цікаву інформацію для роздумів постачають і приватні ініці-
ативи: у лютому 2000 р. професор Д. Маккалк із Рутгерського 
університету опублікував дані власного дослідження, яке він 
провів на початку року: 68 % студентів зізналися, що спису-
ють, а ще 15 %, що вдаються до різних форм дрібного обману. 
Зрозуміло, що якість навчання тут теж треба покращувати. 
Суттєву допомогу вузам надають приватні особи та установи. 
Так, у 2001 р. Гарвардський університет одержав приватних 
пожертвувань на суму 7,5 млрд дол, що більше, аніж пожерт-
вування, які надійшли до всіх університетів Канади. У США 



141

викладачів у вузах 900 тис., студентів 3,3 тис., у коледжах та 
університетах понад 14 млн. Існує тенденція зростання кіль-
кості викладачів на ту саму кількість школярів та студентів. 
(Сьогодні у США у приватних вузах 13 викладачів на 1 студен-
та, у державних — 15 педагогів на 1 студента).

Що стосується психологічного забезпечення процесів на-
вчання в американській школі, то воно здійснюється, по-пер-
ше, відповідно до психоаналізу, який офіційно визнано го-
ловним засобом дослідження особистості учня. Ще за життя 
З. Фрейда пішла хвиля захоплення психоаналізом, чому він 
особисто сприяв, проголошуючи зв’язок своєї теорії із праг-
матизмом та позитивізмом, які більшою мірою визначали ду-
ховне життя в Америці. У 1948 році кожен другий медик та 
педагог у США мріяв стати психоаналітиком. Однак після 
60-х років почав зростати скепсис по відношенню до фрейдиз-
му, і вже кожен 10 медик і педагог прагнули стати психоаналі-
тиком. Та було б невірним вважати, що психоаналіз склав свої 
повноваження, його позиції міцні.

Поряд із ним провідні позиції займав біхевіоризм, останнім 
часом на перший план виходить гуманістична психологія, піо-
нером якої у США став А. Маслоу (у Франції його теоретичні 
міркування та практичні пропозиції широко запроваджували-
ся у сфері освіти, дуже захоплюються французи й Роджерсом. 
Однак оскільки вибір теоретичних пріоритетів — особиста 
справа вчителя, не можна сказати скільки прихильників пев-
ного психологічного напрямку існує у цій країні).

Психологи-гуманісти зосередили увагу на вивченні людсь-
кого у людині. Вони не зосереджувалися на ідеї впливу під-
свідомих бажань на життя особи (фрейдизм), чи на ідеї впли-
ву зовнішніх обставин на поведінку людини (біхевіоризм), 
значення яких було до цього перебільшено. Самостійність, 
самоактуалізація, творчість — ось, що набула особистість у гу-
маністичній психології. Власні зусилля кожного, спрямовані 
на самоактуалізацію і вдосконалення суспільства йдуть поруч 
і допомагають одне одному. Підхід до підготовки спеціаліста 
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будь-якого профілю в західній культурі починається із ви-
знання того факту, що людина не мислить повністю самостій-
но, а лише бере участь у мисленні соціальної групи, до якої 
вона належить.

Отже, стан сучасної людської цивілізації — одна з найваж-
ливіших тем дослідження всіх наук і наукових напрямків — як 
гуманітарних, суспільствознавчих, так і тих, які ми зазвичай 
називаємо природничо-технічними.

Глобалізація — це складне, багатоаспектне явище, яке 
впливає на всі сфери життєдіяльності суспільства, у тому чи-
слі і на національні системи освіти як з боку учня, так і з боку 
викладача. Тому дуже важливо гармонійне поєднання об’єк-
тивно неминучих процесів глобалізації і формування індиві-
дуальності, що виражає людську сутність. Так як ринок інте-
лектуальної власності пред’являє попит на особистість, яка 
постійно удосконалюється, та всебічно розвиненого фахівця, 
який має достатній не тільки професійний рівень, а й мора-
льно-естетичне виховання, інтелектуальну компетентність і 
дбайливо-ціннісне ставлення до культурних сенсів суспільст-
ва в цілому. Таким чином, результатом освітнього процесу має 
стати цілісний розвиток особистості, здатної гідно відповіс-
ти на складні питання і прийняти вірне рішення в будь-якій 
нестандартній ситуації. Вирішення певної проблеми вимагає 
розвитку пізнавальної діяльності, морально-естетичного ви-
ховання, творчого мислення, самоосвіти, професійної компе-
тенції. Основною лінією розвитку громадянського суспільс-
тва в епоху глобалізації є солідаризм. Це особливо важливо 
в умовах загострення конкуренції, у тому числі в освітній та 
професійній сферах, при цьому освіта повинна сприяти не по-
силенню суперечностей, а зближенню позицій, погодженню 
спірних питань.
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Розділ VI. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ПЕРЕСТРУКТУРУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА МИСТЕЦЬКИХ 
ДИСЦИПЛІН

Стрімке зростання інтелектуального потенціалу і розши-
рення науково-технічних можливостей людини у сучасному 
світі, на жаль, не супроводжується відповідним розвитком її 
гуманності, духовності та вдосконаленням емоційно-цінніс-
них настановлень. Як слушно зазначають автори «Маніфесту 
гуманної педагогіки», реалії сучасного життя часто форму-
ють у молодих людей настанови на досягнення задоволення 
насамперед від матеріальних благ, на облаштування власного 
життя хай навіть і на шкоду іншим [13]. Проте якість життя 
кожної конкретної людини у кожній країні і всього людства 
в цілому значною мірою визначається здатністю соціальних 
спільнот узгоджувати між собою існуючі у соціальній свідо-
мості різні погляди, ідеї та переконання, орієнтуючись при 
цьому на найвищі світоглядні цінності (добро, красу, істину 
та любов). Виходячи з цього, можна стверджувати, що одним 
з актуальних завдань сьогодення є розвиток духовності і лю-
дяності молодого покоління.

У процесі освіти, виховання людини та розвитку її особис-
тості важливу роль мають відігравати мистецькі дисципліни. 
Талановитий педагог образотворчого мистецтва Б. М. Немен-
ський підкреслював, що у суспільства і школи немає більш 
дієвого засобу для емоційно-ціннісного, творчого і духовного 
розвитку людини, ніж мистецтво. «Мистецтва… настільки бли-
зькі до нашої психологічної та біологічної функції, до нашої 
ідентичності, що замість того, щоб ставитися до відповідних 
курсів як до прикраси або розкошування, ми повинні зробити 
їх основою освіти…», — стверджував А. Маслоу [14, с. 75]. Ще 
понад 50 років тому видатний композитор і педагог Д. Б. Ка-
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балевський писав про позитивний вплив на духовний розви-
ток дітей та юнацтва музичного виховання, особливо «якщо 
воно знаходиться в руках талановитого і розумного педагога» 
[10, с. 15]. На думку Г. М. Падалки, так само, як усі без винятку 
діти, згідно настановам сучасної педагогіки, мають опановува-
ти основи наук, усі вони для свого загального розвитку також 
потребують навчання мистецтву. Але, на жаль, розвивальний 
та виховний потенціал мистецьких дисциплін далеко не по-
вністю використовується у сучасній освіті. В освітній прак-
тиці формальні наслідки навчання певних умінь та навичок 
ставляться вище за виховання та розвиток учнів. Незважаючи 
на численні реформи освіти в різних країнах, її проголошува-
ну гуманізацію, сучасна мистецька освіта недостатньо спри-
яє вирішенню проблеми психічного і духовного виховання 
школярів. Про це свідчить наявність дитячих суїцидів, нар-
команії, алкоголізму та злочинності серед дітей та підлітків. 
Досліджуючи рівень освіти в різних країнах, кампанія «Мак-
кінзі» дійшла очевидного, на перший погляд, висновку: якість 
освіти не може бути вищою за якість працюючих у ній учите-
лів. Відтак ключовим для вирішення вищезгаданих проблем 
є питання: «Хто навчає?»

У процесі педагогічної взаємодії викладач мистецьких ди-
сциплін, діючи в межах професійних норм, реалізує власні 
цінності і настанови. Свідомо чи несвідомо вчитель транслює 
учням власні індивідуальні варіанти рольової поведінки, нові 
взірці активності, креативність або її відсутність, смислові на-
становлення, мотиви діяльності, цілі, цінності та переконан-
ня. При цьому його ставлення до своїх фахових ролей та вибір 
варіантів педагогічної дії визначаються особливостями його 
особистісної та професійної ідентичності. Ці особливості є ва-
жливими факторами орієнтації мистецької освіти на розвиток 
і виховання учнів. Наприклад, якщо педагог танцювального 
дитячого колективу вважає себе насамперед балетмейсте-
ром, то учні можуть опинитися в ролі своєрідного матеріалу 
для його хореографічної творчості. Такий хореограф перш 
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за все намагатиметься відшукати ті засоби педагогічної взає-
модії, що допоможуть найкращим чином «виліпити» з дитини 
взірцевого виконавця хореографічного твору. У цьому випа-
дку всі дії, думки і почуття учня, що заважатимуть втіленню 
у життя балетмейстерського плану, сприйматимуться учите-
лем як зайві перешкоди, які потрібно будь-що подолати. На та-
ких заняттях діти навчаються виконувати запропоновані тан-
цювальні рухи, але в результаті не відбувається усвідомлення 
ними власних рухових імпульсів, розвитку емоційно-рухової 
єдності та творчого потенціалу. Якщо ж педагог-хореограф 
вважає себе перш за все менеджером дитячого танцювально-
го колективу, то найважливішим для нього стає можливість 
ефектно показати танцювальні досягнення своїх учнів. Оскі-
льки ж діти мають різні фізичні та психологічні особливості, 
то не всі вони, на думку такого керівника, здатні гідно пре-
зентувати його творчу діяльність, тому не всі допускаються 
до участі у престижних концертах та цікавих гастролях. Як 
наслідок, в учнів може відбутися переоцінка цінностей та 
зміщення мотивації, що є небезпечним для їхнього здоров’я 
та особистісного розвитку. Отже, проблема професійної іден-
тичності викладачів мистецьких дисциплін є важливою та ак-
туальною для розбудови мистецької освіти і художньо-есте-
тичного виховання дітей.

Успішне становлення професійної ідентичності викладачів 
мистецьких дисциплін значною мірою залежить від організа-
ції процесу їх фахової підготовки. Наприклад, відсутність ви-
переджального вивчення психолого-педагогічних дисциплін 
у навчальних планах мистецьких факультетів вищих педа-
гогічних навчальних закладів призводить, за дослідженнями 
В. Ф. Орлова, до того, що більшість випускників цих факуль-
тетів ідентифікують себе як фахівці в галузі мистецтва (му-
зиканти, співаки, майстри образотворчого мистецтва тощо). 
Тільки 23,8 % випускників вважають себе викладачами мисте-
цьких дисциплін — вчителями музики, малювання тощо [15, 
с. 77].
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Швидкі зміни у суспільній свідомості на початку ХХІ ст. 
вимагають від викладача мистецьких дисциплін здатності 
не лише до формування усталеної ідентичності, але й до її 
переструктурування. Ще в середині ХХ ст. А. Маслоу писав, 
що суспільству потрібні спеціалісти нового типу, яких не ля-
кають зміни у навколишньому світі. Навпаки, замість того, 
щоб боротися з цими змінами, фахівці «нового типу» мають 
відчувати себе комфортно в умовах, що змінюються, і будуть 
здатними до імпровізації, «щоб впевнено й сміливо зустріти 
цілком непередбачувану ситуацію» [14, с. 61]. Ці думки ви-
датного психолога-гуманіста не втратили своєї актуальності 
і в наш час. «Людина змінює навколишній світ швидше, ніж 
власну свідомість, і тому не встигає вписуватися в цей світ…» 
— зазначає Л. Б. Шнейдер [9, с. 3]. Чим динамічніше зміню-
ється світ, тим більшою проблемою стає для самої себе люди-
на, усвідомлюючи, що її ідентичність має багато причин, що 
не випливають з її «Я». Якщо мета, цінності та переконання 
вчителя перестають відповідати вимогам соціуму, що зміню-
ється, то має місце криза професійної ідентичності цього пе-
дагога. Наслідком подолання кризи може бути переструкту-
рування його ідентичності відповідно до нових вимог. Однак 
включення учителями, які мають уже досить великий педа-
гогічний стаж, нових норм, цінностей та смислів до структу-
ри власної ідентичності, перебудова її згідно новим реаліям 
суспільства суттєво ускладнюється сформованими у них уяв-
леннями про себе та учнів, про належний тип освітньої взає-
модії і звичні ролі у педагогічному спілкуванні. Як зазначає 
І. М. Авдєєва, «як правило, ці уявлення вельми стійкі, оскіль-
ки формувалися протягом тривалого часу і є індивідуальним 
результатом пристосування до конкретних обставин життєдія-
льності, які у повсякденному житті за своїми характеристи-
ками є практично стабільними» [1, с. 185]. Що ж до молодих 
фахівців, то у ході практичної діяльності у них, як правило, 
здійснюється переструктурування професійної ідентичності, 
що сформувалася під час їх фахової підготовки у ВНЗ. При 
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цьому відбуваються адаптація і селекція, важливе значення 
у яких набуває здатність протистояти негативним і сприймати 
позитивні впливи професійного середовища. Це у свою чергу 
потребує сформованих настановлень на постійне навчання, 
професійне і особистісне самовдосконалення, на розвиток і 
актуалізацію творчого потенціалу. Але, як не прикро, консер-
вативні впливи професійного середовища, негативна реакція 
колег та керівництва на спроби молодих учителів реалізувати 
нові цінності та смисли у своїй фаховій діяльності та їх невпе-
вненість у власних професійних можливостях часто стають 
суттєвою перешкодою для становлення чи позитивного пере-
структурування професійної ідентичності цих фахівців. Згі-
дно з дослідженням І. М. Авдєєвої, прийняття психологічної 
події (усвідомлення нового смислу) як значущої є результа-
том зустрічі життєвого контексту особистості, яка переживає 
її, з життєвими контекстами «значущих інших» у внутрішньо-
му світі особистості. Якщо «зовнішні» контексти підтримують 
індивідуальне рішення особистості, то на цій основі форму-
ється нова професійна ідентичність як усталене особистісне 
новоутворення. Коли ж консервативний зміст «зовнішніх» 
контекстів суперечить новим настановленням учителя, то він 
може відмовитися від цих настановлень, від реалізації нових 
смислів у подальшій педагогічній діяльності [1, с. 185-186]. 
Відтак засоби фасилітації становлення та переструктуруван-
ня професійної ідентичності вчителів і, зокрема, викладачів 
мистецьких дисциплін потребують подальшого дослідження 
та практичного впровадження у системи їх фахової підготов-
ки та перепідготовки.

У психологічній науці і практиці існують різні уявлення 
про професійну ідентичність. Більшість дослідників вважа-
ють, що у процесі її становлення відбувається перехід від зо-
внішньої мотивації до внутрішньої. А. М. Рікель розуміє про-
фесійну ідентичність як один з видів соціальної ідентичності, 
що є певним результатом професійного самовизначення і пе-
редбачає володіння смислами професії. Л. Б. Шнейдер вважає, 



149

що центральним аспектом професійної ідентичності є усвідо-
млення індивідом його приналежності до обраної професії та 
відповідної фахової спільноти. За думкою Ю. П. Поваренкова, 
професійна ідентичність є суб’єктивним критерієм фахового 
розвитку і означає прийняття особою на соціальному і пси-
хологічному рівні цінностей та норм професійного простору. 
Натомість Є. П. Єрмолаєва розглядає цю категорію не лише як 
характеристику прийняття певних цінностей, а як гармонійну 
ідентифікацію людини з діяльністю (інструментальна іден-
тичність), соціумом (зовнішня ідентичність) та собою (вну-
трішня ідентичність). Дослідниця висуває тезу щодо якісних 
змін у розвитку ідентичності, коли розвиток фахівця здійсню-
ється, так би мовити, «над» професією, «над» суспільством та 
особистими інтересами. Наприклад, лікар, який має розвине-
ну ідентичність, буде лікувати пацієнта, не думаючи про гроші, 
які він заробить, шукати шляхи розвитку професійних умінь 
та навичок та зможе адаптуватися до зміни соціальних умов 
(соціально-політичних цінностей, країни проживання). Отже, 
робить висновок А. М. Рікель, згідно цієї концепції професійна 
ідентичність є надсоціальною чи навіть метасоціальною [17]. 
При цьому, на наш погляд, розуміння професійної ідентично-
сті як ототожнення з нормами та цінностями фахового сере-
довища вимагає подальшого уточнення. Будь-яка професійна 
діяльність має як нормовідповідні, так і творчі компонен-
ти, що опосередковують та визначають одне одного. Історія 
культури знає багато прикладів, коли видатні діячі мистецтва 
або науки у своїй діяльності трансформували чи руйнували 
норми та цінності, наявні на той час у їхньому професійному 
середовищі. Згодом відхилення від загальноприйнятих норм 
у їхній творчості ставали новими нормами професійного про-
стору. Згадаємо, наприклад, діяльність Коперніка, Бетховена 
або Дункан. «Але при цьому попередня норма не ігнорується, 
а слугує базою, від якої здійснюється рух, предметом дій, що 
спрямовані на її змінення, узагальнення або, можливо, на дис-
кредитацію», — зазначає з цього приводу Г. О. Балл [2, с. 245]. 
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Видатний балетмейстер ХХ ст. М. Бежар писав: «Передавати 
ідеї творців минулого — це означає робити як вони… Вони ні-
коли не копіювали. Кожен вивчав та любив своїх попередни-
ків, черпаючи в їхньому прикладі силу, щоб піти далі — не далі 
за інших, а далі у собі самому» [3, с. 112-113]. Таким чином, 
творча, наднормативна активність у свою чергу стає нормою 
культурної діяльності, але нормою вищого рівня. Створені ми-
тцем або групою діячів мистецтва нові художні жанри, стилі, 
естетичні цінності не можна вважати надсоціальними. Адже 
якщо вони не відповідатимуть соціальному запитові свого 
часу, вони не будуть прийняті людством і не стануть новим 
цінностями і нормами відповідного професійного простору. 
Відтак, визначаючи професійну ідентичність як ототожнення 
індивіда з нормами та цінностями фахової спільноти, важли-
во враховувати ієрархічну структуру системи норм професій-
ної діяльності. Виходячи з цього, ідентичність лікаря, за при-
кладом О. П. Єрмолаєвої, не можна вважати надсоціальною, 
тому що, якісно виконуючи свої фахові обов’язки незалежно 
від власної вигоди, особливостей країни, де він працює, соціа-
льно-політичних настановлень у навколишньому середовищі 
тощо, такий лікар керується у своїй професійній діяльності 
найвищими, загальнолюдськими соціальними нормами, що 
знайшли своє відображення у клятві Гіппократа.

У процесі самоідентифікації педагог, за думкою В. Л. Злив-
кова, створює особистісно і суспільно значущі когнітивні 
конструкції, співвідносячи їх зі специфічними для професії 
вчителя компонентами. Відтак становлення професійної іден-
тичності «тісно взаємодіє з професійними стереотипами, клі-
ше, образами, комунікативною позицією педагога та його про-
фесійними ролями» [6, с. 51]. Професійно-рольова поведінка 
педагога, як зазначає С. Д. Максименко, може бути настільки 
ригідною, що так званий рольовий шар структури особисто-
сті пригнічує виразність особистісних проявів. Це негативно 
впливає на розвиток особистості вчителя та його професійну 
майстерність, адже сутність майстерності — не лише у прави-
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льному виконанні трудових операцій, а також у втіленні своєї 
особистості у процес та результати власної праці [12]. Згідно з 
поглядом К. Роджерса, для успішної діяльності в галузі гума-
ністично спрямованої освіти вчитель має взаємодіяти з учня-
ми як реальна людина, якою він насправді є, а не виконувати 
вивчену стереотипну професійну роль. Це потребує усвідо-
млення педагогом власних дій, думок та відчуттів, відкриття 
свого справжнього «Я», а отже — згідно А. Маслоу — розвину-
тої ідентичності.

Ідентичність ми розуміємо у руслі екзистенційно-гумані-
стичного підходу як переживання індивідом ототожнення з 
істинним «Я», таким, яким він є насправді (своєю самістю, 
за Г. Дж. Мідом). Ця самість визначається і перевизначається 
людиною протягом всього життя і є синтезом усіх її характе-
ристик. Індивід створює свою ідентичність у процесі спілку-
вання з іншими людьми у межах соціального досвіду. Спочат-
ку маленька дитина починає відчувати себе завдяки реакціям 
на неї інших і власним реакціям на їхню поведінку. Спершу її 
ідентичність здебільшого відбиває ставлення до неї значущих 
інших, які знаходяться поряд, взаємодіють з нею і від яких 
вона залежить. На наступному етапі розвитку особа включає 
до власної ідентичності не лише настановлення конкретних 
особистостей, а й існуючі у соціальному середовищі узагаль-
нені правила, принципи, норми та цінності («узагальненого 
іншого», згідно Г. Дж. Міду). До структури розвиненої профе-
сійної ідентичності педагога настановлення «узагальненого 
іншого» входять у подвійний спосіб — по-перше, як незалежні 
від їх втілення у конкретних індивідах, по-друге — у тій фор-
мі, в якій вони транслюються значущими для нього членами 
професійної спільноти. Отже, ця структура узгоджується з 
певними зовнішніми нормами та цінностями і змінюється за-
лежно від змін у соціальному середовищі.

Сучасне суспільство не пропонує єдиних раціонально об-
ґрунтованих норм та цінностей. Індивід створює їх у процесі 
взаємодії з іншими людьми. Отже, ідентичність людини стає 
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завданням її самоформування. Згідно з поглядами фахівців з 
гуманістичної психології та педагогіки, професійне станов-
лення педагога, його фахова ідентифікація є не зовнішнім ша-
ром, а глибинним процесом особистісного розвитку. Майбут-
ній вчитель може під час фахової підготовки ознайомитися з 
нормами та цінностями педагогічної спільноти, здобути нави-
чки та вміння для виконання професійних ролей. Але якщо це 
не змінить внутрішніх аспектів його особистості, не відчувати-
меться ним, кажучи словами Олпорта, «важливим і теплим», 
то його професійна ідентичність ще не сформована. Формаль-
не виконання вчителем фахових ролей, його дії в континуумі 
норм та цінностей професійної спільноти без усвідомлення та 
прийняття їхньої смислової значущості свідчать про низький 
розвиток його професійної ідентичності (статус передвизна-
ченої ідентичності, за Дж. Марсіа). Це, безумовно, негативно 
впливає на його фахову діяльність — адже адекватна педагогіч-
на взаємодія потребує від вчителя розуміння власних цілей, 
можливостей і настановлень, створення і усвідомлення спра-
вжньої ідентичності.

Реакції людини на враження, отримані в ході взаємодії, її 
відповіді іншому, безумовно, є різними в різних ситуаціях, 
у різні моменти часу, але вони характерні саме для даної лю-
дини. Їх об’єднує тотожність особистості суб’єкта комунікації, 
його ідентичність. Отже, взаємозалежність ідентичності інди-
віда та процесів його взаємодії можна дещо спрощено пред-
ставити у вигляді формули-схеми.

y = fn (x),
де fn — ідентичність особи в n-й момент часу;
х — враження, що отримує особа під час взаємодії;
y — відповідь іншому у процесі комунікації.
Спілкуючись з іншими, людина сприймає їхні думки та 

власні відповіді, і це змінює її, відкриваючи нові ідеї, нові мо-
жливості. При цьому оновлюється і сама людина, її усвідом-
лення себе, її ідентичність.
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У сучасній психології переструктурування професійної 
ідентичності вчителя розуміється як складний динамічний 
нелінійний процес змін у будові особистості. Цей процес, 
на думку В. Л. Зливкова, включає такі етапи:

відбір індивідом нових особистісних і суспільних цінно-
стей та норм до структури фахової ідентичності;
переструктурування професійної ідентичності згідно з 
особливостями нових елементів, що увійшли до її струк-
тури;
визначення ним ієрархічної значущості нових елемен-
тів ідентичності у співставленні їх з уже наявними в ній 
цінностями та нормами.

На здатність викладача мистецької дисципліни створюва-
ти нові смисли, розвивати соціальні норми, моральні цінності 
у професійній діяльності, на вибір цінностей, норм та переко-
нань з існуючих у фаховому середовищі активно впливають 
уже сформовані у нього аспекти професійної та особистісної 
ідентичності. Для того, щоб комфортно відчувати себе у фа-
ховому середовищі в умовах трансформації суспільної свідо-
мості і при цьому здійснювати свою педагогічну діяльність 
згідно особистісним цінностям, учитель має бути здатним до-
корінно змінювати свою особистість, мати гнучку та відкриту 
професійну ідентичність. Дійовим психологічним чинником 
позитивного переструктурування професійної ідентичності 
викладача мистецької дисципліни є його діалогічна позиція 
у фаховій діяльності. Означена позиція передбачає стійку 
позитивну самооцінку, довіру й позитивне ставлення до на-
вколишнього світу та відкритість до нових суспільних цінно-
стей та ідеалів. Все це дозволяє вчителю адекватно реагувати 
на соціальні зміни у навколишньому світі, зберігати самопо-
вагу, не вдаючись до непродуктивних психологічних захистів, 
які відфільтровують враження, несумісні з його професійною 
ідентичністю. Натомість такий педагог, якщо його раніше 
обрана ідентичність втрачає свої привабливі риси і перестає 
відповідати вимогам професійної спільноти, здатен зробити 

–

–

–
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інший вибір та переструктурувати свою ідентичність згідно 
нових вимог соціуму.

Поряд з гнучкістю професійної ідентичності, її усталеність 
теж є важливою для здатності викладача мистецької дисци-
пліни до позитивного фахового перевизначення у процесах 
соціальної взаємодії. За слушною думкою А. В. Казанської, 
неусталена ідентичність, невирішені сепараційні проблеми 
заважають комунікації особи з іншими людьми, оскільки бли-
зькі стосунки містять для неї загрозу повного злиття з парт-
нерами по спілкуванню. Внутрішньо незалежна людина, на-
впаки, не лякається тісної міжособистісної взаємодії, завжди 
залишаючись собою [9]. Визначальну роль у відборі вчителем 
нових особистісних та соціальних норм, цінностей і зразків 
педагогічної дії до структури своєї ідентичності відіграють 
значущі ідентифікації, які вже наявні у цій структурі. Форму-
вання значущих ідентифікацій індивіда не закінчується у під-
літковому віці, а може тривати протягом усього життя. Як 
підкреслював Е. Еріксон, успішне вирішення людиною пев-
них проблем на одному етапі життя, що безперервно зміню-
ється, не гарантує, що на інших його етапах не виникнуть нові 
проблеми і не з’являться нові рішення для старих, уже вирі-
шених, здавалося б, проблем. Це призводить до формування 
нових ідентифікацій і переструктурування ідентичності.

Зміни у структурі ідентичності відбуваються у першу чер-
гу за рахунок змін значущих ідентифікацій, які відбивають 
трансформацію ціннісно-смислового поля індивіда. Фахівці 
мистецької освіти зазвичай підкреслюють значущість осо-
бистості педагога для професійно-особистісної самоіденти-
фікації студентів, оскільки специфічною для мистецького 
навчання є безпосередня передача майстерності від учителя 
до учня. В. І. Петрушин зазначає, що чим значніший масштаб 
особистості вчителя мистецької дисципліни, тим позитивні-
ше він впливає на розвиток особистості свого учня. При цьо-
му, на думку В. І. Петрушина, масштаб особистості вчителя 
визначається «мірою його включеності у загальнолюдську 
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культуру, професійними знаннями та навичками, мірою люд-
ської тактовності у поведінці» [16, с. 297]. Досвідчений вчи-
тель зазвичай передає учням своє ставлення до інших людей, 
до світу, до себе самого, свої принципи та настанови. Згідно 
гуманістичній парадигмі мистецької освіти, найбільш значу-
щим для учня є не той педагог, який грає роль «всезнаючо-
го майстра» та демонструє привабливу рольову маску, а той, 
який розкривається у педагогічній взаємодії як особистість, 
щиро обмінюється з учнями думками та відчуттями (коли це 
доречно) та висвітлює своє ставлення до мистецтва, поважа-
ючи при цьому думку співрозмовника.

Важливим чинником формування значущих ідентифіка-
цій викладачів мистецьких дисциплін є досвід особистого 
переживання мистецьких творів — найкращих взірців загаль-
нолюдської культури. У процесі цього переживання у реци-
пієнта виникають і закріплюються ті емоційно-естетичні ре-
акції на пропоновані цінності та смисли, які стають основою 
його самовизначення й перевизначення. Згідно з В. М. Не-
менським, за допомогою мистецтва відбувається сприйняття 
чуттєвого досвіду попередніх поколінь, досвіду розуміння та 
переживання життя, виховується духовність та людяність. 
Сприйняття та розуміння досвіду ніякою мірою не означає 
репродукцію смислів, настановлень та цінностей культур ми-
нулих епох, а являє собою усвідомлення, осмислення та на-
вчання, створення власних цінностей і смислів у результаті ді-
алогічного спілкування з цими культурами. Взірці сучасного 
мистецтва пропонують розмаїття суспільних цінностей сього-
дення. Щоб зорієнтуватися у цьому розмаїтті, самовизначити-
ся чи переструктурувати свою ідентичність згідно новим реа-
ліям суспільства, вчителю мистецьких дисциплін потрібний 
високий рівень художнього сприйняття. Цей рівень, як пише 
О. П. Рудницька, «характеризується адекватним розумінням 
авторської «концепції світу», ідеалів краси та істини, здатні-
стю до творчого спілкування з мистецтвом, володіння «про-
грамою» декодування виразно-смислових значень художньої 
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мови та орієнтацією на самоосмислення і корекцію власного 
«Я» [18, с. 118].

Вагомий вплив на формування значущих ідентифікацій 
можут здійснювати образи героїв художніх творів. Як зазначає 
В. С. Біблер, «у кожній культурі є особлива форма естетичної 
і, навіть гостріше, художньої діяльності, у якій людина конк-
ретної епохи усвідомлює власні моральнісні інтенції… обер-
тає їх на себе, перетворює на феномен самоспрямованості» 
[4, с. 253]. Особливістю нашої епохи, на думку філософа, є те, 
що смисли різних культур усвідомлюються і реально існують 
не за схемою гегелівського «зняття» і не згідно ієрархії від ви-
щого до нижчого. Кожен смисл претендує на всезагальність, 
і в той же час у нашій сучасній свідомості ці смисли є значу-
щими лише у взаємодії один з одним. «…Саме у такому одно-
часному сполученні (на межі, як сказав би М. М. Бахтін) вони 
насправді здійснюються як феномен культури, як невичерпні 
джерела свого культурного смислу, що наново породжується 
і трансформується лише у відповідь на запитання та сумніви 
інших, так само всезагальних смислів культури, інших актуа-
лізацій нескінченно-можливого буття», — пише В. С. Біблер 
[4, с. 267].

Формування та переструктурування професійної ідентич-
ності викладача мистецької дисципліни потребує від нього ре-
флексії своїх педагогічних дій. Лише визначившись з основ-
ними напрямками власної активності, головними цілями та 
цінностями своєї професійної діяльності у контексті соціаль-
них настановлень, особа усвідомлює, хто вона є як особистість 
і як фахівець, чого бажає і на що здатна, та вибудовує ієрархію 
елементів своєї професійної ідентичності за значущістю. Ві-
домий представник екзистенційно-гуманістичного напряму 
психолог і психотерапевт Дж. Б’юдженталь підкреслював «ве-
лику силу рефлексивного усвідомлення» як чинника форму-
вання ідентичності людини. На його думку, людина не тільки 
усвідомлює, але й усвідомлює сам факт свого усвідомлення. 
Відповідаючи на питання «Хто ти?», вона щоразу оцінювати-
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ме себе по-іншому — адже те, що вона чує свою попередню 
відповідь, змінює характер наступної. Відтак важливим аспек-
том переструктурування професійної ідентичності педагога 
мистецьких дисциплін є аналіз ним власних почуттів, учинків, 
дій, постійний діалог із собою. Це потребує оволодіння трьо-
ма видами професійної рефлексії — психологічною, феноме-
нологічною та методологічною. На думку В. Ф. Орлова, про-
фесійна самоідентифікація вчителів мистецьких дисциплін, 
їхня здатність створювати нові смисли фахової діяльності та 
усвідомлювати закономірності виховних процесів вимагають 
розвитку означених видів рефлексії у ході виховання в них 
художнього сприйняття під час професійної підготовки.

У процесі психологічної рефлексії відбувається безпосе-
реднє усвідомлення вражень від мистецького твору — ніби 
життя у його просторі поряд з героями. Натомість феноме-
нологічна рефлексія передбачає «споглядання» як форму 
естетичного спілкування з мистецтвом та інтенційне пережи-
вання твору. Під час споглядання відбувається об’єктивіза-
ція почуттів реципієнта, відсторонення від них, переведення 
почуттів у зовнішню форму. У випадку інтенційного пережи-
вання викладачем мистецької дисципліни художнього твору 
(спрямованості на предмет пізнання) цей твір сприймається 
як художньо-естетичне явище і як носій потенціалу розвитку 
учнів. Твір не розчиняється у почуттях та емоціях, а зберігає 
свою структуру у свідомості педагога, осмислюється ним, ін-
терпретується з метою виховання культури сприйняття, осо-
бистісного та професійного самовизначення.

У процесі розвитку художнього сприйняття майбутнього 
вчителя його розуміння твору мистецтва має розгортатися від 
першого емоційно-естетичного враження до рефлексії сми-
слу того, що відбувається у його власній душі. Спілкування 
із творами мистецтва, яке відбувається у межах лише психо-
логічної рефлексії і не несе у собі споглядання «життя думки 
в нас», не допомагає усвідомити перебіг процесу художнього 
пізнання, особливості власних емоційних реакцій і мислення, 
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а відтак і самоформування. Означене спілкування без нале-
жної саморефлексії, без адекватних підходів до художньо-
педагогічної інтерпретації мистецтва призводить до того, що 
майбутній викладач мистецької дисципліни визначає своє 
розуміння художніх творів насамперед за загальноприйня-
тими оцінками та ярликами, інтелектуально не орієнтуючись 
у цінностях, які пропонуються. Щоб уникнути цього, працю-
ючи зі студентами, у першу чергу треба зосереджувати увагу 
на їхньому власному розумінні та відчуттях, а «не вбивати їх 
емоційні прояви традиційним питанням: «Якими засобами 
виразності скористався художник?» — попереджає В. Ф. Ор-
лов [15, с. 63].

«Розуміння мистецького твору, — пише О. П. Рудницька, 
— охоплює, крім констатації реального художнього факту (ар-
тефакту), намагання усвідомити його як вираження певного 
смислу» [18, с. 32]. Для цього необхідна особиста інтерпре-
тація символічного значення художньої форми. Історичні та 
теоретичні знання про мистецтво мають сполучатися з гли-
бокими індивідуальними пізнавальними процесами. Тільки 
за цієї умови формується особистісне ставлення до твору, що 
сприймається, виникають і закріплюються емоційні реакції, 
які стають основою формування бажаних якостей у суб’єк-
та сприйняття. Користуючись термінологією О. Ф. Лосєва, 
О. П. Рудницька нагадує, що мистецтво потребує не знання, 
а розуміння. Знання, на думку дослідниці, «являє собою конс-
труктивні абстраговані схеми», а розуміння — «емоційно за-
барвлену пізнавальну активність» [18, с. 32]. Саме особисте 
розуміння мистецьких творів сприяє смислотворчості реци-
пієнта, побудові ним власної картини світу на основі системи 
опанованих та створених ним смислів і цінностей, орієнтації 
у своїх прагненнях та самоідентифікації. Сказане дозволяє 
зробити висновок, що для формування професійної ідентич-
ності майбутніх учителів мистецьких дисциплін важливим є 
створення у процесі їх фахової підготовки таких педагогіч-
них ситуацій, які дають їм особисто пережити навчальний 
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матеріал, сформувати, усвідомити й закріпити своє ставлен-
ня до нього, а не лише опанувати його інформаційний зміст. 
Про важливість уваги до суб’єктивної сфери людини писав 
відомий представник екзистенційно-гуманістичного напряму 
психолог і психотерапевт Джеймс Б’юдженталь, застерігаючи 
науковців від загрози перетворювати людей на об’єкти, нежи-
ві речі, щоб їх сутність було легко описувати, передбачувати 
та контролювати. Дж. Б’юдженталь вважав невірним пошире-
не тлумачення «суб’єктивного» як «помилкового». «Не лише 
загальноприйнята наука про людину, але і численні соціальні 
та культурні впливи чинять на нас тиск, щоб ми відмовилися 
від нашої суб’єктивності й нашої суверенності…» — зазначав 
вчений [5, с. 253]. Та це, на думку Дж. Б’юдженталя, неминуче 
призведе до відмови від потенціалу людини, до зради самої її 
природи. Учений стверджує, що суб’єктивне життя є плідним 
джерелом можливостей, і тільки частину з них ми використо-
вуємо в нашому житті. На його переконання, переглянувши 
власне відчуття ідентичності і включивши до нього те суб’єк-
тивне, що досі не усвідомлювалося, ми отримаємо доступ 
до більшої частини нашого потенціалу.

Стосовно ж методологічної рефлексії можна сказати, що 
обрання педагогічного підходу до професійної підготовки та 
розвитку художньо-естетичної культури учнів залежить від 
погляду на емоційно-смислову природу мистецтва. У мисте-
цтвознавстві існують різні тлумачення цього питання. Деякі 
автори навчально-методичних посібників пишуть, що експре-
сивність — це внутрішня властивість художніх творів; інші 
ж стверджують, що емоції виникають у людини лише під час 
спілкування з мистецтвом. Існують думки, що у художніх тво-
рах втілюється емоційний світ митця; є також думка, що носі-
єм емоцій є саме мистецтво. Наприклад, у галузі танцюваль-
ного мистецтва у ритмопластичному танці згідно з системою 
Е. Жак-Далькроза вважалося, що рухи танцівників повинні 
відповідати окремим голосам музики, відбиваючи її структу-
ру та емоційний зміст. Провідний теоретик танцю модерн хо-
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реограф Р. Лабан, навпаки, стверджував, що художньо-вираз-
ні рухи мають бути втіленням внутрішнього життя їх творця. 
Представники так званого «абсолютного танцю» (перша тре-
тина ХХ ст.) засадничий принцип творчості вбачали у втілен-
ні суб’єктивних переживань творця. Вони навіть стверджува-
ли, що у груповому танці кожному виконавцеві в залежності 
від його індивідуальності треба надати можливості розвивати 
власний пластичний мотив. Послідовники напряму конструк-
тивізму вважали форму не тільки засобом виразності, а й 
безпосереднім змістом художнього образу. У 60-ті рр. ХХ ст. 
у танці модерн виникають нові художньо-естетичні погляди, 
згідно з якими танець розглядають не як образи, що несуть 
конкретну ідею і тому викликають певні відповідні емоції (як 
це прийнято у класичному танці), а як об’єкт споглядання, 
що має викликати у глядача вільні асоціації. Теоретико-ме-
тодологічні принципи гуманістично спрямованих парадигм 
професійної підготовки викладачів мистецьких дисциплін 
передбачають плюралізм думок і вподобань, свободу вибору 
естетичної позиції на основі глибокого аналізу власних пере-
живань і досвіду спілкування з творами мистецтва.

Ще одним значущим фактором відбору викладачем мис-
тецької дисципліни нових цінностей та смислів до структу-
ри власної професійної ідентичності є його его-залученість 
до фахової діяльності. Згідно теорії когнітивних реакцій 
(Р. Петті, Дж. Качіоппо та ін.), створення переконань та зміни 
настановлень у людини відбуваються двома шляхами. При-
ймаючи нову інформацію, індивід може реагувати на змістову 
її сторону, якщо у нього є бажання осмислити сутність питан-
ня. Це так зване «пряме» переконання. Інший шлях реагуван-
ня («непряме» переконання або евристика) — це коли людина 
не оцінює безпосередньо зміст інформації, когнітивно не об-
робляє її, а робить висновки, орієнтуючись на побічні елемен-
ти ситуації. Тип реагування значною мірою залежить від за-
цікавленості особи сутнісною стороною проблеми. Якщо 
проблема особистісно значуща для людини, то, скоріш за все, 
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вона намагатиметься уважно осмислити суть питання; якщо 
ж ні, то може насамперед звернути увагу на такі фактори, як 
погляд компетентного, на її думку, фахівця або кількість по-
чутих з цього приводу позитивних та негативних відгуків. 
Відтак у випадку, коли педагогічна діяльність має важливий 
особистісний смисл для викладача мистецької дисципліни, 
то прийняття ним цінностей, наприклад, учителя-фасилітато-
ра, скоріш за все, буде залежати насамперед від його розумін-
ня значущості гуманістичного навчально-виховного процесу 
для учнів, а не від ставлення адміністрації або більшості вчи-
телів школи до цього питання.

Узагальнюючи сказане, можна зробити такі висновки:
1. Оскільки мистецтво є дійовим чинником виховання ду-

ховності та людяності молодого покоління, дослідження 
проблем мистецької освіти і, зокрема, проблеми станов-
лення й переструктурування професійної ідентичності 
викладачів мистецьких дисциплін є одним з актуальних 
завдань сьогодення.

2. Визначаючи професійну ідентичність як ототожнення з 
нормами і цінностями фахової спільноти, важливо вра-
ховувати ієрархічну структуру системи норм професій-
ної діяльності.

3. Становлення і переструктурування професійної ідентич-
ності викладачів мистецьких дисциплін вимагає оволо-
діння трьома типами професійної рефлексії — психо-
логічною, феноменологічною та методологічною. Фор-
мування означених типів має здійснюватися під час фа-
хової підготовки майбутніх викладачів у процесі розви-
тку художнього сприйняття.

4. Визначальну роль у відборі викладачем нових ціннос-
тей, норм та смислів до структури власної ідентичності 
відіграють значущі ідентифікації, які вже наявні у цій 
структурі. На формування значущих ідентифікацій ви-
кладачів мистецьких дисциплін значний вплив можуть 
здійснювати особистості їх педагогів у процесі фахової 
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підготовки та перепідготовки і соціальні норми та цінно-
сті професійного середовища, зокрема колективу, у яко-
му вони працюють, а також досвід художнього сприй-
няття мистецьких творів та образи героїв цих творів.

5. Дійовим чинником позитивного переструктурування 
професійної ідентичності викладача мистецьких дисци-
плін є його діалогічна позиція, яка передбачає наявність 
у нього гнучкої ідентичності, відкритої до нових цінно-
стей та смислів, і в той же час усталеної, що дозволяє 
вступати у тісну міжособистісну взаємодію, дотримую-
чись власних ціннісно-смислових настанов.

6. Значущим фактором відбору викладачем мистецької 
дисципліни нових цінностей та смислів до структури 
професійної ідентичності є його его-залученість до фа-
хової діяльності.
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Розділ VII. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ 
ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ

Особистісно-орієнтований підхід та гуманізація освіти ви-
магають необхідність пошуку шляхів удосконалення профе-
сійної підготовки фахівців. Успішність професійної діяльно-
сті, окрім обов’язкових професійних знань, умінь та навичок, 
значною мірою визначається особистісними характеристика-
ми та професійними якостями фахівця, рівнем сформованості 
професійної ідентичності. Особливого значення дана пробле-
ма набуває в умовах трансформації сучасного українського 
суспільства. Соціально-психологічні реалії сьогодення потре-
бують нової генерації фахівців, здатної до вольового, свідомо-
го контролю і адекватного реагування на впливи середовища, 
усвідомлення своєї ролі і відповідальності за процеси міжосо-
бистісних взаємин, до набуття професійної ідентичності.

Професійна ідентичність — це інтегративне поняття, що 
об’єднує в собі компоненти особистісної та соціальної іден-
тичності, багаторівнева динамічна структура, що містить ус-
відомлені і неусвідомлені компоненти, складова самосвідомо-
сті, результат професійного самовизначення, характеристика 
особистості з погляду її професійної взаємодії з навколишнім 
світом, що передбачає ставлення до себе як до професіонала, 
ставлення до професії, ставлення до членів професійної спі-
льноти.

Сутність сучасних наукових тенденцій розвитку питання 
професійної ідентичності спеціалістів педагогічного профі-
лю полягає у здійсненні переходу від структурного вивчення 
особистості та її діяльності до аналізу розивальної взаємодії її 
динамічних систем. Інтегративний характер змісту професій-
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ної ідентичності обумовлює вивчення психологічних основ її 
розвитку як показника збереження психічного здоров’я осо-
бистості (В. А. Ананьєв, Е. Еріксон, О. Хорні), здатності до са-
моактуалізації (А. Маслоу), переживання емоційно-вольово-
го стану власної індивідуальності (Р. Ленг, Е. Фромм), засобів 
освоєння суспільного та індивідуального психологічного про-
стору (Е. Еріксон, Д. Фельдштейн), здатності до самопрезен-
тації (Р. Тайс, Д. Хаттон), основ самовизначення (Т. М. Буя-
кас).

Дослідженням професійної ідентичності займаються су-
часні вітчизняні науковці С. Д. Максименко, Н. В. Чепелєва, 
В. Г. Пашок, П. Б. Шнейдер та ін., сутність власне професійної 
ідентичності розкривається в роботах В. Л. Зливкова, О. В. Ви-
нославської. Специфіку професійно-педагогічної підготовки і 
формування педагогічної культури, суб’єктності педагога до-
сліджено у працях І. А. Зязюна, В. І. Маковецького, О. Г. Мо-
роза та ін.

Незважаючи на актуальність та багатоаспектність дослі-
дження професійної ідентичності, необхідно відзначити фраг-
ментарність її вивчення, відсутність системного погляду на її 
структуру, передумови та закономірності становлення та змі-
нювання як у процесі професійного навчання у вузі, так і під 
час криз професійного становлення у зрілому віці.

7.1. Професійна ідентичність у контексті становлення 
особистості фахівця

Професійна ідентичність визначається як прийняття про-
відних професійних ролей, цінностей та норм, наявність мо-
тиваційних структур, котрі спонукають особистість до ефе-
ктивної практичної діяльності [30, с. 68], та включає в себе 
співвіднесення себе з професією, створення еталонного зразка 
особистості професіонала, уявлення про себе як про професіо-
нала, а також вироблення стратегії наближення до еталонної 
моделі та прагнення до неї [7, с. 92]. Професійна ідентичність 
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виявляється у прийнятті індивідом, по-перше, професійної 
діяльності у якості засобу, форми самореалізації, задоволен-
ня своїх потреб та інтересів, а, по-друге, себе як професіонала 
[33, с. 110]. Ідентифікуючи себе з певною спільнотою, особи-
стість набуває певної системи норм, шаблонів поведінки, які 
виступають для неї як критерії, еталони оцінок.

Для зручності аналізу розмежуємо окремі групи дослі-
дження професійної ідентичності у вітчизняній психології. 
Заздалегідь варто сказати, що виділені нами напрямки дослі-
дження професійної ідентичності є досить умовними, і тому 
неправомірно протиставляти їх одне одному. Разом з тим суто 
в аналітичних цілях вважаємо цілком виправданим таке роз-
межування.

У роботах першого напряму професійна ідентичність по-
ряд із національною, етнічною, політичною, гендерною та 
ін. виступає одним із компонентів соціальної ідентичності. 
Здебільшого вони ґрунтуються на теорії самокатегоризації 
Дж. Тернера та Г. Теджфела, а тому акцент робиться на тому, 
що кожна із соціальних ідентичностей формується як резуль-
тат членства у групі і розвивається як протиставлення іншій, 
зовнішній групі [2; 13; 19; 24; 34 та ін.]. Професійна ідентич-
ність розглядається як результат професійної соціалізації.

Висувається думка, що розвиток ідентичності призводить 
до ієрархічної упорядкованості наявних соціальних ідентич-
ностей з погляду їх індивідуальної переваги. Важлива увага 
приділяється проблемі впливу соціальної ідентичності на ви-
никнення і розв’язання конфліктів. Підкреслюється роль спі-
льної ідентичності у процесі формування міжгрупової толеран-
тності, зокрема шляхом зменшення групової диференціації 
[16, с. 11]. Розглядається співвідношення професійних та ет-
нічних стереотипів як основи для формування толерантності 
на рівні професійного співтовариства [12]. Отже, в цих робо-
тах професійна ідентичність розглядається як один із видів 
соціальної ідентичності, на рівні з іншими; специфічні особ-
ливості її формування та функціонування не виділяються.



167

У другій групі робіт професійна ідентичність розглядається 
в контексті психології професіонала, його професійної прида-
тності, в ракурсі проблем спеціаліста, обумовлених професій-
ною діяльністю. Даний конструкт пов’язується із необхідніс-
тю побудови більш точних моделей професійної придатності 
та профвідбору [1; 7; 8; 26; 28 та ін.], розглядається як компле-
ксна характеристика відповідності суб’єкта діяльності.

Останнім часом спостерігається посилення уваги дослід-
ників до особистісних аспектів професійного становлення [6; 
7; 26; 34; 36 та ін.] Це зумовлено тим, що формальні харак-
теристики підготовки спеціаліста (наприклад, рівень освіти) 
часто не виправдовують себе, не завжди за ними можна зро-
бити висновок щодо професійної придатності людини до пе-
вної професійної діяльності. Одним із ключових у наукових 
розвідках даної групи є поняття «професіонал». Дане поняття 
змінювало своє змістове наповнення у ході суспільно-історич-
них змін. Так, в умовах планової економіки професіоналами 
вважали спеціалістів, які мали відповідну кваліфікацію. У су-
часних умовах під поняттям професіонал розуміється соціа-
льно компетентна, психологічно зріла особистість, що відзна-
чається високою професійною майстерністю, яка визначає її 
спосіб життя, особливий професійно орієнтований світогляд, 
ментальність і почуття приєднання до професійної спільноти 
[36, с. 49]. Отже, серед ознак професіонала наявна його про-
фесійна ідентичність.

Зв’язок особистісного росту з ростом професіоналізму по-
казано А. Р. Фонарьовим. Він вказує, що структура професій-
ної діяльності та її зміст змінюються з особистісним ростом 
спеціаліста. Фахівець знаходить нові грані, сенс та форми 
в рамках професії, тобто перетворює її, поглиблює уявлення 
про неї. Перетворення професійної діяльності, її якісно новий 
рівень, в свою чергу, призводять до подальшого особистісного 
росту, що у свою чергу наповнює професійну діяльність но-
вим смисловим навантаженням [32]. Є. В. Чорний чітко наго-
лошує, що фундамент професіоналізму — істинна професійна 
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ідентичність, яка є у певному розумінні результатом успішно-
го процесу самоактуалізації. І, можливо, навіть, що це парале-
льні і навіть частково співпадаючі процеси [33, с. 38].

Варто зазначити, що наявність професійної ідентично-
сті має неоднакове значення для різних професій. Значення 
професійної ідентичності у структурі особистості професіо-
нала зростає із збільшенням продуктивного, творчого начала 
у професійній діяльності, ролі особистісних факторів у ефек-
тивності її виконання.

Важливість дослідження проблеми професійної ідентично-
сті спеціалістів тих професій, специфіка яких полягає у від-
сутності однозначного результату, а відповідно і чітких, ви-
значених критеріїв професійної відповідності, професійної 
успішності, підкреслюють Ю. В. Власова, О. А. Белобрикіна 
[7]. У контексті професійної придатності найчастіше вивча-
ється професійна ідентичність представників соціономічних 
професій, зокрема психологів [5; 6; 7; 14; 25; 27; 34 та ін.]. 
І певною мірою такий перекіс виправданий: особистість спе-
ціаліста в даних професіях виступає на перший план і є ін-
струментом роботи.

Виходячи з принципу єдності свідомості та діяльності, вве-
деного Л. С. Рубінштейном (1946), можна стверджувати, що 
професійна діяльність накладає певний відбиток на особис-
тість професіонала. Зокрема зазначається, що певний профе-
сійний профіль обумовлює домінантність розвитку специфіч-
них професійно важливих якостей, здатностей та ціннісних 
орієнтацій особистості [30, с. 79]. У ракурсі проблем спеціа-
ліста, обумовлених професійною діяльністю, в низці робіт ви-
діляється феномен професійної деформації [1; 3; 4; 7; 12; 31 та 
ін.], який пов’язаний і з професійною ідентичністю як негатив-
не її загострення. Під професійною деформацією розуміють 
негативні зміни у психіці людини, що виникають у процесі 
виконання професійної діяльності в результаті гіпертрофії 
професійних особливостей особистості [7, с. 92]. Проявами 
даного феномену виступають особлива переоцінка своїх про-
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фесійних підходів і цінностей, особлива професійна солідар-
ність, нечутливість до інших соціальних позицій, виключна 
захопленість особистості професійною діяльністю [33, с. 52], 
втрата позитивного ставлення до предмета своєї діяльності 
[1, с. 88], загострення професійних звичок, стилю мислення та 
спілкування, перенесення їх на взаємодію з широким колом 
людей [31, с. 13], зниження самокритичності, розвиток пасив-
ного формального ставлення до власної професійної діяль-
ності, самовпевненість та переоцінка власного професійного 
досвіду [3, с. 29] тощо. Найбільше професійна деформація за-
грожує спеціалістам, які працюють з людьми. Хоча і в інших 
сферах така загроза теж є, бо завжди існує певний елемент 
«вживання» суб’єкта діяльності у свій об’єкт праці.

Як було показано, проблема професійної ідентичності ле-
жить у площині багатьох теоретичних та практичних завдань 
психології, що стосуються, по-перше, з’ясування місця про-
фесійної ідентичності у структурі більш загальної соціальної 
ідентичності, по-друге, визначення того, яким чином дане 
утворення пов’язане із ефективним виконанням людиною 
трудових функцій та самовдосконалення у даній сфері, по-
третє, яке місце займає професійна ідентичність у прогнозу-
ванні професійної придатності працівників різних типів про-
фесій, а також, по-четверте, з’ясування причин та наслідків 
для розвитку особистості деяких форм негативного її загос-
трення тощо.

7.2. Професійна ідентичність у структурі самосвідомості 
особистості

Професійна ідентичність виступає важливою характерис-
тикою особистості і розглядається як особлива форма органі-
зації особистого досвіду, набутого у процесі засвоєння профе-
сійної діяльності. Варто наголосити на тісному взаємозв’язку 
професійної та особистісної ідентичності, професійна ідентич-
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ність акцентує увагу на специфіці професійного шляху як 
сфери розвитку ідентичності.

Професійну ідентичність як компонент особистісної іден-
тичності, що забезпечує успішну професійну адаптацію, і як 
домінантний фактор професійної кар’єри, що ґрунтується 
на компетентності, профпридатності, інтересі до роботи і ба-
лансі із середовищем, розглядає О. П. Єрмолаєва [8]. 

Професійна ідентичність має низку спільних рис із соціа-
льною ідентичністю, зокрема, усвідомлення своєї належності 
до соціальної групи, особистісно значуще переживання цієї 
належності, пов’язане з оцінкою членства в ній, наділення 
себе певними психологічними ознаками групи.

На нашу думку, професійна ідентичність особистості мі-
стить поєднання особистісної та соціальної ідентичності. 
Йдеться про взаємну зумовленість цих двох видів ідентично-
сті в межах самосвідомості особистості, де особистісна іден-
тичність забезпечує індивідуальну своєрідність — те, що від-
різняє мене від інших як професійного суб’єкта, а соціальна 
ідентичність — те, з ким я себе ідентифікую, до кого себе від-
ношу, які характеристики при цьому собі приписую.

Професійна ідентичність має низку відмінностей від соціа-
льної та інших видів ідентичностей, що визначають специфіку 
її змісту, особливості вияву і процес формування. Специфіка 
даного феномену виявляється перш за все в тому, що профе-
сійна ідентичність розглядається як частина професійного 
Я особистості — продукту професійної самосвідомості, що є 
психологічною категорією, яка є результатом визначення лю-
диною своєї позиції в системі професійних взаємин.

Професійна ідентичність виступає системним утворенням, 
а її формування відбувається на основі комплексу різнома-
нітних механізмів (когнітивного, мотиваційного, ціннісно-
го). Перетворення індивіда в професіонала розглядається як 
процес формування суб’єкта професійного шляху, що здатен 
розв’язувати комплекс проблем професійного розвитку в ці-
лому.
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Згідно з поглядами Е. Еріксона, ідентичність — результат 
взаємодії самоідентифікації та ідентифікації ззовні. Побудова 
професійної ідентичності — це створення власної моделі по-
ведінки, що має такі властивості: 1) мінлива протягом людсь-
кого життя; 2) достатньо тривала для реалізації на практиці 
[34].

У структурі професійної ідентичності виділяють когнітив-
ні, мотиваційні і ціннісні компоненти. Когнітивна складова 
професійної ідентичності полягає у засвоєнні норм, цінностей 
і традицій відповідної професійної групи [9]. Жодна профе-
сійна діяльність і особистісні новоутворення в ній неможливі 
без когнітивної активності суб’єкта, спрямованої як на пізнан-
ня професійного світу, так і на самопізнання.

Окрім усвідомлення себе як професіонала, у процесі іден-
тифікації відбувається усвідомлення себе всередині профе-
сійного середовища як частини професійного простору. Цей 
простір включає не лише соціальне оточення — колег, не лише 
носіїв певних професійних норм, він містить і об’єкт праці, 
тобто реальність, на яку особистість спрямовує власну актив-
ність.

Професійна ідентичність, як один із провідних критеріїв 
становлення особистості професіонала, тісно пов’язана з та-
кими категоріями, як професіоналізація, Я-концепція, профе-
сійне самовизначення, професійна самосвідомість, професій-
ний статус тощо.

Головна мета досягнення почуття професійної ідентично-
сті полягає у переході від зовнішніх джерел підкріплення і 
зворотнього зв’язку в професійній діяльності до внутрішніх 
джерел, тобто до самопідкріплення. На початковій стадії фор-
мування професійної ідентичності підтримку особистості ви-
являють близькі люди, друзі і зацікавлені співробітники ор-
ганізації. Передбачається, що в подальшому індивід зробить 
почуття ідентичності частиною своєї свідомості.

Механізмом формування професійної Я-концепції завдя-
ки засвоєнню функціонально визначних професійних ролей 
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та динаміці оцінки себе як фахівця виступає професійна само-
ідентифікація. Професійна самоідентифікація розглядається 
як результат фахової підготовки та професійного становлення 
[24].

Професійне самовизначення — невід’ємна складова жит-
тєвого та особистісного самовизначення особистості, один із 
важливих факторів становлення і реалізації фахівця у сфері 
професійної діяльності. Професійне самовизначення перед-
бачає дієве ставлення людини до себе і виконуваної діяльнос-
ті, що виявляється в числених актах професійного вибору.

Методологічні основи психологічного підходу до пробле-
ми самовизначення були закладені С. Л. Рубінштейном, який 
розумів самовизначення як самоідентифікацію, де внутрішні 
умови виступають як причини (проблема саморозвитку, само-
руху, рушійні сили розвитку, джерело розвитку знаходяться 
у самому процесі розвитку як його внутрішні причини), а зов-
нішні причини виступають як умови, як обставини. Підхід, 
окреслений С. Л. Рубінштейном, інтенсивно розвивається 
у працях інших психологів, зокрема К. О. Абульханової-Слав-
ської, Л. І. Божович, А. В. Брушлинського, С. Д. Максименка, 
Л. Е. Орбан-Лембрик та ін.

Етапи самовизначення як ідентифікацію себе із певним 
способом розуміння і взаємодії з навколишнім середовищем 
розглядає М. С. Пряжников [29]. Серед них — самовизначен-
ня в найближчому соціальному оточенні, ідентифікація з різ-
номанітними рольовими позиціями, самовизначення у світі 
ідей, цінностей, самовизначення у способах засвоєння і вико-
нання професійної діяльності.

З позиції професійного становлення і розвитку професій-
ного самовизначення розглядається як тривалий процес, що 
супроводжує увесь професійний шлях людини [3; 23]. Згід-
но з даним підходом, як зміст професійного самовизначення 
розглядають вибір конкретної професії, професійної сфери, 
набуття професійної ідентичності; виділення і перегляд кри-
теріїв, норм для самооцінки відповідно до етапу розвитку. Ре-
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зультати професійного самовизначення з погляду представ-
ників даного підходу може змінюватися залежно від стадії 
професійного розвитку.

Інтеграція загальної психології із психологією професій-
ного розвитку виступає основою для різноманітних періоди-
зацій професійного розвитку. Професійний розвиток особи-
стості група авторів розглядає як інтеграцію двох процесів: 
розвитку особистості в онтогенезі і професіоналізації особи-
стості з початку професійного самовизначення до завершення 
активної трудової діяльності.

Досить поширеними є періодизації професійного розви-
тку, що базуються на досягнені особистістю рівня професіо-
налізму. Серед таких класифікацій варто згадати класифіка-
цію А. К. Маркової, яка вважає критеріями визначення етапів 
розвитку і становлення професіонала, рівня професіоналізму, 
а саме: допрофесіоналізм, що містить етап первинного озна-
йомлення з професією; професіоналізм, що містить етапи 
адаптації до професії; самоактуалізації у професії; вільного 
володіння професією у формі майстерності; суперпрофесіона-
лізм, що містить етапи вільного володіння професією у формі 
творчості, оволодіння низкою близьких професій, творчого 
самопроектування себе як особистості; непрофесіоналізм, що 
зумовлює виконання праці за професійно деформованими нор-
мами й деформацією особистості; післяпрофесіоналізм, що 
зумовлює завершення професійної діяльності [23].

Становлення професійної ідентичності є, з одного боку, 
наслідком і результатом професійної діяльності, засвоєнням 
професійної ролі, проходженням через різноманітні профе-
сійні випробування, а з другого, необхідною умовою профе-
сійної успішності.

Загалом процес становлення професійної ідентичності 
для людей різних професій розвивається за єдиною логікою і 
передбачає проходження приблизно одних і тих самих стадій 
з більш-менш однаковим результатом для кожного з них. По-
руч із цим, кожен фах, кожна спеціальність, диктує свої осо-
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бливості, власну специфіку, яка закономірно відображається 
в особливостях формування та результуючих характеристи-
ках професійної ідентичності.

В умовах розбудови національної системи освіти особли-
вого значення набуває проблема формування професіоналіз-
му сучасного педагога. Але не зважаючи на доволі значний об-
сяг теоретичних та експериментальних досліджень з питань 
розвитку професійної ідентичності, стан розроблення про-
блеми ідентичності вчителів перебуває на етапі аналітичного 
вивчення, а професійна ідентичність вихователя дошкільного 
закладу залишається поза увагою науковців. Неузгодженими 
залишаються погляди науковців на структуру професійної 
ідентичності спеціалістів педагогічного профілю, взаємо-
зв’язок професійної ідентичності та ідентичності соціальної 
й особистісної. Очевидна актуальність вказаних проблем і їх 
недостатня опрацьованість зумовили необхідність у структу-
руванні моделі професійної ідентичності вихователя дошкі-
льного навчального закладу.

7.3. Модель професійної ідентичності вихователя 
дошкільного навчального закладу

На основі аналізу теоретико-емпіричних досліджень та 
власних узагальнень нами виділено компоненти професійної 
ідентичності вихователя дошкільного навчального закладу. 
У створенні та обґрунтуванні структурної моделі професійної 
ідентичності вихователя ДНЗ ми обрали за основу системний 
підхід, а саме — цілісний. При цілісному підході досліджують-
ся зв’язки не лише між частинами об’єкта, але і між частинами 
і цілями. Згідно з генетичними і системними підходами про-
фесійна ідентичність розглядається як цілісний феномен, що 
містить специфічні особливості взаємопов’язаних структур-
них компонентів, функціонування і динаміки.

У загальній структурі моделі професійної ідентичності ви-
хователя ДНЗ нами виокремлено такі компоненти: особисті-
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сний, когнітивний, цілісно-мотиваційний, соціальний, опера-
ційно-дієвий, адиктивно-оцінковий, досвід.

Особистісний компонент включає в себе Я-концепцію, реф-
лексивність, діалогічність, саморегуляцію. Більшість складо-
вих презентує професійно значущі якості фахівця вихователя 
дошкільного навчального закладу. Під професійно значущими 
якостями ми розуміємо низку важливих якостей спеціаліста, 
які сприяють успішному виконанню професійної діяльності, 
ефективному виконанню професійних завдань, особистісно-
професійному зростанню, удосконаленню.

Педагогічний професіоналізм охоплює набір професійних 
властивостей та якостей особистості педагога, що відповіда-
ють вимогам учительської професії; володіння необхідни-
ми засобами, що забезпечують не лише педагогічний вплив 
на вихованця, але і взаємодію, співробітництво та співтвор-
чість із ним, реалізуючи суб’єкт-суб’єктний підхід.

Для активного співробітництва з вихованцями педагогу не-
обхідна мобілізація інтелекту, волі, моральних зусиль, органі-
заторського хисту та вміле оперування засобами формування 
моральних, інтелектуальних і духовних засад дітей. Він пови-
нен володіти широким арсеналом інтелектуальних, мораль-
них та духовних засобів, що забезпечують педагогічний вплив 
на вихованців. До інтелектуальних засобів належить кмітли-
вість, професійно спрямоване сприйняття, пам’ять, мислення, 
уява, увага, виявлення та розвиток творчих здібностей дити-
ни. До моральних — любов до дітей, віра у їхні можливості 
та здібності, педагогічна справедливість, вимогливість, повага 
до вихованця — все, що складає основу професійної етики.

Когнітивний компонент професійної ідентичності об’єднує 
професійно спрямований стиль мислення та здатність до на-
вчання, учіння. Професійно спрямований стиль мислення ві-
дображає специфіку професійної діяльності, сприяє досяг-
ненню в ній успіху. Ніяка професійна діяльність і особистісні 
новоутворення в ній неможливі без когнітивної активності 
суб’єкта, спрямованої як на пізнання професійного світу, так 
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і на самопізнання. Окрім усвідомлення себе як професіонала, 
відбувається усвідомлення себе всередині професійного сере-
довища, як складової професійного простору.

Одним із критеріїв сформованості професійної ідентично-
сті є максимальна відповідність сформованих в індивіда уяв-
лень про типового представника професії та уявлень про себе 
як про професіонала. Невідповідність цих уявлень спричиняє 
внутрішній конфлікт, відчуття невдоволення собою, знижує 
самооцінку і перешкоджає прийняттю колективної ідентич-
ності професійної спільноти. Крім того, принципові відмін-
ності між уявленнями про типового представника та про себе 
як про професіонала можуть спричинити кризу професій-
ного становлення і внаслідок протестних реакцій — відмову 
від професії. Натомість, коли два окремі уявлення прямують 
до тотожності, прийняття колективної ідентичності сприяє 
зміцненню індивідуальної професійної ідентичності і підтри-
мує її, навіть незважаючи на окремі суперечності, фрустрації, 
конфлікти тощо.

Ціннісно-мотиваційний компонент представлений мотива-
цією вибору та оволодінням професією, мотивацією трудової 
діяльності, спрямованістю, професійними цінностями осо-
бистості. Як відомо, на продуктивність будь-якої діяльності 
значною мірою впливає характер мотивації. Внутрішня пози-
тивна мотивація підвищує продуктивність діяльності, сприяє 
отриманню людиною задоволення, а негативна й зовнішня 
— знижують, і тоді діяльність сприймається як примус. При-
чому внутрішню позитивну мотивацію до самовдосконален-
ня, професійного зростання та навчання саму по собі можна 
розглядати як засіб формування професійної ідентичності.

У процесі оволодіння професією фахівець засвоює систему 
основних ціннісних уявлень, що характеризують професійну 
спільноту, на основі яких розвиваються професійно значущі 
якості, формується професійна придатність, професійна са-
мосвідомість, що виявляється в успішній професійній дія-
льності, а також задоволенні обраним шляхом. Прийняття 
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цінностей професійної спільноти, очікування позитивних ре-
зультатів своєї діяльності розширюють компетенцію фахівця, 
знижують імовірність розвитку симптомів вигорання, сприя-
ють формуванню професійної ідентичності.

Не менш значущим у структурі професійної ідентичності 
виступає соціальний компонент, що об’єднує в собі суб’єктивне 
відчуття приналежності до професійної спільноти, адаптацію 
до колективу, здатність до конкуренції, здатність до співробіт-
ництва, залежність/незалежність від соціальної оцінки, імідж.

Операційно-дієвий компонент реалізується через ступінь 
засвоєння практичних навичок та умінь, готовність до профе-
сійних випробувань, професійну діяльність. Складові опера-
ційно-дієвого компонента входять і до професійної компетен-
тності.

Афективно-оцінковий компонент включає в себе емоцій-
но-позитивне сприяння професії, самооцінку, самоставлення, 
сприйняття партнерів по комунікативній взаємодії. Емоційна 
чутливість зумовлює встановлення емпатійних взаємин з ди-
тиною. Емоційна стійкість сприяє адекватному, виваженому 
регулюванню в низці професійних ситуацій. Самооцінка, са-
моставлення відображає ставлення до себе як до професіона-
ла, професійного Я-образу.

Компонент досвід представлений у моделі життєвим та 
професійним досвідом, що є складовими життєвого шляху 
особистості.

Варто зазначити, що поділ компонентів на складові дещо 
умовний, оскільки одна складова може входити до кількох 
компонентів. Вищенаведені компоненти виявляються у ста-
вленні до себе як до професіонала, у ставленні до професії, 
у ставленні до професійної спільноти. Зауважимо, що став-
лення не обов’язково повинно бути лише позитивним. Це таке 
ставлення, що уможливлює ідентифікацію.

Подальший дослідницький інтерес являє собою дослі-
дження динаміки становлення професійної ідентичності ви-
хователя ДНЗ.
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7.4. Досвід вивчення становлення професійної 
ідентичності вихователя дошкільного навчального 
закладу

Метою дослідження є розкриття складових та детермінант 
ідентичності як умови компетентності вихователя дошкіль-
ного навчального закладу.

Дослідження проводилось на базі дошкільних навчальних 
закладів Київської області (Васильківський район). Загаль-
ний об’єм виборки складає 60 осіб (за статєвою приналеж-
ністю — жінки). З метою проведення порівняльного аналізу 
особливостей сформованості професійної ідентичності вихо-
вателей з різним педагогічним стажем до вибірки досліджу-
ваних були включені групи педагогів: 1 група — зі стажем 0-7 
років, 2 група — стажем від 12 до 18 років, 3 група — стажем 
від 22 до 35 років.

Аналіз робіт, присвячених вивченню професійної ідентич-
ності (П. Бергер, Т. Лукман, Д. Сьюпер, Л. Тайлер та ін.), до-
зволив визначити методи дослідження, що можуть фіксувати 
характеристики професійних «Я — образів». А враховуючи те, 
що у структуру професійної ідентичності входять усвідомлені 
і неусвідомлені компоненти, необхідним елементом діагнос-
тики є підстави вважати проективний метод.

У нашому дослідженні проективний метод використову-
ється у вигляді методики вільних описів у варіанті самозвіту, 
оскільки саме цей метод дає можливість прослідкувати особ-
ливості самоопису та проаналізувати продукти самосвідомо-
сті.

Учасникам дослідження пропонувалося описати себе 
за трьома ключовими позиціями:

уявлення про своє ідеальне професійне «Я»;
уявлення про своє реальне професійне «Я»;
уявлення про якості, що несумісні з професію вихова-
теля.

–
–
–
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З метою вивчення видів ідентичності, що включені у струк-
туру самосвідомості педагогів та вивчення їх змістовних ха-
рактеристик було використано тест наближений до проек-
тивних методик дослідження особистості «Хто Я?» (М. Кун, 
Т. Макпартленд, 1954) [19] у варіанті обробки Л. Ф. Бурлачу-
ка, С. М. Морозова [5].

Теоретичною основою методики є концепція М. Куна, згі-
дно основних її постулатів, сутність особистості можна ви-
значити через відповіді на питання «Хто я такий?», звернені 
до самого себе. За інструкцією тесту досліджуваному про-
понувалось протягом 12 хвилин дати якомога більше різних 
відповідей на питання «Хто Я?» Адже це питання логічно 
пов’язане з характеристиками власного сприйняття людиною 
себе, тобто з її образом «Я». Відповідаючи на це питання, лю-
дина вказує не тільки соціальні ролі, але і характеристики-ви-
значення, з якими вона себе співвідносить, ідентифікує, тобто 
вона описує ті риси, які, на її думку, пов’язані з нею. Наявність 
у самоописах індивідуальних характеристик говорить про те, 
наскільки людина усвідомлює і приймає свою унікальність 
(показники рефлексивної, комунікативної, фізичної, матері-
альної, діяльної ідентичності).

У процесі вивчення професійної ідентичності було встано-
влено, що структура самосвідомості педагогів включає декі-
лька видів ідентичності: соціальну ідентичність (професійне 
«Я», сімейне «Я», статево-рольове «Я»), особистісну ідентич-
ність (фізичне «Я», позитивно характеризуємо «Я», грома-
дянську ідентичність):

сімейна ідентичність — 24 %;
професійна ідентичність — 25 %;
особистісна ідентичність — 26 %;
статево-рольова ідентичність — 16 %;
громадянська ідентичність — 8 %;
часткова ідентичність — 2 %.

Треба зазначити, що за результатами дослідження стриж-
неве місце у структурі ідентичності вихователів займає сімей-

–
–
–
–
–
–
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на ідентичність (24 %), скоріш за все, це пояснюється тим, що 
100 % респондентів є жінками, для яких функції виховання ді-
тей і турбота про сім’ю є основною («я — мама, дбайлива, лю-
бляча», «чудова сестра», «дочка», «щаслива мама», «люблю 
свою сім’ю», «я дочка своєї мами», «кохана дружина», «хочу 
більше уваги приділяти своїм дітям», «хочу, щоб мої діти були 
найкращими», «мрію про щасливе майбутнє своїх дітей», «я 
жінка своєму чоловікові», «несу відповідальність за своїх ді-
тей», «я найулюбленіша мама», «дуже люблю свого сина», 
«безмежно люблю і поважаю свою маму», «я — турботлива 
дочка», «улюблена дочка та онука», «чоловік — моя розрада, 
опора, найкращий друг», «я — любляча мати», «я — хазяйка 
дому», «хочу, щоб діти жили краще, ніж ми».

Таким чином, саме наявність батьківських рис у виховате-
ля, котрий, богато в чому і виконує функції батьків, є профе-
сійно значущими і входять до структури професійної самосві-
домості.

Статева ідентичність посідає особливе місце у самосвідомо-
сті опитаних. Частина респондентів (82 %) безпосередньо по-
значає свою стать: «кохана жінка», «сильна жінка», «я — жін-
ка», «красива приваблива жінка», «жінка — любляча і люби-
ма», «я кохаю і кохана».

Частина опитаних (18 %) вказує на свою статеву принале-
жність опосередковано за допомогою соціальних ролей, закін-
чення слів: «приваблива», «розумна», «освічена». Наявність і 
прямого, і непрямого емоційно-позитивного позначення статі 
говорить про достатню сформованість позитивної статевої іден-
тичності. Вони підкреслюють прийняття своєї привабливості 
як представника статі, що характерне для всіх опитаних (100 %). 
Усвідомлення своєї гендерної приналежності та позитивне став-
лення до своєї статі входить до змісту професійної самосвідомо-
сті вихователів і є необхідною особистісною якістю для успіш-
ної професійної діяльності саме в системі дошкільної освіти. 
Адже у всіх педагогів можна виділити виражену гендерну спе-
цифіку, пов’язану з пріоритетністю саме жіночих якостей при 



181

роботі з дітьми (бажання працювати з дітьми, любов до дітей, 
задоволення, що отримується від педагогічної діяльності).

Досвід вивчення ідентичності вихователя дошкільного 
навчального закладу дозволяє виділити особистісну ідентич-
ність, яка займає значне місце у структурі самосвідомості 
опитаних нами (26 % висловлювань). Тобто вихователі іден-
тифікують себе як особистість, усвідомлюють та приймають 
особливості прояву свого «Я» у почуттях, діях.

В особистісних ідентифікаційних характеристиках опита-
них значне місце займає сфера інтимно-особистісних відно-
син. Вони ідентифікують себе через членство групи друзів: «я 
добрий друг», «люблю друзів», «намагаюсь бути потрібною», 
«у мене вірні друзі», «люблю товариство добрих, веселих лю-
дей», «люблю свій колектив», «люблю своїх друзів», «ціную 
своїх друзів», «люблю людей». Також опитані позитивно оці-
нюють свою здатність до взаємодії з людьми: «люблю спілку-
ватися з людьми», «вмію знайти спільну мову з людьми», «я 
комунікабельна», «намагаюсь бути душею компанії» тощо (з 
матеріалів опитування). Висловлювання опитаних свідчать 
про їх розвинуту комунікабельність. За даними досліджень, 
комунікабельність педагога є значним потенціалом, який ви-
значає тривалість здіснення цієї соціальної ролі та є здатністю 
зберігати професійність навіть в умовах, що сприяють профе-
сійному вигоранню. Комунікативна активність вихователя 
розповсюджується не тільки на дітей, адже, крім спілкування 
з дітьми, вихователю, відповідно до його професійних функ-
цій і завдань, доводиться також спілкуватися з їхніми батька-
ми та родичами, помічником вихователя, фахівцями іншого 
профілю, адміністрацією ДНЗ тощо.

Професійна самосвідомість у стуктурі ідентичності педаго-
гів представлена у 82 % всіх опитаних. Вона складає 23 % у за-
гальній стуктурі ідентичності: вагомість її варіює у залежності 
від педагогічного стажу: у групі вихователів зі стажем від 0 
до 7 років профідентичність складає 19 %; в групі виховате-
лів зі стажем 12-20 років — 25 %, у групі зі стажем 20-35 років 
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— 31 %. Респонденти ідентифікують себе як професіоналів: «я 
педагог», «щаслива людина, тому що маю роботу, яку люблю 
— вихователя», «працюю у садочку», «людина, яка виховує, 
навчає, несе відповідальність за дітей у садочку», «Я — вихо-
ватель», «я люблю свою роботу», «хочу віддаватись роботі», 
«мені подобається моя професія», «я сумлінний працівник», 
«на роботі я завжди самовіддана» (з матеріалів дослідження).

Професійна ідентичність, за нашим припущенням, може 
виступати як семантична близькість конструктів «Я як фа-
хівець» (уявлення про те, який я професіонал), «Ідеальний 
вихователь» (ідеальний образ), «Вихователь-невдаха» (нега-
тивний образ). Виходячи з цього, учасникам дослідження про-
понувалось описати себе за трьома ключовими позиціями:

уявлення про своє реальне професійне «Я»;
уявлення про своє ідеальне професійне «Я»;
уявлення про якості, які несумісні з професією вихова-
теля.

Ідеальне професійне «Я» — це зразок, ідеал, яким повинен 
бути професіонал. Він упорядковується і диференціюється 
засвоєнням професійних нормативів і стереотипів. Це ком-
плекс гіпотетичних уявлень про типового представника даної 
професії, гідного називатися професіоналом.

У результаті аналізу одержаних даних виділено та про-
ранжовано найбільш значущі якості ідеального вихователя. 
Приводимо їх у відповідності із займаними позиціями та їх 
вагою:

1. Добрий, людяний, лояльний — 91 %
2. Вихований, інтелігентний, делікатний — 73 %
3. Інтелектуально розвинутий, розумний, допитливий, 

освічений — 73 %
4. Комунікабельний — 64 %
5. Чесний, справедливий — 54 %
6. Врівноважений, спокійний, адекватний — 45 %
7. Творча особистість — 45 %
8. Вимогливий, послідовний, організований — 36 %

•
•
•
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9. Турботливий, дбайливий — 27 %
10. Розуміє настрій та внутрішній світ дитини, вміє вста-

новити контакт з дітьми — 27 %
11. Любить свою роботу — 18 %
12. Трудолюбивий — 18 %
13. Впевнений, поважаю себе — 18 %
14. Гнучкий у підборі виховних впливів — 9 %
15. Красивий — 18 %
16. Вміє зацікавити дітей — 9 %
17. З почуттям гумору — 9 %
18. Енергійний, жвавий — 9 %
19. Артистичний — 9 %
20. Сильний — 9 %
21. Молодий — 9 %
22. Оптиміст — 9 %
Отже, позиція «Ідеальний вихователь» характеризується 

досліджуваними через якості, що притаманні, на думку респон-
дентів, професіоналові, і включають в себе як власне особистісні 
характеристики, так і професійно значущі якості. Їх комплекс 
складає образ ідеального вихователя для даної групи опитаних. 
Як бачимо, найбільш значущими для представників усіх груп 
опитаних є характеристики, що відображують альтруїстичні 
цінності, традиційно домінуючих для фахівців соціономічних 
професій, які є водночас і відображенням певних особистісних 
рис та установок, і сутністю професії, і мотиватором до актив-
ної професійної діяльності, що знаходить вияв у зростаючій 
професійності суджень вихователів-майстрів про сутність спе-
цифіки, пов’язаній з даним профілем діяльності.

Уточнює і доповнює образ ідеального вихователя образ 
«Вихователя — невдахи». Для того, щоб відповісти собі на за-
питання «Яким я повинен бути? Ким я повинен бути? Яким 
я є? Ким я є?» необхідно також знайти відповідь на запитан-
ня «Яким я не повинен (не можу) бути? Яким я не є? Ким 
я не є?»
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Позиція «Професіонал — невдаха» характеризується дослі-
джуваними через якості, що ідентифікуються ними як непри-
пустимі для професії вихователя. Вони складають комплекс 
рис особистості та поведінки, що є забороненими у професії. 
На рівні Я-концепції це усвідомлюється як рефлексивно об-
ґрунтовані обмеження на власні професійні дії. За даними 
обмеженнями приховується не лише локус контролю, профе-
сійна відповідальність, але і можливість для професійного са-
мовдосконалення. Наводимо комплекс забороненої поведін-
ки вихователя для даної групи опитаних у відповідності із за-
йманими позиціями:

1. Злий, мстивий — 98 %
2. Інтелектуально обмежений, неграмотний, неосвічений, 

тупий — 98 %
3. Не любить дітей — 81 %
4. Не вміє організувати ні себе, ні дітей — 73 %
5. Неврівноважений, нестриманий, нервовий — 64 %
6.  Черствий, байдужий — 36 %
7. Корисний, любить гроші — 36 %
8. Невпевнений — 36 %
9. Має завищену самооцінку — 36 %
10. Несправедливий — 18 %
11. Невихований — 18 %
12. Неуважний — 16 %
13. Невимогливий — 16 %
14. Погано розвинута інтуїція — 16 %
15. Здатний підняти на дитину руку — 16 %
Роль «Я — професіонал» характеризується опитаними 

низкою професійно значущих та загальнолюдських якостей, 
загалом «психологічний портрет» є цілком позитивним. Бі-
льшість якостей, з якими ідентифікують себе опитані, прита-
манні ідеальному вихователю. Розглянемо уявлення про себе 
як професіонала вихователів з різним педагогічним стажем 
роботи.

Вихователі із педагогічним стажем від 0 до 7 років.
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Вихователі даної групи ідентифікують себе з основними 
характеристиками ідеального вихователя: «люблю дітей», 
«добра», «комунікабельна», «творча», «люблю свою роботу». 
Професійна ідентичність педагогів представлена в основному 
позитивними особистісними характеристиками, що наближує 
їх образ «Я — професіонал» до образу «Я — ідеальна». Нега-
тивні якості, наприклад, «сором’язлива», «нерішуча», «не маю 
досвіду, тому в багатьох речах я недосвідчена» займають лише 
2 % в ідентифікаційних характеристиках, що свідчить про не-
достатньо адекватну оцінку себе як професіонала, завищену 
самооцінку опитаних.

Значне місце у структурі ідентичності вихователів даної 
групи займає матеріальна перспектива, яка включає бажання 
покращення свого добробуту: «хочу одержувати більше гро-
шей за свій труд», «хочу жити в достатку».

Позитивним є прагнення більшості опитаних цієї групи 
до саморозвитку: «люблю пізнавати щось нове», «хочу стати 
більш досконалою», «ризикуючи іду впевнено до мети», «по-
стійно працюю над вдосконаленням свого фахового рівня». 
Таку позитивну мотивацію до навчання, самовдосконалення 
саму по собі можна розглядати як формування професійної 
ідентичності.

Отже, професійну ідентичність педагогів даної групи можна 
характеризувати як відкриту нестабільну ідентичність. Для них 
характерна відкритість до нового в собі та оточенні, схільність 
до самозмін. Такі люди ще не остаточно самовизначились у про-
фесійному плані, не цілком відчувають цілісність своєї особис-
тості, ймовірно, що вони перебувають у пошуку, триває процес 
формування нової ідентичності на тлі існуючої.

Вихователі із педагогічним стажем від 12 до 18 років.
Позиція «Я — професіонал» характеризується педагогами 

даної групи низкою професійно значущих та загальнолюдсь-
ких якостей. Вихователі позиціонують себе з основними яко-
стями ідеального вихователя, надаючи особливого значення 
вмінню вихователя встановлювати взаєморозуміння з дітьми, 
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їхніми батьками, його відповідальності, справедливості, чес-
ності. Рівень диференційованості ідентичності високий, що 
свідчить про розвинуту рефлексію опитаних. Серед негативно 
оцінюваних якостей — «не завжди відповідальна», «занадто 
самокритична», «сором’язлива», «нервова», «не завжди врів-
новажена», «не повністю досконала». Співвідношення пози-
тивних та негативних оцінок себе свідчить про адекватність 
самооцінки опитаних та високий рівень самооцінки більшості 
представників даної групи, що передбачає впевненість у собі, 
високий рівень соціальної компетентності і самоконтролю. 
Аналіз використаних респондентами якостей для характе-
ристики ролі «Я — професіонал» дозволяє зробити висновок 
про достатній рівень критичності та реалістичності в оцінці 
вихователями себе теперішнього, бажання ідентифікувати 
себе з еталоном, образом ідеального вихователя. Так, важли-
во, що вихователі, ідентифікуючи себе з еталоном, образом 
ідеального вихователя, висувають завдання, напрямки свого 
професійного та особистісного саморозвитку: «хочу бути ро-
зумнішою», «хочу розвиватися», «намагаюсь бути справедли-
вою», «хочу бути більш досконалою у професії», «сподіваюсь 
стати більш розкомплексованою», «намагаюсь бути хорошою 
вихователькою», «сподіваюсь стати більш адекватною», «на-
магаюсь, щоб кожне заняття з дітьми було їм цікаве, несло 
щось нове».

Майже всі (96 %) педагоги говорять про задоволеність сво-
єю професією: «мені подобається моя професія», «я люблю 
свою роботу», «люблю свій колектив», «я щаслива», «я хочу 
віддаватись роботі».

В ідентифікаційних характеристиках опитаних представ-
лена потреба в отримані нових знань, прагнення змінюва-
тись, розвиватись: «хочу стати більш досконалою», «хочу 
розвиватися», «хочу бути добріше», «хочу частіше відвіду-
вати оперу, театри, концерти». Перспективна ідентичність 
опитаних включає бажання покращення свого добробуту: 
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«хочу жити в достатку», «хочу одержувати більше грошей 
за свій труд».

Прагнення до самовдосконалення та професійного зрос-
тання свідчить про відкритість ідентичності вихователів даної 
групи.

Вихователі із педагогічним стажем від 22 до 35 років.
За співвідношенням соціальних ролей та індивідуальних 

характеристик у самоописах педагогів даної групи можна го-
ворити, що опитані мають чітке уявлення про свої соціальні 
ролі і приймають свої індивідуальні характеристики. Струк-
тура ідентичності представників даної групи найбільш дифе-
ренційована у порівнянні з групами вихователів, які мають 
меньший педагогічний стаж роботи, що свідчить про високий 
рівень усвідомленості себе та рівень розвитку рефлексії.

Педагоги-«майстри» позитивно сприймають себе, добре 
усвідомлюють особисті потреб, можливості, професійні інте-
реси та цінності, мають чітко окреслені професійний і життє-
вий плани, прагнуть досягти ідеального образу професійного 
«Я».

Ціннісна прихільність педагогів даної групи до своєї про-
фесійної спільноти, задоволеність своєю роботою та життям 
загалом, що є одним із показників розвитку професійної іден-
тичності, знаходить вияв у таких ідентифікаціях: «люблю 
свою роботу», «люблю свій колектив», «мені подобається моя 
професія, «люблю життя», «щаслива».

Ідентифікаційні характеристики професіоналів даної гру-
пи супроводжує почуття професійної ідентичності, яке пере-
живається як позитивне ставлення індивіда до професії, як 
бажання працювати в даних умовах і за даною спеціальністю, 
як прагнення до оптимального виконання професіональної 
діяльность. Впевненість, яку отримує фахівець, відчуваючи 
власну ефективність, дозволяє йому більш гармонійно іден-
тифікувати себе як професіонала, відчувати свою причетність 
до професійної спільноти через її підтримку та позитивну 
оцінку.
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Досвідчені педагоги прагнуть ідентифікуватися з етало-
нами професійно привабливих образів: здатністю до співро-
бітництва, альтруїзму, великодушності: «чуйна до людського 
горя людина», «люблю людей», «живу для когось», «намага-
юсь бути потрібною людям», «люблю допомогати», «безкори-
сна», «хороший порадник».

Інтегрованою метою проведення тренінгу «Подорож у по-
шуках професійної ідентичності» є сприяння опимізації ста-
новлення професійної ідентичності вихователя ДНЗ.

Завдання тренінгу умовно можна поділити на 3 групи:
завдання самодослідження, самодіагностики та усвідо-
млення;
завдання формування, навчання та тренування;
завдання перевірки, експериментування та самооціню-
вання.

Перша група об’єднує в собі завдання, які спрямовані на са-
модослідження учасниками власних уявлень про професію, 
професійно значущі якості особистості, шляхи професійного 
самовдосконалення та розвитку, а також рівня сформованості 
професійної ідентичності та її характеру. Передбачаються та-
кож процедури самодіагностики і самоаналізу з метою глиб-
шого усвідомлення власної причетності до професії, особисті-
сних характеристик — вимогам професії.

Друга група завдань включає в себе різноманітні тренінгові 
акції, вправи, ігри та ін., що покликані формувати професійну 
ідентичність через навчання та тренування професійно важ-
ливих умінь та навичок, розвиток уявлень про власне місце 
у професійній площині, відпрацювання навичок функціону-
вання в ній розв’язання гіпотетичних рольових конфліктів 
тощо.

Третя група завдань забезпечує можливості для перевірки 
у безпечному форматі (рольові ігри, процедури самооціню-
вання та сприймання зворотнього зв’язку інших учасників 
групи) ступеня розвитку власної професійної ідентичності, 

–

–
–
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лояльності до професії, готовності до практичного функціо-
нування у професійній ролі.

Програма тренінгу «Подорож у пошуках професійної іден-
тичності» загалом та її завдання зокрема співвідноситься із 
психодіагностичними, психокорекційними процесами, із про-
цесом професійної підготовки, із психотерапією, самовдоско-
наленням та готовністю до професійної діяльності.

Ведучим данного соціально-психологічного тренінгу може 
бути професійних психолог із досвідом практичної роботи 
за фахом і проведення тренінгів.

Функції ведучого: організаційна, мотивуюча, інформацій-
на, стимулююча, корекційна.

Очікувані результати: очікуються, що участь у тренінговій 
групі оптимізує й стимулює процес становлення професійної 
ідентичності.

Зміст програми соціально-психологічного тренінгу «Подо-
рож у пошуках професійної ідентичності».

Заняття № 1
Мета: знайомство учасників; створити психологічні умови 

для ефективної роботи тренінгової групи, сприятливу емоцій-
ну атмосферу прийняття і довіри у спілкуванні; ознайомити 
учасників з основними принципами тренінгу та правилами 
роботи групи, ввести групові норми; ознайомити учасників з 
програмою занять, зорієнтувати на обрану тематику; залучи-
ти до активної участі в роботі тренінгової групи.

Зміст заняття: вступ, введення тренінгових імен, знайом-
ство, «Життєве кредо», «Балакучий м’яч», «Познайомтесь — 
вихователь», завершальне слово тренера.

Заняття № 2
Мета: ввести поняття «професійна ідентичність»; розкри-

ти важливість формування професійної ідентичності, взаємо-
зв’язок професійної ідентичності та кар’єрного успіху; моти-
вувати учасників тренінгу до цілеспрямованої роботи задля 
успішного віднайдення професійної ідентичності.
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Зміст заняття: привітання учасників, мозковий штурм 
на тему «Що таке професійна ідентичність»; теоретичний 
блок, «Поняття кар’єри», «Казковий герой».

Заняття № 3
Мета: створити умови для аналізу існуючого в суспільній 

свідомості та окремо у самосвідомості кожного учасника уза-
гальненого (частостереотипного) образу вихователя ДНЗ та 
дослідити його вплив на процес формування професійної іден-
тичності.

Зміст заняття: вступний шерінг, «Готель», «Ревізія ресур-
сів», завершальний шерінг «Тут і зараз».

Заняття № 4
Мета: ввести поняття «професійно значущі якості особи-

стості» та створити комфортні умови для самодослідження 
ступеня їх сформованості учасниками; працювати над розвит-
ком емпатійності, сенситивності.

Зміст заняття: теоретичний блок, мозковий штурм, «Лоте-
рея», шерінг, заключне слово тренера.

Заняття № 5
Мета: продовжувати роботу над розвитком комунікатив-

них умінь і навичок, емпатійності та сенситивності у спілку-
ванні, уміння слухати і розуміти співрозмовника, відчувати 
його настрій та стан.

Зміст заняття: вступне слово тренера, «Говоримо цифра-
ми», «За скляною стіною», «Передай почуття», «Малюємо 
власні почуття», робота в парах, спрямована на відпрацюван-
ня навичок емпатійного слухання, заключний шерінг.

Заняття № 6
Мета: дослідити ступінь сформованості професійної іден-

тичності на рівні власних уявлень про професію, професійну 
роль, внутрішню сутність та зміст професійних завдань; роз-
винути навички професійної самопрезинтації.
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Зміст занять: вступне слово тренера, «Хто ти такий», «Ви-
правдання», завершальний шерінг.

Заняття № 7
Мета: формування цілісного та узагальненого уявлен-

ня про профідентичність, оцінка ступеня сформованості та 
перспектив розвитку власної профідентичності учасників 
групи.

Зміст заняття: вступне слово тренера, «Моя метафора», 
«Мозаїка профідентичності», «Чарівна крамниця», підсумко-
ве слово тренера.

Заняття № 8
Мета: створити умови для здобуття досвіду професійної та 

соціальної впевненості у собі, правильності власних рішень та 
дій; розвинути здатність до формулювання своїх поглядів, ви-
раження особистих і професійних цінностей та установок.

Зміст заняття: вступне слово тренера, «Коридор просвіт-
лення», «лист до історичної особи», підсумковий шерінг.

Заняття № 9
Мета: забезпечити учасникам тренінгу позитивне підкріп-

лення, впевненість у власних силах, мотивацію до продовжен-
ня професійного розвитку; підвести підсумки роботи групи, 
отримати зворотній зв’язок; підсумок роботи тренінгової гру-
пи.

Зміст заняття: вступне слово тренера, висловлювання уча-
сників про власний досвід роботи у групі, прощання учасни-
ків, заповнення анкет.

У структурі ідентичності педагогів саме цієї групи предста-
влена громадянська ідентичність. Респонденти ідентифіку-
ють себе як «патріота своєї країни», «громадянина України». 
У них зростає інтерес до екзистенційних проблем та проблем 
спілкування. Це, ймовірно, пов’язано з актуалізацією осо-
бистісного аспекту ідентичності. Відчувають спрямованість 
на осмислення власного життя, сприймають власну супереч-
ливість та іноді неадекватність. Для них професія і робота 
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— потужне джерело і важлива складова загальної ідентично-
сті. Представникам даної групи притаманна закрита стабільна 
ідентичність.

Висновки: отже, на основі проведених досліджень, нами 
було з’ясовано, що:

структуроутворюючою мотивацією у моделі професій-
ної самосвідомості педагогів ДНЗ є бажання працювати 
з дітьми (любов до дітей), такий мотив як «виховання 
дітей» співвідноситься з «ролями жінки, матері». Отже, 
наявність батьківських рис у вихователя, котрий багато 
в чому виконує функції батьків, є професійно значущи-
ми і входять до структури професійної самосвідомості;
усвідомлення своєї гендерної приналежності та позитив-
не ставлення до своєї статі входять до змісту професій-
ної ідентичності вихователів і є необхідними особисті-
сними якостями для успішної професійної діяльності 
саме в системі дошкільної освіти. Адже у всіх педагогів 
можна виділити виражену гендерну специфіку, пов’яза-
ну з пріоритетністю саме таких якостей під час роботи з 
дітьми;
професійна ідентичність педагогів ДНЗ у зв’язку з нако-
пиченням у них досвіду роботи зазнає низку змін. Серед 
найбільш значущих: зміна образу себе у професії і зміна 
пріоритетів в оцінці рівня свого професіоналізму.

Наявність диференційованих знань про професію при від-
сутності достатнього досвіду роботи в ній приводить до най-
більш амбівалентного образу себе у професії педагогів-почат-
ківців;

на перших етапах формування професійної педагогічної 
ідентичності, у зв’язку із недостатнім досвідом роботи 
образ себе як професіонала є найбільш амбівалентним 
та наближується скоріше до ідеального образу себе;
збільшення стажу роботи впливає на появу тенденції 
зближення ідеального і реального професійних «Я-об-
разів» педагогів;

–

–

–
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знайшла свій прояв тенденція професійних орієнтирів 
у вихователів, які мають різний стаж роботи. Досвідчені 
педагоги прагнуть ідентифікуватися з еталонами про-
фесійно привабливих образів: здатністю до співробітни-
цтва, альтруїзму та велокодушності;
з накопиченням педагогічного досвіду роботи відбува-
ються зміни у професійному самовизначенні, воно стає 
більш диференційованим, а його окремі компоненти 
— більш усвідомленими;
важливою умовою професійного самовизначення педа-
гогів ДНЗ є наявність образу професіонала, носія конк-
ретного рольового та функціонального репертуару, а не 
узагальнений образ педагога ДНЗ.
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Розділ VIII. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ 
ІДЕНТИЧНОСТІ ПСИХОТЕРАПЕВТА

Професія психотерапевта є особливим видом діяльності, 
яка вимагає, крім знань, певних особистісних якостей, особ-
ливої структури світогляду. Тому разом з теоретичними знан-
нями і професійним вмінням, які є фундаментом будь-якої 
професії особистості, які набувають психотерапевтичну спеці-
алізацію, потребують комплексного психолого-педагогічного 
підходу до створення умов особистісного зростання у процесі 
становлення професійної ідентичності.

Уява про ідентичність містилась в одному із звернень 
З. Фройда до членів єврейської спільноти «БнайБріт» у 1926 
році. Говорячи про те, що його не пов’язує з ними ні віра, ні на-
ціональна гордість, він у той же час відмітив, що у нього було 
«ясне усвідомлення внутрішньої тотожності із ними, затишне 
усвідомлення загального психологічного устрою» [16].

Проблема ідентичності стала центром дослідницької та 
терапевтичної діяльності американського психоаналітика 
Е. Еріксона, який висунув епігенетичну (покроковий розви-
ток в ембріології) концепцію життєвого циклу і кризи ідентич-
ності. Ідеї про ідентичність були сформульовані і викладені 
в таких його роботах, як «Дитинство і суспільство» (1950), 
«Молодий Лютер. Психоаналітичне історичне дослідження» 
(1958), «Ідентичність: юність та криза» (1967), «Життєва іс-
торія та історичний момент» (1975).

Подальший розвиток «Я» супроводжується підсиленням 
внутрішніх тенденцій, спрямованих на інтеграцію різних пси-
хічних функцій, ріст самосвідомості, здобуття самостійності 
мислення і дії, формування особистicної ідентичності (Е. Ерік-
сон). Орієнтація на реальність, свобода вибору життєвих ці-
лей та задач, прийняття відповідальності за свої особистісні 
рішення — все це стає свідоцтвом нового рівня розвитку «Я», 
що характеризується цілісністю і зрілістю особистості. Здо-
буття психічної стабільності означає формування дорослої 
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відповідальної особистості, у якої в оптимальному варіанті 
має місце синхронізація адаптивної, регулюючої, організую-
чої, гармонізуючої, синтетичної функції «Я».

Психотерапія в Європі бурхливо розвивалась протягом 
століття, виробивши класичні стандарти у справі підготов-
ки практичних психологів, проте ці досягнення явно недо-
статньою мірою використовуються в галузі психотерапії 
в Україні. Дуже часто підготовка психотерапевта відбувається 
без врахувань світових стандартів, проте вітчизняні науковці 
працюють у цьому напрямку (Г. С. Абрамова, О. Ф. Бондарен-
ко, Ж. П. Вірна, Л. В. Долинська, В. Г. Панок, Н. Г. Повякель, 
Н. В. Чепелєва, Ф. Л. Бурлачук, В. А. Семиченко, Г. С. Яценко 
та інші), адже професійна ідентичність — це один із вельми 
важливих напрямів дослідження, так як основним інструмен-
том впливу психотерапевта, окрім спеціальних психологічних 
методик, тестів, виступає його особистість.

Таким чином, формування особистості психотерапевта по-
винно розглядатись у контексті особистісно-орієнтованого 
підходу, основна мета якого — сприяти формуванню профе-
сійної ідентичності.

Професійна ідентичність розглядається вищезгаданими 
психологами як багатокомпонентне утворення, у структуру 
якого входить: високий рівень мотивації та оволодіння про-
фесією, у змісті якої домінують не лише пізнавальні, а й емпа-
тійні мотиви співпраці із людьми; оптимістична націленість 
на позитивний результат психологічного впливу; збалансо-
вана система екзистенціально-гуманістичних цінностей і ці-
лісних орієнтацій; високий рівень здатності до релаксації та 
самопізнання.
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8.1. Самопізнання як багатомірний процес становлення 
людства

У витоків філософської культури епохи Відродження сто-
їть Данте, думка про самостійність земного призначення лю-
дини лежить в основі його політичної ідеї — програми єдиної 
всесвітньої монархії, світської, незалежної від церкви. Свобо-
да волі, в розумінні Данте, не дозволяє уникнути особистої 
відповідальності за те, що відбувається у світі, а не звернути 
її на Бога. Користуючись даною йому волею, людина здатна 
до звершення свого земного подвигу, до виконання свого зем-
ного призначення [3; 4; 7; 18; 20].

Гуманізм Франческо Петрарки прокладає шлях до нової 
антропології, звертаючи увагу на внутрішній світ людини, 
і через це — до нового трактування людської гідності, місця 
людини у Всесвіті. Здійснення людиною свого призначення 
потребує не боротьби із власною природою, не переборюван-
ня гріховної природи, а навпаки — слідування природі.

Втеча від світу, відмова від слідування власній природі, пе-
реборювання земних спокус — все це переглянуто в системі 
гуманістичної моралі. Більш того, оскільки власне слідуван-
ня природі проголошується головною метою і обов’язковою 
умовою гідного людини існування, всякий відхід від природи 
(тим більше — боротьби з нею) є протиприродним. Леонардо 
Бруні протиставляє монотонність середньовічної схоласти-
ки — боротьбу шкіл і напрямків древньої філософії. Тут були 
стоїки, академіки, перипатетики, епікурейці, і між ними вини-
кали сварки та суперечності. Власне, в існуванні у філософії 
боротьби напрямків і бачить гуманіст шлях до досягнення іс-
тини [7, с. 34].

Гуманістична антропологія підтримує в людині діяльнісне 
начало, тим самим вона протистоїть як середньовічному ас-
кетизму, так і гедоністичній насолоді. «Людина народжуєть-
ся не для безрадісного існування в бездії, а щоб працювати 
над великою і грандіозною справою» [18, с. 237].
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Подібний ідеал грандіозно розвинутої, досконалої особи-
стості ліг в основу гуманістичної педагогіки, чинить великий 
вплив на розвиток педагогічної теорії і практики наступних 
століть і значною мірою визначив виховання декількох по-
колінь європейської інтелігенції епохи Відродження. І з гу-
маністичного вчення про красу людини випливає турбота 
про фізичний розвиток, про гармонійне поєднання в людині 
різнобічних властивостей та якостей, про призначення лю-
дини.

Тисячоліттями формувалося відношення людини до себе, 
до своїх цінностей, до свого призначення в житті; динаміка 
людства переходила від одної колективної рефлексії до іншої, 
акумулюючи надбання та цінності епох, формуючи свідомість 
людини та її відношення до своєї діяльності, таким є шлях 
зміни особистості — в цьому і є динаміка ідентичності. Таким 
чином, ідентичність — багатомірний процес становлення люд-
ства.

Психотерапія є дитям антропологічної революції [11, с. 23], 
що лежить в основі сучасної культури, як одна з найпоказові-
ших її гуманітарних практик.

У психотерапії свій шлях у системі гуманітарних проблем 
сучасності, своя система екзистенціальних і культурних цін-
ностей, що називається «внутрішніми», «особистісними», 
«суб’єктивними», «архетипічними» чи просто «психічними», 
які складають автономне ціннісне ядро, яке легко відрізнити. 
Біля нього постійно кристалізується своєрідна екзистенціаль-
на прагматика психотерапії, те властиве їй багатство мотивів і 
цілей, звернених до психотерапевтичного процесу, до саморе-
алізації, до особистісного зросту, душевно-тілесної цілісності, 
констатує Бьюдженталь [5, с. 7].

Навчання психотерапевтів започаткувала психоаналітич-
на модель навчання. З. Фройд визнавав потребу попередньої 
терапії кожного психоаналітика. Цю першу психоаналітич-
ну модель навчання психотерапевта З. Фройд оцінював, як 
можливість відкриття свого несвідомого, аналізу надавалось 
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меншого значення. Власне, тому він і вважав тоді, що такий 
вступний етап дозволить далі аналітику провести самоаналіз. 
Самопізнання було одним із джерел виникнення психоана-
лізу. В середині 90-х років XIX століття З. Фройд приділяв 
значну увагу самоаналізу. В 1897 році у листах другу, ліка-
рю В. Фліссу, З. Фройд багаторазово писав про те, що є сам 
для себе найбільш важливим пацієнтом.

У XIX сторіччі З. Фройд та К. Г. Юнг приділяли значну 
увагу самопізнанню та вважали, що самопізнання, включа-
ючи інтерпретацію власних сновидінь, спогадів дитинства, 
може бути корисним та необхідним для людини (з нормаль-
ною психікою), яка розвивається, проте справжній самоана-
ліз у дійсності не можливий. Отримання об’єктивних знань 
про себе пов’язане із значними труднощами. Вони вважали, 
що у процесі самопізнання має бути допомога досвідченого 
психолога.

Проте, німецько-американський психоаналітик К. Горні 
вважала, що ні з теоретичного, ні з практичного поглялу не-
має ніяких достатніх причин, щоб стверджувати, що самопі-
знання не можливе.

Як і З. Фройд, так і К. Горні усвідомлювала труднощі са-
мопізнання, пов’язані з емоційними факторами, котрі роблять 
людину сліпою по відношенню до неусвідомлюваних сил. 
К. Горні визнавала негативні моменти самопізнання, якщо 
його робити самоціллю, тоді воно підміняється самозвинува-
ченнями та нездоровою схильністю до «самокопання». Також 
вона підкреслювала, що самопізнання може бути плідним, 
якщо воно допомагає людині розкрити свій творчий потен-
ціал, стати кращим у моральному відношенні та духовно зба-
гаченим. І тоді К. Горні запропонувала ідею конструктивного 
самоаналізу, котрий здійснюється як епізодично, так і систе-
матично. Як метод самопізнання метод епізодичного самоана-
лізу підходить для вирішення ситуативних проблем. Глибин-
не самопізнання характеризується регулярною працею, має 
бути системним, і тоді воно дає гарні результати [23].
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Дотримуватися наступних правил рекомендує К. Горні. По-
перше, людина повинна висловити те, що дійсно відчуває, а не 
те, що повинна відчувати за власними стандартами або ж існу-
ючою традицією. По-друге, необхідно надати своїм почуттям 
якомога більше свободи. Головне в аналізі — це «внутрішнє 
значення — усвідомлення всієї інтенсивності почуттів» [23].

Як і при спілкуванні із психологом, при самоаналізі ви-
никають різні види опору, які потребують пропрацювання. 
Складність цієї роботи з ним (опором) може визвати бажання 
відмовитися від самоаналізу. Як результат, самопізнання зале-
жить «від сили опору та від сили «Я», спрямованого на його 
подолання». Тому головною вимогою є усвідомлення того, що 
опір діє, техніка ж боротьби із ним у тому, щоб «спробувати 
його проасоціювати».

У цілому К. Горні виходить із того, що самопізнання може 
дати людині можливість більш повної самореалізації, роз-
криття її внутрішнього потенціалу.

8.2. Ідентичність у галузі психотерапії

У 1994 році в Україні почалось формування психотера-
пії — нової науки і професії. Такий процес йшов паралельно 
у країнах Європи, але почався він значно раніше. У 2003 році 
Європарламент прийняв офіційно Закон про психотерапію, 
як окрему науку і професію.

В Україні підготовлено кілька сотень спеціалістів згідно 
стандартів Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП) у по-
над десяти психотерапевтичних напрямках. Основний акцент 
у їхній підготовці зроблено на власний досвід. Це означає, що 
психотерапевт, який надає допомогу, повинен стати взірцем 
для свого клієнта, тобто допомогти йому не тільки вирішити 
проблему, а стати собою, використавши свій прихований по-
тенціал.

Аналізуючи проблему ідентичності в галузі психотерапії, 
дослідники зазначають, що фаховими можна вважати навич-
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ки, які забезпечують максимально можливу відповідальність 
між намірами, цілями дій і самими діями, які містять емотив-
ну зацікавленість у практичній психології, набуття тотожно-
сті із собою з орієнтацією на професійну діяльність саме у цій 
сфері.

Ідентичність психотерапевта ґрунтується на розвитку со-
ціально-перцептивних умінь та професійної інтуїції, вмінні 
гармонізувати свідому й несвідому сфери, здатності не пере-
творюватися на «робота» і водночас не втрачати тотожності із 
собою та професійною позицією.

Вчені також наголошують на важливості поєднання про-
фесіоналізму й особистісної спрямованості психолога, що 
унеможливлює маніпулятивну стратегію поведінки; на від-
повідності особистісних рис загальнолюдським і національ-
но-культурним цінностям (Н. Л. Коломенський). Важливими 
професійними рисами психолога вважаються професійна: 
відповідальність, зосередженість більше на взаємодії з клієн-
том, ніж на проблемах і методах професійної роботи як таких 
(Е. Шостром); орієнтація на іншого як рівноправного суб’єкта 
спілкування, вміння встановлювати конструктивні контакти 
з людьми, вести професійно орієнтований діалог, розвиток 
особистісної та професійної рефлексії (Н. І. Пов’якель); внут-
рішня моральна орієнтація особистості, яка полягає в усунені 
у процесі самовдосконалення суперечності між «Я» — реаль-
ним та «Я» — ідеальним (О. С. Штепа); наявність психологіч-
ної культури, що передбачає такі структурні компоненти, як 
культуру спілкування, емоційну культуру та здатність до про-
фесійної рефлексії (Н. В. Чепелєва) та інші [14].

Аналізуючи психологічну літературу, ми не знаходимо іде-
альної моделі психотерапевта, проте виділяємо деякі загальні 
характеристики, що впливають на успіх і особистісну заціка-
вленість у роботі.

Якості, якими повинен володіти психотерапевт, Л. Б. Шней-
дер поділяє на дві широкі категорії: інтелектуальні здібності й 
особистісні властивості [27, с. 185]. За даними теста Р. Кет-
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телла, успішність діяльності напряму корегується прямо із 
фактором інтелекту. Також Р. Кеттелл із колегами проводив 
дослідження особистісних рис, що відрізняють психологів-
дослідників від психологів-практиків, за допомогою опитува-
льника «16 РF».

Було встановлено, що ідентичність психотерапевта та пси-
холога-практика значною мірою зумовлена такими якостя-
ми та вміннями, як: здатність розуміти людей і працювати із 
ними, повага до думки інших людей, терпимість, здатність пе-
редбачати й оцінювати людські реакції, легкість у налагодже-
ні людських контактів, здатність завойовувати довіру і повагу, 
ввічливість і гарні манери, здатність вислуховувати співроз-
мовника, уміння вести усне і письмове спілкування, здатність 
вчити людей, здатність переконати і створити мотиви для дій, 
уміння втілити задум у реальні справи; уява, об’єктивність, 
чесність, прямота, велика терпимість, здатність протистояти 
високому рівню фрустрації, зрілість та відчуття реальності, 
яке допомогло б зрозуміти, що більшість із консультативних 
дій і надій на прогресивні зміни виявляться марними; почуття 
часу і мистецтво розуміння міжособистісних стосунків, здат-
ність переконувати і такт.

Не менш значущими є інтелектуальна й емоційна зрілість: 
стабільність у поведінці і діях, незалежність у висновках, зда-
тність протистояти тиску зовні і справитися з фрустрацією та 
невпевненістю, здатність діяти спокійно в об’єктивній манері, 
самоконтроль у всіх ситуаціях, гнучкість і швидка адаптація 
до умов, що змінюються; особиста напористість та ініціатива: 
певний рівень впевненості у собі, здорове честолюбство, му-
жність; дотримання етики та чесності: щире бажання допо-
магати іншим, виключна чесність, здатність усвідомлювати 
межі власної компетентності, здатність визначати помилки 
та робити висновки із невдач; фізичне та розумове здоров’я: 
психолог має бути емоційно врівноваженим, витриманим, ре-
ально бачити обстановку, стійким до стресів, психотерапевт 
повинен мати сильний тип нервової системи; фасилятивність: 
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схильність до емоційної підтримки у спілкуванні з іншими. 
У цьому велику роль можуть мати особливості особистості 
самого психотерапевта: комунікабельність, сенситивність, 
спрямованість на іншого при одночасному збереженні профе-
сійної об’єктивності [24, с. 282-286].

Так, Т. А. Флоренська виділяє здатність психотерапевта 
зрозуміти особистість у цілому як особливу індивідуальність 
— визначальною професійною якістю психотерапевта, а мето-
дики — допоміжним засобом інструментарієм, у котрому має 
потребу більш середній спеціаліст, ніж майстер високого рів-
ня [21, с. 15].

Стосунки з колегами, особистісний ріст, цілі в житті тим 
кращі, чим вища позитивна мотивація психотерапевта. Дове-
дено, що внутрішня мотивація — це сила, що спонукає до по-
стійної ділової активності й досягнення нових висот, отже, ви-
магає від професіонала постійної життєвої цілеспрямованості 
через призму професії. Відносини в колективі завжди мають 
вплив на роботу персоналу. Тому закономірно, що цей фак-
тор корелює з внутрішньою мотивацією. Щоб у професіонала 
з’явилася внутрішня мотивація роботи, необхідно також, щоб 
психолог відчував себе самодетермінованим, компетентним, 
включеним у значимі стосунки з колегами.

Найбільш важливим умінням, яке має аналітик, вважає 
Р. Грінсон, є його здатність співвідносити свідомі думки, по-
чуття, фантазії, імпульси та поведінку пацієнта із їх неусвідо-
млюваними попередниками. Він повинен бути здатен відчу-
вати, що лежить за різними питаннями, про які говорить його 
пацієнт під час аналітичного сеансу. Вміння проаналізувати 
фрагментарну картину, дану пацієнтом, перевести її в минуле, 
у її первинну і неусвідомлену форму також є важливою та не-
обхідною компетентністю психотерапевта [8, с. 300].

До того як майбутній психотерапевт візьме пацієнта 
для психоаналітичної роботи, він повинен пройти ефектив-
ний особистий аналіз, а також семінари з ментального розвит-
ку, структурі і значенню сновидінь, психоаналітичної теорії 
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неврозів, базисної метапсихології та основам психоаналітич-
ної техніки. Лише після того, як психотерапевт-початківець 
пройде протягом декількох років особистий аналіз і набуде 
знання психоаналітичної теорії, він буде достатньо озброєним 
для того, щоб почати застосовувати психоаналітичну техніку, 
стверджують К. Левін та Дж. Росс [8, с. 30].

Підсумовуючи дослідження факторів, які впливають 
на ефективність професійної діяльності психотерапевта, мо-
жна констатувати, що успішність діяльності психотерапевта 
визначають головним чином наступні: 1) якість професійної 
підготовки, вміння застосовувати на практиці здобуті знан-
ня; 2) зміст, умови та характер самої професійної діяльності, 
які визначають можливості для реалізації накопичених знань, 
вмінь та навичок; 3) індивідуально-психологічні особливості 
людини (схильність та здатність до професійної діяльності, 
характер професійної мотивації, сформованість професійно-
важливих рис особистості та характеру).

8.3. Особистість психотерапевта як головний інструмент 
професійної діяльності

Існує два основних підходи до формування особистості 
психотерапевта. Перший підхід (Р. Кеттелл, Л. М. Собчик, 
Р. Мей, В. Сатир, Дж. Морено, Р. Кочунас та інші) будується 
на різних моделях особистості психолога, які є сукупністю ін-
дивідуально-особистісних характеристик. Водночас помічено, 
що ефективність професіонала може бути досягнута всупереч 
наявності цих якостей, так як дефіцит тієї чи іншої психоло-
гічної якості може бути успішно компенсованим іншою пси-
хологічною якістю особистості психотерапевта (Н. С. Пряж-
ніков, Р. Кеттелл).

Представники іншого підходу (У. Глассер, А. Елліс, К. Ро-
джерс, Т. А. Флоренська) вважають, що основним фактором, 
який впливає на успішність професіонала, є комунікативно-
рольовий аспект його професійної діяльності. У рамках цього 
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підходу пріоритет віддається дослідженню спектра можливих 
ролей і стилів діяльності психотерапевта. В реальності у спе-
ціаліста частіше всього відмічається формування одного, пер-
сонального стилю професійної діяльності, який складається 
протягом всієї його професійної кар’єри.

Найбільш ефективним є підхід, який розглядає процес ста-
новлення особистості професіонала через набуття ним профе-
сійної ідентичності.

У структурі основних вимоги до психотерапевта, які без-
посередньо впливають на ефективність психотерапевтичної 
діяльності, ми виділяємо такі професійно важливі особистісні 
якості: ціннісно-смисловий компонент: адекватна самооцін-
ка, інтегрованість ціннісно-мотиваційної сфери, гуманістич-
на спрямованість особистості; когнітивно-операціональний 
компонент: інтелектуальні здібності, здатність до рефлексії, 
креативність, прагнення до пізнання та саморозвитку; емоцій-
но-вольовий компонент: емоційна стійкість, врівноваженість, 
здатність до саморегуляції та самоорганізації, наполегливість, 
цілеспрямованість, інтерактивний компонент: комунікативні 
здібності, соціальний інтелект, комунікативна толерантність, 
емпатія.

Важливими є вимоги до психотерапевта, що стосуються 
комунікативних здібностей, які, на думку багатьох науковців 
і практиків, є спеціальними здібностями до психотерапевтич-
ної діяльності. У систему комунікативних здібностей вхо-
дять соціально-перцептивні здібності — це досить складне 
структурне утворення, комплекс індивідуально-психологіч-
них і особистісних властивостей, в ієрархічній системі яких 
ядром виступають індивідуально-психологічні особливості 
пізнавальних процесів, які беруть участь у міжособистісному 
відображенні. В психологічній літературі у якості таких осо-
бливостей і одночасно показників даних особливостей виді-
ляють: адекватність і точність, повноту і глибину соціального 
відображення, його когнітивну оснащеність, широту катего-
ризації властивостей соціального об’єкта, тонкість і диферен-
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ційованість у виділенні суттєвих та другорядних ознак відо-
бражувальних об’єктів.

Психотерапевт повинен пам’ятати, що при вивченні такого 
складного об’єкта, як особистість, усі отримані і проаналізо-
вані ним дані (чи то інформація, здобута з формалізованих 
психодіагностичних процедур, чи то результати спостережен-
ня, бесід) мають більшу або меншу міру неточності. Висновок 
повинен ґрунтуватися на критичному й обережному тлума-
ченні даних, які отримано з різних джерел. Самокритичність 
дозволяє психотерапевту при будь-яких сумнівах, питаннях, 
відчутті недостатньої компетентності у вузьких проблемах, 
радитися з колегами, консультуватися з професіоналами су-
міжних професій.

У роботі психотерапевта велике значення мають емоцій-
но-вольові якості. Цілеспрямованість визначається цілями, 
які ставить перед собою людина, намірами, котрі їй прита-
манні, мотивами, у відповідності з якими вона діє. На думку 
фахівців із психотерапії, особистість психотерапевта повинна 
характеризуватися гуманістичною цілеспрямованістю, зокре-
ма, доброзичливістю, витримкою, чуйністю, дружелюбністю, 
щирістю, емпатією, відвертістю, оптимістичністю у ставлен-
ні до дітей та дорослих. Психотерапевт має бути схильним 
до піклування про оточуючих людей: інтерес до людини, до її 
внутрішнього світу, як предмету пізнання і перетворення.

Необхідною умовою професійного мислення психотерапев-
та є евристичність, інтуїтивність та рефлексія [15].

У структурі соціально-перцептивних здібностей відпові-
дно загально-психологічного підходу до розуміння природи 
здібностей виділяють поряд з пізнавальними характеристика-
ми й «особистісний фон» (сенситивність, реактивність, пла-
стичність, емпатійність; особистісні якості — спрямованість 
на сферу міжособистісних відношень, інтерес до внутрішньо-
го світу людей, комунікативність, прийняття себе та інших 
людей тощо).
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Емпатія є функцією Его, що переживає, тоді як інтуїція є 
функцією Его, що спостерігає. Емпатія та інтуїція є фундамен-
том таланту для вловлювання неусвідомлюваних значень, що 
стоять за усвідомлюваним матеріалом; кращі терапевти вико-
ристовують і те, й інше. Здатність до емпатії є основною ви-
могою, при її відсутності майже неможливо проведення ефе-
ктивної терапії. Здатність до інтуїції говорить про спритність, 
проте без емпатії вона може ввести в оману, яка не має нічого 
загального із реальністю [8, с. 302].

Інтелектуальне знання психоаналітичної практики також 
є необхідною і найбільш важливою умовою для здійснення 
психотерапії. Навіть при ідеальних умовах знання клініки і 
теорії важливо застосовувати для того, щоб аналітику краще 
зрозуміти значення даних, які були отримані за допомогою 
емпатії. Іноді вони можуть заміняти один одного. Найкращою 
ситуацією є та, коли знання й емпатія доповнюють і підтвер-
джують одне одного.

Робота із пацієнтами, семінари, присвячені розбору клініч-
них випадків, знайомство із літературою, із описом випадків 
формують психотерапевтичне мислення. Теоретичне знання є 
вижимкою тисяч клінічних факторів і має використовуватися 
для клінічної роботи, якщо аналітик хоче уникнути небезпеки 
проводити «дикий психоаналіз». Емпатії та інтуїції неможли-
во навчитися, проте дослідник має вивчити те, чому можна 
навчитися, вважає Р. Грінсон. Теоретичне знання не є бар’єром 
для інтуїтивної психотерапії, навпаки, воно є необхідною пе-
редумовою, вважає Шарм [8, с. 304].

Також американський психотерапевт і психолог Р. Мей 
наголошував, що оскільки особистість консультанта є його 
знаряддям праці, її повнота і цілісність набувають важливого 
значення для ефективності консультування. Основною осо-
бистісною якістю успішності психотерапевтичної діяльності 
Р. Мей вважає здатність до емпатії, яка забезпечує розуміння, 
проникнення в душевний світ іншої людини.
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Емпатія при цьому розуміється як стан «ототожнення». 
«Емпатія, — говорить Р. Мей, — основний засіб у роботі пси-
хотерапевта, коли він і його клієнт зливаються у єдине психіч-
не ціле. Окрім здатності до емпатії, психолог виділяє наступні 
характеристики консультанта: вміння привертати до себе лю-
дей, вміння відчувати себе вільно в будь-якому товаристві та 
інші зовнішні атрибути привабливості [16].

Такі риси психотерапевта виділяє Р. Кочюнас: зрілість осо-
бистості психотерапевта, автентичність, відкритість власному 
досвіду, щирість та відвертість у сприйманні власних почут-
тів; розвиток самопізнання, адекватна самооцінка, сильна від-
крита ідентичність; прийняття особистісної відповідальності; 
почуття гумору, вміння абстрагуватися від складних ситуацій 
та сприймання їх з іронією; безоцінне ставлення до себе та 
клієнта; вміння оцінювати межі своїх можливостей; здатність 
до співпраці [14].

Для Дж. Бьюдженталя аутентичність є головною якістю 
психотерапевта і найголовнішою екзистенційною цінністю. 
Аутентичість — це істинність усіх начал, властивостей, погля-
дів, почуттів, намірів, щирості і вірності. Він може дозволити 
собі не знати усі відповіді на життєві питання, якщо їх дійсно 
не знає; є прикладом для клієнтів у своїй гнучкій поведінці 
[5, с. 114]. Так, М. Балінт у своїй роботі «Базисний дефект» 
пише, що основною рисою стилю психотерапевтів у наш час є 
інтерпретація всього, настільки це можливо, як переносу, що 
є спокусою стати для пацієнтів всемогутніми і всезнаючими 
об’єктами, що може підштовхувати до регресії в окнофілічний 
світ (переклад рос. із англ.: тип стосунків, де є стабільні чи ці-
лісні об’єкти, безпечні, проте лише в безпосередній близькос-
ті до об’єктів, тоді як простір між об’єктами — небезпечний). 
Окрім того, аналітик має уникати ригідної фіксації на єдиній 
формі об’єктивних стосунків, що була корисною на поперед-
ніх стадіях лікування, навпаки, він повинен завжди бути своїм 
пацієнтом від окнофілічного до філобатичного (тип стосун-
ків, де об’єкти є ненадійними і такими, що несуть загрозу) 
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примітивного світу і навіть за їх кордони, до первинних сто-
сунків. Аналітик повинен докласти всі можливі зусилля, щоб 
не перетворитися в самостійний об’єкт із чіткими кордонами 
— аналітик не повинен дозволити своєму пацієнту відносити-
ся до себе, як до первинної субстанції. Це означає, що аналітик 
має підтримати пацієнта, проте не активно, а подібно тому, як 
вода підтримує плавця чи земля підтримує пішохода — прос-
то бути поруч із пацієнтом, дозволити йому обпертися на себе, 
рівно настільки, наскільки цього потребує просування вперед 
[2, с. 221-222].

Деякі автори намагались описати цей тип об’єктивних відно-
син чи, точніше кажучи, відносин між пацієнтом та навколиш-
нім середовищем. Анна Фройд (у роки війни) використовува-
ла термін «об’єкт, який задовольняє потреби»; Е. Гартманн — 
«середньоочікуване середовище»; В. Біон протиставляв «кон-
тейнер» та «вміст». Напевно, найбільш винахідливим творцем 
подібних термінів є Д. Віннікотт, котрий використовував по-
няття «досить гарне оточення» (1941), потім «середовище», 
в якому пацієнт може функціонувати, в 1949 році — «норма-
льно любляча мати», в 1956 році — «первинна материнська 
стурбованість», потім (1960) «підтримуюча функція» матері, 
а в 1963 році він запозичив з американської літератури термін 
«сприяюче середовище» та використав його в заголовку своєї 
останньої книжки (1967). М. Літтл назвала це «базисною єд-
ністю», М. Хан запропонував термін «огороджувальний щит», 
Р. Шпіц — «посередник зовнішнього світу», М. Малер віддала 
перевагу терміну «позаутробна матриця». Всі ці терміни ко-
ректні, оскільки кожен із них підкреслює той чи інший аспект 
відносин, альтернативних відносинам всемогутності.

У терапевтичній практиці інколи доводиться стикатися із 
тим, що Е. Еріксон назвав «опором ідентичності», що є уні-
версальною формулою опору, проте часто є нерозпізнаною 
в психотерапії. У звичайній формі «опір ідентичності» прояв-
ляється у страху пацієнта, що психотерапевт може випадко-
во чи навмисне зруйнувати слабке ядро його ідентичності та 
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нав’язати йому своє власне. У деяких випадках «опір ідентич-
ностi» є, за словами Е. Еріксона, основною проблемою пси-
хотерапевтичного зіткнення. Пацієнт наполягає на тому, щоб 
аналітик прийняв його «негативну ідентичність» як реальну 
і необхідну, проте водночас не вважав її єдиною, що в ньому є. 
Аналітик здатний виконати всі ці вимоги, повинен терпляче, 
переживаючи багато складних криз, доводити, що він може 
розуміти пацієнта, зберігати прихильність до нього.

Щоб відповідати своїй професії, психотерапевт повинен 
бути наділений багатьма важливими людськими якостя-
ми. По-перше, це спокій та здатність концентрувати увагу 
на змісті, по-друге, це здатність встановлювати стосунки типу
«Я-Ти». М. Якобі пише, що хороший аналітик повинен воло-
діти широким спектром внутрішніх відчуттів, які обов’язково 
потрібно розрізняти одне від одного.

Щоб стати аналітиком, вважає М. Якобі, необхідно мати 
добре збалансовану та стабільну психіку і володіти здатніс-
тю оволодівати власним неврозом. Власне, глибоко відчути і 
пережити свій невроз, і зрозуміти, як його перебороти — дуже 
необхідні і важливі умови для розвитку справжньої емпатії.

Також дуже важливим є і звичайний життєвий досвід. 
К. Юнг дуже виразно і точно окреслив, що тому, хто хоче пі-
знати людську психіку, майже нічого про неї не дізнається із 
експериментальної психології. Потрібно відкрити своє серце 
оточуючому світу, тоді дізнається, як лікувати хвороби, маю-
чи справжню уяву про те, що таке людська душа.

Психотерапевт повинен володіти особливою психологіч-
ною спостережливістю — володіти вмінням здобувати різно-
бічну та глибоку інформацію про психічні якості у досить 
короткий період безпосереднього контакту із пацієнтом. 
Для психотерапевта в його роботі відсутні дрібниці, адже саме 
в них здебільшого і проявляються істотні риси людини.

Поняття «психологічна спостережливість» є досить близь-
ким до поняття «сенситивність» (яка також вважається важ-
ливою професійною якістю практичного психолога). Одні до-
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слідники розглядають сенситивність як загальну властивість 
чи здібність передбачати почуття, думки та поведінку інших 
людей. Інші віддають перевагу багатокомпонентній теорії сен-
ситивності. Так, Г. Сміт, виходячи із аналізу теорії та практики 
тренінгу, виділяє чотири компоненти (види) сенситивності: 
спостережницьку, теоретичну, номотетичну (здібність розу-
міти типового представника тієї чи іншої соціальної групи і 
використовувати це розуміння для передбачення поведінки 
людей, які належать до цієї групи), ідеографічну (як здібність 
розуміти своєрідність кожної людини).

Психотерапевт має вміти розподіляти увагу — одночасно 
приймати зорову і слухову інформацію і при цьому зашиф-
ровувати свої оцінки і робити відповідні записи у протоколі 
спостереження.

Володіння мнемічними вміннями (вмінням запам’ятовува-
ти, зберігати, аналізувати необхідну інформацію в необхідний 
момент) — одна з важливих умов успішної діяльності психо-
терапевта.

8.4. Стадії розвитку професійної ідентичності 
психотерапевта

Професійне навчання психотерапевта можна умовно по-
ділити на послідовні стадії розвитку, формуючи на кожній із 
них певні стосунки зі своїми пацієнтами і супервізорами.

Час набуття професійної ідентичності — індивідуальний, 
однак, як показує досвід, на це потрібно не менше чотирьох 
років, які психотерапевт проходить у своєму розвитку — це 
динаміка від учнівства, залежності від супервізора і невпевне-
ності до незалежності, впевненості й інтеграції. Різні автори 
виділяють різне число стадій:

Hess (1980) 1. Початок. 2. Розвиток навичок. 3. Консолі-
дація. 4. Взаємність.
Hogan (1964). 1. Невпевненість-залежність. 2. Залеж-
ність-автономність. 3. Впевненість у собі. 4. Творчість.

–

–
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Kaslow (1986). 1. Схвильованість та тривога від перед-
чуття. 2. Залежність та ідентифікація. 3. Активність і 
залежність, яка продовжується. 4. Задоволеність і вступ 
у самостійність. 5. Ідентичність і незалежність. 6. Спо-
кій та колегіальність [31].

Перша стадія (схвильованість та тривога від передчуття). 
Час від початку навчання до першої зустрічі з клієнтом. Її 
можна охарактеризувати як дифузну тривогу і збудженість 
(Kaslow, 1986).

Друга стадія (залежність та ідентифікація). Починається 
із здобуттям першого клієнта і закінчується, коли психотера-
певт починає усвідомлювати, що він може впливати на клієн-
та (Kaslow, 1986). Основний стан психотерапевта на цій стадії 
— невпевненість у собі, дефіцит знань, немає ясного бачення 
психотерапевтичного процесу; відсутність розуміння про сту-
пінь впливу на клієнта; важко побачити природу внутрішньої 
проблеми клієнта і концентруватися на головному.

Третя стадія (активність і залежність, яка продовжується). 
Як правило, починається після декількох місяців чи років 
практичної роботи. Психолог усвідомлює, що терапевтичний 
процес сприймається клієнтом серйозно. Виходить, що довіра 
клієнта до незрілого психотерапевта виникає задовго до того, 
як він сам повірить у свої можливості. На цій стадії проходить 
рух від пасивності і залежності до деякої автономії і активно-
сті. Психотерапевт тепер може діяти самостійно, а не просто 
виконувати всі інструкції супервізора. Свої можливості пси-
хотерапевт то недооцінює, то переоцінює.

Четверта стадія (задоволеність і вступ у самостійність) 
починається коли психотерапевт усвідомлює, що він є психо-
терапевтом. Суттєвим аспектом розвитку професійного Я є 
усвідомлення психотерапевтом свого вкладу в психотерапев-
тичний процес. Ефективність буде залежати від деяких фак-
торів: досвіду (кількості пацієнтів), проходження особистої 
терапії, а також засвоєння професійної літератури. Тепер су-
первізор є лише консультантом, у разі необхідності.

–
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П’ята стадія (ідентичність і незалежність). Може тягнутися 
як декілька років, так і все професійне життя. Психотерапевт 
набув навичок і з успіхом їх застосовує, збільшується число 
клієнтів, більш досвідчені психотерапевти враховують його 
погляди, що допомагає здобути почуття власної значимості. 
На цій стадії, як правило, завершується професійне навчання. 
Це та стадія, на якій застрявання найбільш вірогідне. Основна 
задача цієї стадії — обезцінювання супервізора, процес аналогіч-
ний сепарації від батьків. Проте лише із переходом на наступ-
ний етап професійного розвитку з’являється визнання старших 
колег і супервізорів, незважаючи на якісь їхні недоліки.

Шоста стадія (спокій і колегіальність) — тепер почуття 
професіональної ідентичності стає частиною терапевтичного 
стилю (Kaslow). Психотерапевт відчуває спокій, стабільність 
і колегіальність. Проходить інтеграція із психотерапевтичним 
товариством. На попередніх стадіях психотерапевт вирішив 
серйозні задачі: досягнув самовизначення, став автономним, 
обмежив дію супервізора. І сам шукає супервізій та прагне на-
вчати учнів [31].

Отже, кожен психотерапевт по-своєму проходить декіль-
ка стадій на шляху набуття професійної ідентичності. Проте 
на цьому розвиток професійної ідентичності не зупиняється. 
Психотерапевт може розвиватись як викладач-наставник, су-
первізор, письменник.

Над проблемою етики у психотерапевтичному просторі 
розмірковувало багато визначних вчених — Ф. Майленова, 
Жан-Поль Сартр, Е. Фромм, І. Дж. Хіллман, І. Ялом та ін., які 
акцентували такі проблеми:

1) відношення — клієнт-терапевт. Рівень вторгнення пси-
хотерапевта і його цінності й моральні настанови впливають 
на клієнта навіть в супереч його волі. Тож, з одного боку, пси-
хотерапевт повинен сам мати, окрім професійних знань, роз-
винуту моральну свідомість, а з другого боку — бути достатньо 
гнучким і здатним приймати внутрішній світ клієнта, навіть 
у тих випадках, коли він не поділяє його цінностей.
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2) власне психотерапевтичний процес і ті проблеми, з яки-
ми приходить клієнт:

Етичність, у рамках психологічної науки та практики, 
передбачає здатність клієнта до раціональної поведінки, 
а також моральні зобов’язання терапевта перед клієн-
том. Ж.-П. Сартр писав, що бути відповідальним озна-
чає бути беззаперечним автором події або речі.
Невміння, нездатність або ж небажання побачити ви-
бір, взяти відповідальність на себе там, де, здавалося б, 
все детерміновано суспільством або ж сім’єю — основна 
причина багатьох психологічних проблем сучасної лю-
дини.
Відповідальність нерозривно пов’язана зі свободою. 
Більш того, свобода поширюється далі, ніж відповідаль-
ність за світ: за свого життя ми повністю відповідаємо 
не лише за свої дії, але й за свою нездатність діяти, і мета 
психотерапевта — привести клієнта до того пункту, де 
він спроможний зробити вільний власний вибір.

Психотерапевт одночасно працює у декількох вимірах: пер-
ша — це власне робота із проблемою клієнта, тут задіяні перш 
за все психологічні знання, прийоми, техніки. Однак не менш 
важливим є і інший вимір, який клієнт дуже довго не помічає, 
проте має безпосередне відношення до його життя в цілому 
— створення таких обставин, які сприяють максимальній на-
прузі всіх душевних та моральних сил, і Людина поступово, 
крок за кроком, стає все більш зрілою, самостійною і відпові-
дальною.

Незалежно від того, в рамках якої психотерапевтичної 
школи працює психотерапевт, і які він використовує методи 
впливу на клієнта, в ідеалі успішною терапією можна вважати 
ту, яка допомагає клієнту розширяти можливості вибору в тих 
ситуаціях, котрі йому до моменту звернення до психолога зда-
вались такими, які вирішити не можливо, які безвихідні і по-
збавлені будь-якого вибору.

•

•

•
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Психотерапевт постійно робить свій моральний вибір, ви-
значаючи спрямованість своєї діяльності чи на отримання ви-
годи, чи на служіння справі чи іншим людям. Турбота про ети-
ку є не чим іншим, як своєрідним показником до професійної 
придатності психотерапевта до практичної роботи. Оскіль-
ки правові норми діяльності психотерапевта не розроблені, 
то етичні норми приймають форму морального імперативу 
(загальні розмірковування замість правових норм).

Висновки
Отже, можна стверджувати, що психотерапевт — це силь-

на особистість із стабільним психічним здоров’ям. Головною 
рисою психолога гуманістичного спрямування, ми вважаємо, 
бажання допомагати людям, із повагою сприймати іншу осо-
бистість та вміти налагоджувати контакти з людьми. Психо-
терапевт — це високоосвідчена людина з бажанням до самопі-
знання. Інші особистісні та професійні риси психотерапевта 
дуже важливі, проте можуть бути компенсовані розвиненням 
інших якостей, замінюючи менш розвинені.

Професійні якості психотерапевта: спрямованість на допо-
могу людям: бажання допомагати людям та розуміти людей; 
повага до думки іншої особистості, навіть, якщо ти її не поді-
ляєш; вміння налагоджувати контакти з людьми, фасилятив-
ність; спрямованість на іншого при одночасному збереженні 
професійної об’єктивності; сенситивність; професійна відпо-
відальність; терпимість.

Особистістні якості психотерапевта: гуманістична спря-
мованість особистості; інтегрованість цінністно-мотиваційної 
сфери; адекватна самооцінка, інтелектуальні здібності; здат-
ність до рефлексії; креативність; прагнення до пізнання та 
саморозвитку, емоційна стійкість; врівноваженість; здатність 
до саморегуляції та самоорганізації; наполегливість; ціле-
спрямованість, комунікативні здібності; соціальний інтелект; 
комунікативна толерантність; емпатія.
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Проблема вивчення ідентичності у психотерапії — не окре-
мо взята проблема, а співіснування двох особистостей — пси-
хотерапевта і клієнта.

Психотерапевт, допомагаючи клієнту, виконує подвійну 
задачу: він є і спостерігачем, і безпосереднім учасником життя 
людини. Як спостерігач він має бути достатньо об’єктивним, 
щоб забезпечувати необхідний мінімум контролю за проце-
сом і зуміти врятувати клієнта від надмірного занурення в не-
гатив, якщо той виявиться схильним до цього. Як учасник він 
занурюється у життя клієнта, що довіряє йому свої найпотаєм-
ніші таємниці.

Подвійна роль — спостерігача й учасника — потребує від 
психотерапевта великої майстерності: поєднувати чисто люд-
ську участь, співчуття і прийняття холодним розумом; про-
фесійною зібраністю і постійною готовністю дослідити не-
звідане; філософське і практичне мислення; сенситивність і 
емоціональність.

Обираючи професію психотерапевта, якщо вибір був вір-
ним, особистість прислухається до свого внутрішнього голо-
су, який їй говорив, що вона повинна реалізувати себе власне 
у цій якості, як того потребує процес індивідуалізації, адже 
сама Самість потребувала цього. І власне завдяки прагненню 
до все більшої професійної ідентичності створюються умови 
для особистісного зросту психотерапевта.
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ПІСЛЯМОВА

Методологічною основою дослідження ідентичності в за-
рубіжній психології є: теорія соціальної ідентичності А. Тедж-
фела, Дж. Тернера; теорія соціальної самоактуалізації; теорія 
SIDE («social identity model of deindividuation effect»), «мо-
дель де-індивідуалізації з погляду соціальної ідентичності», 
а також теоретичні й емпіричні положення щодо регулятив-
ної функції ідентичності.

У сучасному суспільстві структура Я його індивідів набу-
ває найбільшої когнітивної складності порівняно з будь-якою 
історичною епохою. Відповідно, питання про становлення 
ідентичності та можливі шляхи її переформатування також 
набувають значної складності.

У даній колективній монографії проаналізовано концеп-
ції становлення професійної ідентичності у контексті ци-
вілізаційних викликів сучасності. Визначено, що типовою 
для сучасного етапу трансформації суспільства стає особис-
тість професіонала, яка змінюючись створює свій внутрішній 
світ і норми соціальної взаємодії. Головна відмінність таких 
фахівців у порівняння з їх посередниками кінця ХХ сторіччя 
— готовність до самостійної смислової інтерпретації соціаль-
ної дійсності. Аналізуючи історію становлення категорії «іден-
тичність» у психологічній науці, автори акцентують увагу, 
що історичний шлях, який пройшло це поняття від першопо-
чатків до сучасного трактування, все ще потребує детально-
го висвітлення, а поле практичного застосування розробок, 
пов’язаних із феноменом ідентичності, досить широке: це й 
психологічне консультування, психогігієна та психопрофілак-
тика, тренінги особистісного зростання, програми професій-
ного удосконалення для психологів та працівників освітньої 
сфери, а також факультативні розвивальні заняття для учнів 
та студентів. У сучасній західній психології нині тривають 
розробки психодіагностичних методик, спрямованих на ви-
значення різних аспектів ідентичності та споріднених із нею 
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психологічних феноменів, при цьому наголошується на муль-
тидисциплінарності поняття «ідентичність», а теоретичні уза-
гальнення численних його досліджень сприятимуть, зокрема, 
створенню комплексної моделі формування професійної іден-
тичності фахівців у різних галузях діяльності. Діалого-куль-
турологічні засади та механізми формування ідентичності 
суб’єкта професійної діяльності визначаються в інтегрально-
му розумінні ідентичності та шляхів її пізнання, що базуються 
на буттєвих і пізнавальних універсаліях та визначених у пред-
метно-проблемному і методологічному планах продуктив-
них взаємопорівняльних стосунках між різними підходами 
та концепціями до визначення даного поняття. Становлення 
і переструктурування професійної ідентичності викладачів 
мистецьких дисциплін вимагає оволодіння трьома типами 
професійної рефлексії — психологічною, феноменологічною 
та методологічною. Формування означених типів має здійс-
нюватися під час фахової підготовки майбутніх викладачів 
у процесі розвитку художнього сприйняття. Педагогічний 
професіоналізм охоплює набір професійних властивостей та 
якостей особистості педагога, що відповідають вимогам учи-
тельської професії, володіння необхідними засобами, що за-
безпечуюють не лише педагогічний вплив на вихованця, але й 
взаємодію, співпрацю та співтворчість, що набуває особливої 
актуальності у розвитку професійної ідентичності як вихова-
теля дошкільного навчального закладу, так і психотерапевта, 
який працює на раціогуманістичних і осибистісно-орієнтова-
них засадах.
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ДОДАТКИ

Додаток 1

«ШКАЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ» 
(Vocational Identity Scale, VIS)

Текст методики
1.

a) Побудова планів на майбутнє не потребує жодних зу-
силь

b) Мої плани на майбутнє частково не можуть бути реа-
лізовані через певні життєві обставини

c) Мені складно будувати реалістичні плани на майбут-
нє

d) Я бачу відсутність своїх життєвих перспектив
2.

a) Я з ентузіазмом будую плани на майбутнє та переко-
наний у можливості їх реалізації

b) У мене достатньо бажання для подолання сумнівів 
і життєвих труднощів

c) У мене відсутня сильна мотивація для роботи над по-
ставленими цілями у житті

d) Наявний конфлікт між різними цілями та планами 
на майбутнє

3.
a) Мій нинішній стиль життя мене цілком влаштовує
b) Мені певною мірою складно визначити бажаний 

стиль життя
c) Я відчуваю суттєві труднощі при визначенні бажано-

го стилю життя
d) Я повністю незадоволений власним способом життя

4.
a) Я живу якісним, повноцінним життям
b) Я визначив для себе найважливіші сфери життя
c) Я відчуваю певну задоволеність нинішнім професій-

ним способом життя
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d) Я повністю незадоволений своїм нинішнім професій-
ним способом життя

5.
a) У мене є 1-2 значущі сфери професійної діяльності
b) У мене понад 2 важливі сфери професійної діяльно-

сті, і часто мені складно обрати найбільш пріоритетну
c) Я відчуваю труднощі у виборі бажаних видів зайня-

тості
d) Мені дуже складно визначитися зі сферою своєї про-

фесійної діяльності
6.

a) Я добре вмію планувати свій час
b) Мій спосіб життя достатньо розпланований, але часто 

я відчуваю труднощі при плануванні власного часу
c) Мені достатньо складно планувати свій спосіб життя 

та визначити свої життєві пріоритети
d) Я не вмію планувати свій власний час

7.
a) Я повністю впевнений, що можу долати труднощі
b) Я знаю, що можу здолати життєві труднощі, але по-

требую при цьому підтримки інших людей
c) Я відчуваю сумніви у своїй здатності долати пробле-

ми
d) Я песимістично ставлюсь до результатів власної дія-

льності
8.

a) Я спрямований у майбутнє та власноруч будую його
b) Я очікую на успіх при зустрічі із життєвими пробле-

мами
c) Я не впевнений, у здатності подолати життєві труд-

нощі
d) Я відчуваю безпорадність при зустрічі із проблема-

ми
9.

a) Я повністю контролюю власне життя
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b) Я практично завжди можу вирішити власні життєві 
проблеми

c) Я не впевнений, що зможу досягти успіху у своїй про-
фесійній діяльності

d) Я не можу контролювати своє життя
10.

a) Я легко адаптуюся до різних умов життя та зміни 
життєвих обставин

b) Я переважно завжди впевнений у собі
c) Я відчуваю безпорадність при вирішенні складних 

професійних завдань
d) Я намагаюся уникати труднощів і тікати від життє-

вих і, зокрема, професійних проблем
11.

a) Я беру на себе відповідальність за усі власні вчинки
b) Я сильний нести відповідальність за більшість влас-

них вчинків
c) Я часто намагаюся уникнути відповідальності за вла-

сні вчинки
d) Я часто перекладаю відповідальність за свої вчинки 

на плечі інших людей чи життєвих обставин
12.

a) Я реально оцінюю свої можливості та недоліки
b) Я не сильний до надмірних самозвинувачень і само-

критики
c) Мені властива сильна самокритичність
d) Я схильний до самозвинувачень у різних життєвих 

обставинах
13.

a) Я завжди використовую зворотній зв’язок для само-
вдосконалення

b) Я часто прислухаюся до думки інших, значущих 
для мене людей, задля самовдосконалення

c) Я намагаюся заперечити стурбованість критикою ін-
ших значущих для мене людей
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d) Я практично завжди уникаю зворотнього зв’язку, 
оскільки вважаю, що люди надмірно і необґрунтова-
но мене критикують

14.
a) Я усвідомлюю свої позитивні якості, але й не запере-

чую своїх недоліків у професійній діяльності
b) Я розумію, що слід самовдосконалюватися аби досяг-

ти успіху у професійній діяльності
c) Переоцінка чи недооцінка власних здібностей при-

зводить до зниження продуктивності моєї професій-
ної діяльності

d) Мені властива нереалістична оцінка своїх професій-
них здібностей

15.
a) Я усвідомлюю, що мої здібності переважно компен-

сують мою некомпетентність
b) Я сильний переоцінювати чи недооцінювати свої 

професійні здібності
c) Я не розумію, як використовувати свої позитивні яко-

сті та здібності для вирішення професійних завдань
d) Я відчуваю некомпетентність у власній професійній 

діяльності
16.

a) Я чітко розумію важливість життєвих виборів
b) Моя професійна діяльність визначена моїми життє-

вими цінностями
c) Конфлікт цінностей призводить до труднощів про-

фесійного вибору
d) Для мене характерна неузгодженість переконань 

і професійного вибору
17.

a) Я маю чітко поставлені життєві цілі
b) Мені властива узгодженість життєвих цілей і ціннос-

тей
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c) У відчуваю острах, що мої життєві цінності не відпо-
відають цінностям більшості інших людей

d) Я не маю чітко визначених цінностей і переконань
18.

a) Я позитивно сприймаю свої переконання та цінності
b) Я адекватно ставлюся до себе, а мої життєві цінності 

є достатньо гнучкими
c) Мої цінності не підтримуються жодною соціальною 

групою і суспільством у цілому
d) Мої власні цінності суперечать цінностям, прийня-

тим у соціальних групах і суспільстві в цілому
19.

a) Я успішно виконую одночасно декілька соціальних 
ролей

b) Я можу самореалізуватися в 1 чи 2 соціальних ролях
c) Я відчуваю труднощі при виконанні різних соціаль-

них ролей
d) Мені складно ідентифікувати себе із соціальними ро-

лями
20.

a) Мені властива узгодженість усіх соціальних і профе-
сійних ролей

b) Мені властива відносна узгодженість соціальних 
і професійних ролей

c) Мені властива слабка рольова ідентичність
d) Мені властива ідентифікація із девіантною роллю

21.
a) Професійна діяльність приносить мені задоволення 

та сприяє саморозвитку
b) Професійна діяльність відповідає моїм інтересам 

і здібностям
c) Мені складно визначити свої професійні інтереси
d) Мене у житті ніщо не цікавить

22.
a) Мої інтереси сприяють розвитку моїх здібностей
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b) Моя професійна діяльність не вимагає особливих зу-
силь, її виконання базується на досвіді

c) Мої навички та уміння частково відповідають моїм 
професійним інтересам

d) Мої навички та уміння не відповідають моїм профе-
сійним інтересам
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Додаток 2

ТЕСТ КУНА. 
ТЕСТ «ХТО Я?» ТЕСТ ДВАДЦЯТИ ВИСЛОВЛЮВАНЬ 
(М. Кун, Т. Макпартленд; модифікація Т. В. Румянцевої)

Шкали: самооцінка; соціальне, комунікативне, матеріаль-
не, фізичне, діяльне, перспективне, рефлексивне Я.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕСТУ
Тест використовується для вивчення змістовних характе-

ристик ідентичності особистості. Безпосередньо пов’язаний з 
характеристиками власного сприйняття людиною себе, тобто 
з її образом «Я» або Я-концепцією.

Інструкція до тесту. «Протягом 12 хвилин вам необхідно 
дати якомога більше відповідей на одне питання, яке найбі-
льше відповідає вашим якостям: «Хто Я?». Кожну нову від-
повідь починайте з нового рядка (залишаючи місце від лівого 
краю аркуша). Ви можете відповідати так, як вам хочеться, 
фіксувати всі відповіді, які приходять вам на думку, оскільки 
в цьому завданні немає правильних або неправильних відпо-
відей. Також важливо помічати, які емоційні реакції виника-
ють у вас під час виконання даного завдання, наскільки важко 
чи легко вам було відповідати на дане питання». Коли клієнт 
закінчує відповідати, його просять провести перший етап об-
робки результатів — кількісний: «Пронумеруйте всі зроблені 
вами окремі відповіді-характеристики. Зліва від кожної від-
повіді поставте його порядковий номер. Тепер кожну свою 
окрему характеристику оцініть по чотиризначній системі: «+» 
— знак «плюс», якщо в цілому вам особисто дана характери-
стика подобається; «-» — знак «мінус» — якщо в цілому вам 
особисто дана характеристика не подобається; «±» — знак 
«плюс-мінус» — якщо дана характеристика вам і подобається, 
і не подобається одночасно; «?» — знак «питання» — якщо ви 
не знаєте на даний момент часу, як ви точно ставитеся до ха-
рактеристики, у вас немає поки що певної оцінки. Знак своєї 
оцінки необхідно ставити ліворуч від номера характеристики. 
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У вас можуть бути оцінки як усіх видів знаків, так і тільки од-
ного знака або двох-трьох. Після того, як вами будуть оцінені 
всі характеристики, підведіть підсумок: скільки всього ви-
йшло відповідей, скільки відповідей кожного знака».

ОБРОБКА Й ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУ
Як аналізувати самооцінку ідентичності?
Самооцінка являє собою емоційно-оцінну складову Я-кон-

цепції. Самооцінка відображає відношення до себе в цілому 
чи до окремих сторін своєї особистості і діяльності.

Самооцінка може бути адекватною і неадекватною.
Адекватність самооцінки виражає ступінь відповідності 

уявлень людини про себе щодо об’єктивних підстав цих уяв-
лень.

Рівень самооцінки виражає ступінь реальних, ідеальних 
або бажаних уявлень про себе.

Самооцінка ідентичності визначається в результаті спів-
відношення кількості оцінок «+» і «-», які вийшли при оціню-
ванні кожної відповіді випробовуваним (клієнтом) на етапі 
кількісної обробки.

Самооцінка вважається адекватною, якщо співвідношен-
ня позитивно оцінюваних якостей до негативно оцінюваним 
(«+» до «-») становить 65-80 % на 35-20 %.

Адекватна самооцінка складається зі здатності реалістично 
усвідомлювати і оцінювати як свої переваги, так і недоліки, 
за нею стоїть позитивне ставлення до себе, самоповага, при-
йняття себе, відчуття власної повноцінності.

Також адекватна самооцінка виражається в тому, що люди-
на ставить перед собою реально досяжні і відповідні власним 
можливостям цілі і завдання, здатний брати на себе відпові-
дальність за свої невдачі і успіхи, впевнений у собі, здатний 
до життєвої самореалізації.

Впевненість у собі дозволяє людині регулювати рівень до-
магань і правильно оцінювати власні можливості стосовно різ-
них життєвих ситуацій.
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Людина з адекватною самооцінкою вільно і невимушено 
поводиться серед людей, вміє будувати відносини з іншими, 
задоволена собою і оточуючими. Адекватна самооцінка є не-
обхідною умовою формування впевненої статево-рольової 
поведінки.

Розрізняють неадекватну завищену самооцінку — переоцін-
ку себе суб’єктом і неадекватну занижену самооцінку — недо-
оцінку себе суб’єктом.

Неадекватна самооцінка свідчить про нереалістичну оцінку 
людиною себе, зниженні критичності по відношенню до своїх 
дій, слів, при цьому часто думка про себе у людини розходить-
ся з думкою про неї навколишніх.

Самооцінка вважається неадекватно завищеною, якщо кі-
лькість позитивно оцінюваних якостей по відношенню до не-
гативно оцінюваних («+» до «-») становить 85-100 %, тобто 
особа відзначає, що у неї немає недоліків, або їх число досягає 
15 % (від загального числа «+» і «-»).

Люди із завищеною самооцінкою, з одного боку, гіпертро-
фовано оцінюють свої достоїнства: переоцінюють і припису-
ють їх, з другого боку, недооцінюють і виключають у себе не-
доліки. Вони ставлять перед собою більш високі цілі, ніж ті, 
яких можуть реально досягти, у них високий рівень домагань, 
не відповідний їх реальним можливостям.

Людина із завищеною самооцінкою характеризується та-
кож нездатністю приймати на себе відповідальність за свої не-
вдачі, відрізняється зарозумілим ставленням до людей, конф-
ліктністю, постійною незадоволеністю своїми досягненнями, 
егоцентризмом. Неадекватна самооцінка своїх можливостей і 
завищений рівень домагань обумовлюють надмірну самовпев-
неність.

Самооцінка вважається неадекватно заниженою, якщо кі-
лькість негативно оцінюваних якостей по відношенню до по-
зитивно оцінюваних («-» до «+») становить 50-100 %, тобто 
людина відзначає, що достоїнств немає, або їх число досягає 
50 % (від загального числа «+» і «-»).
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Люди із заниженою самооцінкою зазвичай ставлять перед 
собою більш низькі цілі, ніж ті, яких можуть досягти, перебі-
льшуючи значення невдач. Адже низька самооцінка передба-
чає неприйняття себе, самозаперечення, негативне ставлення 
до своєї особистості, які обумовлені недооцінкою своїх успі-
хів і достоїнств.

При заниженій самооцінці людина характеризується ін-
шою крайністю, протилежної самовпевненості, — надмірною 
невпевненістю в собі. Невпевненість, часто об’єктивно необ-
ґрунтована, є стійкою якістю особистості і веде до формуван-
ня у людини таких рис, як смиренність, пасивність, «комплекс 
меншовартості».

Самооцінка є нестійкою, якщо число позитивно оцінюва-
них якостей по відношенню до негативно оцінюваних («+» 
до «-») становить 50-55 %. Таке співвідношення, як правило, 
не може тривати довго, є нестійким, дискомфортним.

Що стоїть за застосуванням людиною оцінки «±» щодо 
своїх характеристик?

Використання знака «плюс-мінус» («±») говорить про здат-
ність людини розглядати те чи інше явище з двох протилежних 
сторін, говорить про ступінь його врівноваженості, про «вива-
женості» його позиції щодо емоційно значущих явищ.

Можна умовно виділити такі типи людей емоційно-поляр-
ні, врівноважені і ті, хто вагається.

До людей емоційно-полярного типу відносяться ті, хто всі 
свої ідентифікаційні характеристики оцінюють лише як при-
ємні або неприємні їм, вони зовсім не використовують при 
оцінюванні знак «плюс-мінус».

Для таких людей характерний максималізм в оцінках, пере-
пади в емоційному стані, щодо них можна сказати «від любо-
ві до ненависті один крок». Це, як правило, емоційно-виразні 
люди, у яких стосунки з іншими людьми сильно залежать від 
того, наскільки їм людина подобається або не подобається.

Якщо кількість знаків «±» досягає 10-20 % (від загального 
числа знаків), то таку людину можна віднести до врівноваже-
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ного типу. Для них, у порівнянні з людьми емоційно-поляр-
ного типу, характерна велика стресостійкість, вони швидше 
розв’язують конфліктні ситуації, уміють підтримувати конс-
труктивні відносини з різними людьми: і з тими, які їм у ці-
лому подобаються, і з тими, які у них не викликають глибокої 
симпатії; терпиміше ставляться до недоліків інших людей.

Якщо кількість знаків «±» перевищує 30-40 % (від загаль-
ного числа знаків), то таку людину можна віднести до типу 
людей, які сумніваються. Така кількість знаків «±» може бути 
у людини, яка переживає кризу у своєму житті, а також свід-
чити про нерішучість як рису характеру (коли людині важко 
приймати рішення, вона довго сумнівається, розглядаючи рі-
зні варіанти).

Що стоїть за застосуванням людиною оцінки «?» щодо 
своїх характеристик?

Наявність знака «?» при оцінці ідентифікаційних харак-
теристик говорить про здатність людини переносити ситуа-
цію внутрішньої невизначеності, а значить, побічно свідчить 
про здатність людини до змін, готовність до змін.

Даний знак оцінки використовується людьми досить рідко: 
один або два знака «?» ставлять тільки 20 % обстежуваних.

Наявність трьох і більше знаків «?» при самооцінці припу-
скає у людини наявність кризових переживань.

У цілому використання людиною при самооцінці знаків 
«±» і «?» є сприятливою ознакою хорошої динаміки консуль-
тативного процесу.

Застосовують ці знаки люди, які, як правило, швидше ви-
ходять на рівень самостійного вирішення власних проблем.

Як у методиці «Хто Я?» виявляються особливості стате-
вої ідентичності?

Статева (або гендерна) ідентичність — це частина індивіду-
альної Я-концепції, яка походить від знання індивідом своєї 
приналежності до соціальної групи чоловіків або жінок разом з 
оцінкою й емоційним позначенням цього групового членства.
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Особливості статевої ідентичності виявляються:
по-перше, в тому, як людина позначає свою статеву іден-
тичність;
по-друге, в тому, на якому місці у списку ідентифікацій-
них характеристик перебуває оцінка своєї статевої при-
належності.

Позначення своєї статі може бути зроблено:
безпосередньо; 
побічно; 
відсутнім зовсім.

Пряме позначення статі — людина вказує свою статеву 
приналежність у конкретних словах, що мають певне емоцій-
не наповнення. Звідси можна виділити чотири форми прямо-
го позначення статі:

Форми прямого позначення статі
Форми позначення Приклади Інтерпритація
Нейтральне «Чоловік», «жінка» Рефлексивна позиція 
Відчужене 
(дистанційне) 

«Особа чоловічої ста-
ті», «Особа жіночої 
статі» 

Іронія, ознака кри-
тичного відношення 
до своєї статевої 
ідентичності

Емоційно-
позитивне

«Приваблива дів-
чина», «веселий 
хлопець», «фатальна 
жінка» 

Ознака прийняття 
своєї привабливості

Емоційно-
негативне

«Звичайний хло-
пець», «негарна 
дівчина» 

Ознака критичного 
ставлення до своєї 
статевої ідентичності, 
внутрішнє неблаго-
получчя

Наявність прямого позначення статі говорить про те, що 
сфера психосексуального в цілому і порівняння себе з пред-
ставниками своєї статі зокрема є важливою і прийнятою внут-
рішньо темою самоусвідомлення.

Непряме позначення статі — людина не вказує свою ста-
теву приналежність прямо, але її статева приналежність про-

•

•

•
•
•
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являється через соціальні ролі (чоловічі або жіночі), які вона 
вважає своїми, або за закінченнями слів. Непрямі способи по-
значення статі також мають певне емоційне наповнення.

Непрямі способи позначення статі.

Спосіб позначення
Приклади позначення ідентичності чоловіча/жіноча

Чоловічий Жіночий
Соціальні ролі «Друг», «приятель», 

«чоловік», «брат», 
«син», «батько», «сту-
дент» 

«Подруга», «приятель-
ка», «жінка», «сестра» 
«дочка», «студентка» 

Закінчення слів «добрий», «вміє роби-
ти», «я пішов» 

«добрий», «вміє роби-
ти», «я пішла» 

Наявність непрямого позначення статі говорить про знан-
ня специфіки певного репертуару статево-рольової поведін-
ки, яке може бути:

широким (якщо включає в себе кілька статевих ролей); 
вузьким (якщо включає в себе тільки одну-дві ролі).

Наявність і прямого, і непрямого варіантів емоційно-пози-
тивного позначення своєї статі говорить про сформованість 
позитивної статевої ідентичності, можливість різноманіття 
рольової поведінки, прийнятті своєї привабливості як пред-
ставника статі, і дозволяє робити сприятливий прогноз щодо 
успішності встановлення та підтримання партнерських взає-
мин з іншими людьми.

Відсутність позначення статі в самоідентіфікаційних харак-
теристиках констатується тоді, коли написання всього тексту 
йде через фразу: «Я людина яка…» Причинами можуть бути:

1) відсутність цілісного уявлення про статево-рольову по-
ведінку на даний момент часу (брак рефлексії, знань); 2) уник-
нення розглядати свої статево-рольові особливості в силу тра-
вматичності даної теми (наприклад, витіснення негативного 
результату порівняння себе з іншими представниками своєї 
статі); 3) несформованість статевої ідентичності, наявність 
кризи ідентичності в цілому.

•
•
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При аналізі статевої ідентичності також важливо враховува-
ти, на якому місці тексту відповідей містяться категорії, пов’яза-
ні зі статтю: на самому початку списку, в середині, у кінці.

Це говорить про актуальність і значущість категорій статі 
в самосвідомості людини (чим ближче до початку, тим більша 
значущість і ступінь усвідомленості категорій ідентичності).

Як проявляється рефлексія при виконанні методики «Хто 
Я?»?

Людина з більш розвиненим рівнем рефлексії дає в серед-
ньому більше відповідей, ніж людина з менш розвиненим уяв-
ленням про себе (або більше «закритий»).

Також про рівень рефлексії говорить суб’єктивно оціню-
вана самою людиною легкість або трудність у формулюванні 
відповідей на ключове питання тесту.

Як правило, людина з більш розвиненим рівнем рефлексії 
швидше і легше знаходить відповіді, що стосуються її власних 
індивідуальних особливостей.

Людина, яка рідко замислюється про себе і своє життя, від-
повідає на питання тесту, записуючи кожну свою відповідь пі-
сля деякого роздуму.

При низькому рівні рефлексії можна говорити, коли за 12 
хвилин людина може дати тільки дві-три відповіді (при цьому 
важливо уточнити, що людина справді не знає, як можна ще 
відповісти на завдання, а не просто перестав записувати свої 
відповіді в силу своєї закритості).

При досить високому рівні рефлексії свідчить 15 і більше 
різних відповідей на питання «Хто Я?»

Як аналізувати часовий аспект ідентичності?
Аналіз тимчасового аспекту ідентичності необхідно прово-

дити, виходячи з того, що успішність взаємодії людини з ото-
чуючими припускає відносну спадкоємність її минулого, сьо-
годення і майбутнього «Я». Тому розгляд відповідей людини 
на питання «Хто Я?» має відбуватися з погляду її належності 
до минулого, теперішнього або майбутнього часу (на основі 
аналізу дієслівних форм).
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Наявність ідентифікаційних характеристик, відповідних 
різним часовим режимам, говорить про тимчасову інтегрова-
ність особистості.

Особливу увагу необхідно звернути на присутність і вира-
женість у самоописі показників перспективної ідентичності 
(або перспективного «Я»), тобто ідентифікаційних характе-
ристик, які пов’язані з перспективами, побажаннями, наміра-
ми, мріями, що відносяться до різних сфер життя.

Наявність цілей, планів на майбутнє має велике значення 
для характеристики внутрішнього світу людини в цілому, ві-
дображає часовий аспект ідентичності, спрямований на пода-
льшу життєву перспективу, виконує екзистенціальну і цільо-
ву функції.

При цьому важливо враховувати, що ознакою психологіч-
ної зрілості є не просто наявність спрямованості в майбутнє, 
а деяке оптимальне співвідношення між спрямованістю в май-
бутнє і прийняттям, задоволеністю сьогоденням. Переважан-
ня в самоописі дієслівних форм, що описують дії або пережи-
вання в минулому часі, говорить про наявність у сьогоденні 
незадоволеності, прагненні повернутися в минуле в силу його 
більшої привабливості або травматичності (коли психологіч-
на травма так би мовити «не перероблена»).

Домінування в самоописі дієслівних форм майбутнього 
часу говорить про невпевненість у собі, прагнення людини 
піти від труднощів теперішнього моменту в силу недостатньої 
реалізованості в сьогоденні.

Переважання в самоописі дієслів теперішнього часу гово-
рить про активність і свідомість дій людини.

Для консультування з питань шлюбу і сім’ї найбільш важ-
лива, як відображається в ідентифікаційних характеристиках, 
тема сім’ї та подружніх відносин, як представлені справжні і 
майбутні сімейні ролі, як вони оцінюються самою людиною.

Так, однією з основних ознак психологічної готовності 
до шлюбу є відображення в самоописі майбутніх сімейних ро-
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лей і функцій: «я майбутня мати», «буду хорошим батьком», 
«мрію про свою сім’ю», «буду все робити для своєї сім’ї» і т. д.

Ознакою ж сімейного та подружнього неблагополуччя є 
ситуація, коли одружений чоловік чи заміжня жінка в само-
описах ніяким чином не позначають свої реальні сімейні, по-
дружні ролі та функції.

Що дає аналіз співвідношення соціальних ролей та інди-
відуальних характеристик в ідентичності?

Питання «Хто я?» логічно пов’язане з характеристиками 
власного сприйняття людиною себе, тобто з її образом «Я» 
(або Я-концепцією). Відповідаючи на запитання «Хто я?», 
людина вказує соціальні ролі і характеристики-визначення, з 
якими вона себе співвідносить, ідентифікує, тобто вона опи-
сує значущі для неї соціальні статуси і ті риси, які, на її думку, 
пов’язані з нею.

Таким чином, співвідношення соціальних ролей та індиві-
дуальних характеристик говорить про те, наскільки людина 
усвідомлює і приймає свою унікальність, а також наскільки їй 
важлива приналежність до тієї чи іншої групи людей.

Відсутність у самоописі індивідуальних характеристик 
(показників рефлексивної, комунікативної, фізичної, матеріа-
льної, діяльної ідентичностей) при зазначенні безлічі соціаль-
них ролей («студент», «перехожий», «виборець», «член сім’ї», 
«українець») може говорити про недостатню впевненість 
у собі, про наявність у людини побоювань у зв’язку з самороз-
криттям, вираженої тенденції до самозахисту.

Відсутність же соціальних ролей за наявності індивідуаль-
них характеристик може говорити про наявність яскраво вира-
женої індивідуальності та складнощі у виконанні правил, які 
виходять від тих чи інших соціальних ролей. Також відсутність 
соціальних ролей в ідентифікаційних характеристиках можли-
ва при кризі ідентичності або інфантильності особистості.

За співвідношенням соціальних ролей та індивідуальних 
характеристик стоїть питання про співвідношення соціаль-
ної та особистісної ідентичностей. При цьому під особистіс-
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ної ідентичністю розуміють набір характеристик, який робить 
людину подібною самій собі і відмінною від інших, соціальна 
ідентичність трактується в термінах групового членства, при-
належності до більшої або меншої групи людей.

Соціальна ідентичність переважає тоді, коли у людини спо-
стерігається високий рівень визначеності схеми «ми — інші» 
і низький рівень визначеності схеми «я — ми». Особистісна 
ідентичність превалює у людей з високим рівнем визначено-
сті схеми «я — інші» і низьким рівнем визначеності схеми «ми 
— інші».

Успішне встановлення і підтримання партнерських взає-
мин можливе у людини, яка має чітке уявлення про свої соціа-
льні ролі і приймає свої індивідуальні характеристики.

Що дає аналіз представлених в ідентичності сфер життя?
Умовно можна виділити шість основних сфер життя, які 

можуть бути представлені в ідентифікаційних характеристи-
ках:

1) сім’я (родинні, дитячо-батьківські і подружні стосунки, 
відповідні ролі); 2) робота (ділові взаємини, професійні ролі); 
3) навчання (потреба і необхідність в отриманні нових знань, 
здатність змінюватися); 4) дозвілля (структурування часу, 
ресурси, інтереси); 5) сфера інтимно-особистісних відносин 
(дружні і любовні відносини); 6) відпочинок (ресурси, здо-
ров’я).

Всі ідентифікаційні характеристики можна розподіли-
ти за запропонованими сферами. Після цього співвіднести 
пред’явлені клієнтом скарги, формулювання його запиту з 
розподілом характеристик ідентичності за сферами: зробити 
висновок щодо того, наскільки представлена сфера, відповід-
на скарзі в самоописі, як оцінені дані характеристики.

Прийнято вважати, що власні характеристики, які людина 
записує на початку свого списку, в найбільшій мірі актуалізо-
вані в її свідомості, є у більшій мірі усвідомлюваними і значу-
щими для суб’єкта. Невідповідність теми скарги та запиту тій 
сфері, яка представлена більш опукло і проблемно в самоопи-
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сі, говорить про недостатньо глибоке саморозуміння клієнта 
або про те, що клієнт не відразу вирішив розповісти про те, що 
його дійсно хвилює.

Що дає аналіз фізичної ідентичності?
Фізична ідентичність включає в себе опис своїх фізичних 

даних, у тому числі опис зовнішності, хворобливих проявів, 
пристрастей у їжі, шкідливих звичок.

Позначення своєї фізичної ідентичності має пряме відно-
шення до розширення людиною кордонів усвідомлюваного 
внутрішнього світу, оскільки межі між «Я» і «не-Я» спочатку 
проходять по фізичним кордонам власного тіла. Саме усві-
домлення свого тіла є провідним чинником у системі само-
усвідомлення людини. Розширення і збагачення «образу Я» 
у процесі особистісного розвитку тісно пов’язане з рефлек-
сією власних емоційних переживань і тілесних відчуттів.

Що дає аналіз діяльної ідентичності?
Діяльна ідентичність також дає важливу інформацію 

про людину і включає в себе позначення занять, захоплень, 
а також самооцінку здібностей до діяльності, самооцінку на-
вичок, умінь, знань, досягнень. Ідентифікація свого «діяльного 
Я» пов’язана зі здатністю зосередитися на собі, стриманістю, 
виваженістю вчинків, а також з дипломатичністю, умінням 
працювати з власною тривогою, напругою, зберігати емоцій-
ну стійкість, тобто є відображенням сукупності емоційно-во-
льових і комунікативних здібностей, особливостей наявних 
взаємодій.

Що дає аналіз психолінгвістичного аспекту ідентичності?
Аналіз психолінгвістичного аспекту ідентичності включає 

в себе визначення того, які частини мови і який змістовний ас-
пект самоідентифікації є домінуючими в самоописі людини.

Іменники:
Переважання в самоописах іменників говорить про по-
треби людини в визначеності, постійності;

•
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Недолік або відсутність іменників — про недостатню 
відповідальність людини.

Прикметники:
Переважання в самоописах прикметників говорить 
про демонстративність, емоційність людини;
Недолік або відсутність прикметників — про слабку ди-
ференційованість ідентичності людини.

Дієслова:
Переважання в самоописах дієслів (особливо при описі 
сфер діяльності, інтересів) говорить про активність, са-
мостійність людини.
Нестача або відсутність у самоописі дієслів — про недо-
статню впевненість у собі, недооцінці своєї ефективно-
сті.

Найчастіше в самоописах використовуються іменники та 
прикметники.

Гармонійний тип лінгвістичного самоопису характеризу-
ється використанням приблизно рівної кількості іменників, 
прикметників і дієслів.

Під валентністю ідентичності розуміється переважаючий 
емоційно-оцінний тон ідентифікаційних характеристик у са-
моописі людини (дана оцінка здійснюється самим фахівцем).

Різниця загального знака емоційно-оцінного тону іденти-
фікаційних характеристик визначає різні види валентності 
ідентичності:

негативна — переважають у цілому негативні категорії 
при описі власної ідентичності, більше описуються не-
доліки, проблеми ідентифікації («некрасивий», «дратів-
лива», «не знаю, що сказати про себе»);
нейтральна — спостерігається або рівновага між позитив-
ними і негативними самоідентифікаціями, або в само-
описі людини яскраво не виявляється жоден емоційний 
тон (наприклад, йде формальне перерахування ролей: 
«син», «студент», «спортсмен» і т. д.);

•

•

•

•

•

•

•
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позитивна — позитивні ідентифікаційні характеристи-
ки переважають над негативними («весела», «добрий», 
«розумний»);
завищена — проявляється або в практичній відсутності 
негативних самоідентифікацій, або у відповідях на пи-
тання «Хто Я?» переважають характеристики, предста-
влені в найвищому ступені («я краще за всіх», «я супер» 
і т. д.).

Наявність позитивної валентності може виступати озна-
кою адаптивного стану ідентичності, так як пов’язана з на-
полегливістю в досягненні мети, точністю, відповідальністю, 
діловою спрямованістю, соціальною сміливістю, активністю, 
упевненістю в собі.

Три інші види валентності характеризують неадаптивний 
стан ідентичності. Вони пов’язані з імпульсивністю, мінливіс-
тю, тривожністю, депресивністю, вразливістю, невпевненістю 
у своїх силах, стриманістю, боязкістю.

Дані психолінгвістичного аналізу, проведеного фахівцем, 
зіставляються з результатами самооцінювання клієнта.

Можна умовно знайти відповідність між знаком емоцій-
но-оцінного тону ідентифікаційних характеристик і видом 
самооцінки ідентичності, яке говорить про того, хто виконує 
методику «Хто Я?» Людина використовує типові для інших 
людей критерії емоційної оцінки особистісних характеристик 
(наприклад, якість «добрий» оцінюється, як «+»). Це відпо-
відність є гарним прогностичним знаком здатності людини 
до адекватного розуміння інших людей.

Наявність розбіжностей між знаком емоційно-оцінного 
тону ідентифікаційних характеристик і видом самооцінки 
ідентичності (наприклад, якість «добрий» оцінюється люди-
ною як «-») може говорити про існування у клієнта особливої 
системи емоційної оцінки особистісних характеристик, яка 
заважає встановленню контакту і взаєморозумінню з іншими 
людьми.

•

•
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Співвідношення видів валентності самооцінки
Види валентності ідентичності Види самооцінки ідентичності

Негативна Неадекватно-занижена
Нейтральна Нестійка 
Позитивна Адекватна 
Завищена Неадекватно-завищена

Як оцінити рівень диференційованості ідентичності?
У якості кількісної оцінки рівня диференційованості іден-

тичності виступає число, яке відображає загальну кількість 
показників ідентичності, і яке використовувала людина при 
самоідентифікації.

Число використовуваних показників коливається у різних 
людей найчастіше в діапазоні від 1 до 14.

Високий рівень диференційованості (9-14 показників) 
пов’язаний з такими особистісними особливостями, як това-
риськість, впевненість у собі, орієнтування на свій внутрішній 
світ, високий рівень соціальної компетенції і самоконтролю.

Низький рівень диференційованості (1-3 показники) го-
ворить про кризу ідентичності, пов’язаний з такими особисті-
сними якостями, як замкнутість, тривожність, невпевненість 
у собі, труднощі самоконтролю.

Шкала аналізу ідентифікаційних характеристик.
Включає в себе 24 показники, які, об’єднуючись, утворю-

ють сім узагальнених показників-компонентів ідентичності:
I. «Соціальне Я» включає 7 показників:
1) пряме позначення статі (хлопець, дівчина, жінка); 

2) сексуальна роль (коханець, коханка; Дон Жуан, Амазонка); 
3) навчально-професійна рольова позиція (студент, лікар, спе-
ціаліст); 4) сімейна належність, що виявляється через позна-
чення сімейної ролі (дочка, син, брат, дружина і т. д.) або через 
вказівку на родинні стосунки (люблю своїх родичів, у мене 
багато рідних); 5) етнічно-регіональна ідентичність включає 
в себе етнічну ідентичність, громадянство (російська, татарин, 
громадянин, росіянин та ін.) і локальну, місцеву ідентичність 
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(з Ярославля, Костроми, сибірячка і т. д.); 6) світоглядна іден-
тичність: конфесійна, політична приналежність (християнин, 
мусульманин, віруючий); 7) групова належність: сприйняття 
себе членом якоїсь групи людей (колекціонер, член суспіль-
ства).

II. «Комунікативне Я» включає 2 показники:
1) дружба чи коло друзів, сприйняття себе членом групи 

друзів (друг, у мене багато друзів);
2) спілкування або суб’єкт спілкування, особливості та оці-

нка взаємодії з людьми (ходжу в гості, люблю спілкуватися з 
людьми; вмію вислухати людей).

III. «Матеріальне Я» має на увазі різні аспекти:
опис своєї власності (маю квартиру, одяг, велосипед);
оцінку своєї забезпеченості, ставлення до матеріальних 
благ (бідний, багатий, люблю гроші);
відношення до зовнішнього середовища (люблю море, 
не люблю погану погоду).

IV. «Фізичне Я» включає в себе такі аспекти:
суб’єктивний опис своїх фізичних даних, зовнішності 
(сильний, приємний, привабливий);
фактичний опис своїх фізичних даних, включаючи опис 
зовнішності, хворобливих проявів і місцеположення 
(блондин, зріст, вага, вік, живу в гуртожитку);
пристрасті в їжі, шкідливі звички.

V. «Діяльне Я» оцінюється двома показниками:
1) заняття, діяльність, інтереси, захоплення (люблю вирі-

шувати завдання); досвід (був у Болгарії); 2) самооцінка зда-
тності до діяльності, самооцінка навичок, умінь, знань, ком-
петенції, досягнень (добре плаваю, розумний; працездатний, 
знаю англійську мову).

VI. «Перспективне Я» включає в себе 9 показників:
1) професійна перспектива: побажання, наміри, мрії, 

пов’язані з навчально-професійною сферою (майбутній водій, 
буду хорошим вчителем); 2) сімейна перспектива: побажан-

•
•

•

•

•

•
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ня, наміри, мрії, пов’язані з сімейним статусом (буду мати ді-
тей, майбутня мати і т. п.); 3) групова перспектива: побажання, 
наміри, мрії, пов’язані з груповою приналежністю (планую 
вступити до партії, хочу стати спортсменом); 4) комунікатив-
на перспектива: побажання, наміри, мрії, пов’язані з друзями, 
спілкуванням; 5) матеріальна перспектива: побажання, на-
міри, мрії, пов’язані з матеріальною сферою (отримаю спад-
щину, зароблю на квартиру); 6) фізична перспектива: побажан-
ня, наміри, мрії, пов’язані з психофізичними даними (буду пік-
луватися про своє здоров’я, хочу бути накачаним); 7) діяльніс-
на перспектива: побажання, наміри, мрії, пов’язані з інтересами, 
захопленнями, конкретними заняттями (буду більше читати) 
і досягненням певних результатів (досконало вивчу мову); 
8) персональна перспектива: побажання, наміри, мрії, пов’язані 
з персональними особливостями: особистісними якостями, по-
ведінкою і т. п. (хочу бути більш веселим, спокійним); 9) оцінка 
прагнень (багато чого бажаю, вмотивована людина).

VII. «Рефлексивне Я» включає 2 показники:
1) Персональна ідентичність: особистісні якості, особливо-

сті характеру, опис індивідуального стилю поведінки (добрий, 
щирий, товариський, наполегливий, іноді нестерпний, іно-
ді нетерплячий і т. д.); персональні характеристики (кличка, 
гороскоп, ім’я і т. д.); емоційне ставлення до себе («я супер», 
«кльовий»); 2) глобальне, екзистенціальне «Я»: твердження, 
які глобальні і які недостатньо виявляють відмінності однієї 
людини від іншої (людина розумна, моя сутність).

Два самостійних показники:
1) проблемна ідентичність (я ніщо; не знаю, хто я; не можу 

відповісти на це питання); 2) ситуативний стан: пережитий 
стан у даний момент (голодний, нервую, втомився, закоханий, 
засмучений).

Література:
1. Тест Куна. Тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация 

Т. В. Румянцевой) / Т. В. Румянцева. Психологическое консультирова-
ние: диагностика отношений в паре. — СПб., 2006. — С. 82-103.
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Додаток 3.

Програма тренінгу «Подолання кризи ідентичності 
підлітків» 7-8 класів (13-14 років)

Заняття № 1
Тема: Введення у світ тренінгу.
«Таємниці власного Я».

Кожен досить обдарований,
 щоб слідувати обраною дорогою. 

Мета:
1) мотивування учасників на проходження тренінгового 

курсу з подолання кризи ідентичності;
2) прививання інтересу підлітків до тренінгу;
3) створення атмосфери, яка сприяє самопізнанню, само-

розкриттю;
4) зняття напруги та тривоги;
5) формування принципів групової роботи, взаєморозу-

міння.
Завдання:

ознайомитися зі структурою програми;
виробити правила та принципи роботи тренінгової групи;
зазирнути за межі власного внутрішнього «Я» (неповто-
рювальної ідентичності).

Необхідне забезпечення та обладнання: фліп-чарт, ватман 
з малюнком пісочного годиннику, стікери, аркуші формату 
А-4 з малюнком «гомункулуса», фломастери, олівці, «прави-
ла та принципи роботи групи», девіз заняття «Торкнися своєї 
унікальності», додатки до заняття: закони тренінгу для орга-
нізації групової роботи, закони тренінгу для учасників, схема 
малюнка чоловічка «гомункулуса».

Кількість занять за темою: 1.
Ключові слова: ідентичність, криза ідентичності, правила 

та принципи роботи групи, особистість, внутрішній світ, пси-
хологічні якості особистості.

–
–
–
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План заняття:
1. Вступне слово.
2. Ритуал привітання «Посмішка по колу».
3. Ближче знайомство.
4. Прийняття правил і норм взаємодії у групі. Формуван-

ня і активізація мотивації.
5. Вправа-розминка «Лабіринт».
6. Визначення очікування учасників від тренінгу.
7. Проективний малюнок «гомункулуса».
8. Складання про нього розповіді.
9. Розминка. Вправа «Передай сигнал по колу».
10. Рольова гра «Хто є хто?».
11. Рефлексія заняття.
12. Ритуал прощання «Я бажаю всім…»
Хід заняття:
1. Вступне слово. Перше заняття має вирішальне значен-

ня для визначення групових норм, мотивування і включення 
в роботу, а також для визначення подальшого напряму руху. 
Знайомство із завданнями і програмою тренінгу.

2. Ритуал привітання «Посмішка по колу».
Мета: навчити спілкуватися один з одним, ділитися пози-

тивними емоціями.
Інструкція: Учасники стають (сідають) в коло. Кожен по-

вертається до свого сусіда зліва, і побажавши чого-небудь 
приємного, умовно «передає йому в долонях посмішку». Так, 
по черзі, діти «передають» її один одному. Дана форма спілку-
вання дуже ефективна для роботи у групі.

Обговорення:
— Чи сподобалася вправа?
— Що було найприємнішим під час виконання?
— Чи важко було знаходити слова побажання?
— Чи варто надалі проводити такі вправи?
3. Ближче знайомство. Учасники підписують стікери з іме-

нами учасників, які їм подобаються, та пишуть свій життєвий 
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девіз. Після цього відбувається представлення свого бажаного 
ім’я та життєвого кредо.

4. Прийняття правил і норм взаємодії у групі. Формуван-
ня і активізація мотивації.

Мета: розробити і прийняти групові норми взаємодії.
Обладнання: фліп-чарт або великий аркуш паперу.
Хід проведення: Учасники самостійно пропонують правила 

роботи або ж узгоджують запропоновані тренером. Всі прави-
ла записуються на ватмані.

Правила роботи групи:
1. Відкритість та щирість;
2. «Ні ярликам»; 
3. Контроль поведінки;
4. Правило «СТОП»;
5. Конфіденційність;
6. Відповідальність;
7. Активність;
8. Толерантність;
9. «Я-висловлювання»;
10. Конструктивний зворотній зв’язок.

Обговорення принципів роботи на тренінгу.
Мета: виробити принципи роботи групи на тренінгу.
Обладнання: великий аркуш паперу.
Хід проведення: Ведучий говорить: «Для ефективної робо-

ти на тренінгу, з метою досягнення поставлених завдань і ро-
боти в дружній, творчій атмосфері, учасники домовляються 
про принципи співпраці».

Пропонуються такі принципи.
Участь у груповій роботі чинить сильну дію на формуван-

ня особистості підлітка. У зв’язку з цим вже на першому за-
нятті необхідно прийняти етичні правила групової роботи, 
які сприяли б створенню комфортної і безпечної обстановки 
в групі, і дотримуватися їх упродовж всього тренінгу. Нижче 
наводяться базові правила, проте група може доповнити спи-
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сок своїми правилами (наприклад: не спізнюватися, говорити 
по черзі і так далі).

1. Принцип добровільної участі в групі. Члени групи мо-
жуть не брати участь у тих або інших вправах, і ведучий стояти-
ме на варті їх інтересів і захищатиме від можливого тиску з боку 
групи. Будь-який учасник має право вийти з групи, заздалегідь 
оголосивши про своє рішення ведучому і всім учасникам.

2. Принцип позитивності. Доброзичлива, відкрита ат-
мосфера. (Недопустимі агресивні дії і вислови учасників 
по відношенню один до одного. Члени групи можуть говори-
ти про свої відчуття, але не повинні давати оцінки (в першу 
чергу, негативної) поведінці і висловам один одного). Бути 
позитивними в ставленні до себе та інших. Не критикувати, 
виявляти терпимість, повагу.

3. Принцип пунктуальності. Вчасно починати та закінчу-
вати роботу над завданням, дотримуватись регламенту.

4. Працювати на результат. Виявляти активність, ус-
відомлювати мету завдання; прислуховуватись до думок ін-
ших…

5. Конфіденційність. Все, про що говориться у групі від-
носно конкретних учасників, не повинно стати надбанням 
третіх осіб.

5. Вправа-розминка «Лабіринт».
Мета: формувати навички емпатійного сприйняття підліт-

ка підлітком, зняття напруги, тривожності, створювання по-
зитивного настрою, підвищення самооцінки.

Інструкція: Станьте у коло, закрийте очі. Руки витягніть 
на рівні грудей, йдіть уперед та спробуйте взяти в кожну руку 
руки інших учасників.

Після цього задачею для учасників є розплутування лабі-
ринту, створеного раніше.

6. Вправа «Очікування».
Мета: визначити розуміння підлітками мети занять та рі-

вень мотивованості.
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Ведучий пропонує кожному учаснику подумати і записати 
на аркушах паперу у вигляді піщинок відповідь на запитан-
ня «Що я очікую від тренінгу?» (про що хотіли б дізнатися, 
яку інформацію отримати, які навички набути, над розвитком 
яких особистих умінь попрацювати, — для чого їм потрібна 
інформація, яка надається на тренінгу).

Кожний учасник прикріплює свої «очікування» на плакат, 
з зображенням піскового годинника. Бажаючі можуть висло-
витися з приводу того, що вони очікують від занять у тренінго-
вій групі, поділитися своєю думкою, висловити свої почуття.

Запитання для обговорення:
— Як ви думаєте, чому ми з вами визначали особисті очі-

кування від тренінгу?
— Як ви гадаєте, чи важливо визначати особисті очікуван-

ня від життя? Чому?
7. Проективний малюнок «гомункулуса».
Мета: усвідомлення свого внутрішнього «Я».
Вправа виступає для тренера у якості певного проективно-

го психодіагностичного матеріалу.
Учасникам надається малюнок чоловічка, який вони мають 

розмалювати.
8. Складання розповіді про свого чоловічка («гомункулу-

са») та представлення його групі за бажанням.
9. Розминка. Вправа «Передай сигнал по колу».
Мета: згуртованість групи, розвиток здібностей зосере-

джуватися і відчувати відповідальність.
Учасники стають у коло, тримаючись за руки. Ведучий 

просить усіх закрити очі та передати який-небудь сигнал (два 
рази стиснути руку, підняти руку вгору та інше). Той учасник, 
який отримав сигнал, мусить його передати наступному. Гра 
закінчена, коли ведучий отримує сигнал назад. У грі викорис-
товується принцип «зіпсованого телефону».

Гра повторюється декілька разів.
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10. Рольова гра «Хто є хто?»
Мета: надати можливість учасникам співвіднести свій 

образ та власні особистісні особливості з різними якостями, 
приміряти на себе різноманітні психологічні якості, подиви-
тися на себе «очима інших учасників» тренінгу.

Зауваження: вправа має сенс, якщо учасники були знайомі 
до проведення тренінгу. Якщо учасники не знайомі, то доціль-
но проводити дану вправу в заняттях другої половини тренін-
гового курсу.

Інструкція: «Зараз я буду називати різноманітні психоло-
гічні якості. Кожен упродовж декількох секунд повинен поди-
витися на всіх учасників та визначити, кому ця якість пасува-
тиме найбільше. Потім я сплесну у долоні, і усі за командою 
мусять одночасно вказати рукою або ручкою на обрану люди-
ну (того, кому найбільш пасує названа якість)».

Перед початком гри слід дізнатися в учасників, які якості 
їм найбільш цікаві, та виписати (приблизно 10-15) на дошці, 
які потім будуть названі. Перелік психологічних якостей має 
обиратися та записуватися за позитивним критерієм.

Вказавши на когось із групи, усі мають зупинитися на міс-
ці, аж доки ведучий не перелічить, скільки рук вказало на того, 
чи іншого, тобто кому, за думкою більшості, найбільше пасує 
дана психологічна якість.

11. Рефлексія заняття. (Що нового я дізнався? Що сподо-
балось найбільше? Що зацікавило?..)

12. Ритуал прощання «Я бажаю всім…»
Мета: створення позитивного настрою, з’єднання групи, 

відчуття єдності, укріплення відчуття належності до групи.
Кожен учасник тренінгу по черзі закінчує фразу: «Я бажаю 

всім…»
Закони тренінгу для учасників:
1. Хто більше дає — більше отримує.
2. Одночасно говорить лише одна людина: з пошани до себе 

ми не перебиваємо.
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3. Ввічлівість — привілей королів.
4. Останні стануть першими.
5. Ми не вчителі і не на уроці, тому оцінок нікому не ста-

вимо.
6. Кожен має право на свою думку.
7. Пропонувати в добровольці лише себе!
Додаток до заняття Малюнок «гомункулуса»

Література: 
1. Горбушина О. П. Психологический тренинг. Секреты проведения / 

О. П. Горбушина. — СПб. : Питер, 2008. — 176 с. — (Серия «Практичес-
кая психология»).

Заняття № 2-10
Тема: Криза моєї ідентичності.

Криза — це момент зміни себе на краще. 
Нові шанси даються під виглядом неприємностей. 

Не втрать їх.
Мета:
1) сприяння подоланню кризи ідентичності підлітків та 

розширення репертуару методів долання кризи;
2) мінімізація конфлікту «Я-реальне» — «Я-ідеальне».
Завдання:

спробувати усвідомити власну ідентичність за допомо-
гою запропонованих психологічних якостей;
усвідомити свій психологічний стан у кризі, виявити 
найбільш значущі особистісні реакції кожного учасника 

–

–
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групи, який переживає проблему подолання кризи іден-
тичності;
знизити фактори кризи за допомогою арттерапевтичної 
техніки;
активізація позитивних якостей учасників, підвищення 
самооцінки;
розширити репертуар методів долання кризи, вирівняти 
емоційний фон групи;
отримати рефлексивний зв’язок від учасників тренінгу.

Необхідне забезпечення та обладнання: папір і марке-
ри, олівці, фломастери, фліп-чарт, девіз заняття «Криза — це 
момент зміни себе на краще», крилатий вислів «Нові шанси 
даються під виглядом неприємностей. Не втрать їх!», роздат-
ковий матеріал: перелік психологічних якостей.

Кількість занять за темою: 2.
Ключові слова: ідентичність, криза, криза ідентичності, 

«Я-концепція», долання кризи.
План заняття:
1. Вступне слово.
2. Ритуал привітання. Вправа «Представ себе».
3. Опитувальник «Приписування якостей».
4. Вправа «Мій стан у кризі» або «Мій теперешній психо-

логічний стан».
5. Вправа «Груповий малюнок: людина у кризовому стані».
6. Розминка з підвищення самооцінки.
7. Вправа «Віртуальне долання кризи».
8. Гра «Карусель».
9. Рефлексія заняття. «Лист ведучому», або «Настрій».
10. Ритуал прощання.

Хід заняття:
1. Вступне слово.
2. Ритуал привітання. Вправа «Представ себе».
Мета: представлення себе і розвиток асоціативного мис-

лення.

–

–

–

–
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Інструкція: Ведучий просить учасників представитися осо-
бливим способом. Наприклад: Представтеся не своїм ім’ям, 
а назвою тієї рослини або квітки, яка вам найбільше подоба-
ється.

Ритуал привітання «Комплімент зовнішності».
Інструкція: Пропонується застосування вербальних засо-

бів. Учасники повинні обов’язково сказати один одному де-
кілька приємних слів — похвалити за конкретний вчинок або 
поведінку на заняттях.

3. Опитувальник «Приписування якостей».
Мета: спробувати усвідомити власну ідентичність за до-

помогою запропонованих психологічних якостей; розширити 
межі розуміння себе, власної «тіньової» сторони особистості, 
а саме, негативних якостей.

Вправа проводиться у два етапи:
Інструкція до першого етапу: Із запропонованого списку 

виберіть і виділіть, будь ласка, 15 якостей, які, на Ваш по-
гляд, якнайповніше і точно характеризують Вас самих. Якщо 
Ви помітили, що в запропонованому списку якихось Ваших 
характеристик не вистачає, ви можете їх дописати і виділити 
жирним курсивом.

Інструкція до другого етапу: Із запропонованого списку 
виберіть і виділіть, будь ласка, 10 негативних якостей, які, 
на Ваш погляд, характеризують Вашу особистість.

Після визначення з якостями пропонується обговорення: 
«Чому саме ці якості Ви обрали?», «Хто з близьких Вам лю-
дей вважає, що у Вас розвинуті саме перераховані Вами, так 
звані, «негативні» якості?», «Як можна змінити стереотипи 
стосовно себе?», «Що для цього потрібно зробити?»

Проаналізуйте Ваші власні стереотипи.
Спробуйте узагальнити думку групи і обговоріть типові 

портрети, які вийшли.
Перелік психологічних якостей: імпульсивність, серйоз-

ність, терплячість, витривалість, егоїстичність, цілеспрямо-
ваність, скромність, духовність, розкутість, адаптованість, 
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прагнення до успіху, гордість, гуманність, дисциплінованість, 
оптимістичність, повільність, заповзятливість, патріотичність, 
непохитність, товариськість, консервативність, незалежність, 
пригніченість, непосидючість, конкурентність, агресивність, 
працелюбність, прогресивність, стриманість, щирість, ввіч-
ливість, непривітність, безвідповідальність, прагматичність, 
упертість, акуратність, індивідуалістичність, чуйність, гос-
тинність, чесність, недовірливість, скритність, підозрілість, 
прихильність порядку, бережливість, доброта, зарозумілість, 
жалісливість, діловитість, озлобленість, довірливість, щед-
рість, байдужість до оточення, жорстокість, замкнутість, ене-
ргійність, наполегливість, слухняність, пасивність, безтур-
ботність, добросовісність, ледачість, упевненість в собі, безго-
сподарність, доброзичливість, емоційність.

4. Вправа «Мій стан у кризі» або «Мій теперішній психо-
логічний стан»

Мета: усвідомлення свого психологічного стану в кризі, 
формування ситуації кризи, виявлення найбільш значущих 
особистісних реакцій кожного учасника групи, який пережи-
ває проблему подолання кризи ідентичності.

Інструкція: Учасникам тренінгу пропонується завдання: 
«Опиши свій стан у кризі». Далі група переходить до обгово-
рення кризових проблем, у ході чого виявляються найбільш 
значущі особистісні реакції кожного учасника групи, який пе-
реживає дані проблеми. До них можна віднести: низький або 
занижений рівень самооцінки, невпевненість у собі, страхи, 
схильність до самозвинувачення, перебільшення своєї прови-
ни, інфантильність, незрілість особистості тощо.

У процесі здійснення психологічного аналізу група прихо-
дить до висновку, що поява нових здібностей щодо подолання 
кризових станів людиною взагалі пов’язана з кризовим роз-
витком, оскільки особистісний розвиток — це і є наслідок пе-
реживання стресу, інтелектуального напруження під час ви-
рішення життєвих проблем. Часто після переживання кризи 
люди стають більш терплячими, уважними, тактовними, вдум-
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ливими, обережними. Тому будь-які кризові зміни в житті мо-
жна сприйняти не як неприємність чи трагедію, а як шанс роз-
почати нове життя. Група приходить до висновку, що психо-
логічно вигідно не впасти в депресію, а свідомо активізувати 
себе і націлити на активне вирішення кризової проблеми.

5. Вправа «Груповий малюнок: людина у кризовому стані».
Мета: знизити фактори кризи за допомогою арттерапев-

тичної техніки.
Інструкція: Учасникам тренінгу пропонується намалювати 

колективний малюнок, після чого арттерапевтична робота об-
говорюється у групі:

— Що зображено на малюнку?
— Що Ви відчували, коли малювали?
— Чи можна по малюнку зробити висновок про настрої 

і думки групи?
— Які труднощі виникали…?
— Завершенням цієї роботи є глибинний аналіз ціннісно-

смислового простору учасниками групи у процесі роботи. Пи-
тання, якими можна стимулювати членів групи до глибинної 
рефлексії, можуть бути такі:

— Що я відчував у процесі роботи по відношенню 
до себе?

— Що я відчував по відношенню до інших?
— Чи змінились мої погляди щодо подолання кризи.
6. Розминка з підвищення самооцінки.
Мета: активізація позитивних якостей учасників, підви-

щення самооцінки підлітків.
Інструкція: Учасники сидять у колі. Назвіть своє ім’я та, 

вийшовши на середину кола, голосно продовжіть висловлю-
вання: «Я не хочу хвалитися, але я…»

Після того, як всі впораються, кожен з учасників має повто-
рити висловлювання будь-кого іншого з групи, яке запам’ята-
лося. Бажано не повторюватися. Наприклад: «Я запам’ятав, 
що Андрій артистичний».
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Вправа закінчується, коли ніхто не може пригадати чогось 
нового. Тренер запам’ятовує тих учасників, про яких ніхто 
не зміг нічого згадати, і приділяє їм більшу увагу у подальших 
вправах.

7. Вправа «Віртуальне долання кризи».
Мета: розширити репертуар методів долання кризи підліт-

ків, вирівняти емоційних фон групи.
Вправа дає практичні рекомендації використання методів 

релаксації, подолання стресу під час кризи.
Основний зміст. Діти по колу діляться власним досвідом, 

як вони долають кризу: «Я долаю кризу… (прослуховуванням 
гарної музики, гарним сном, прогулянкою, бесідою с друзями, 
заняттям спортом на свіжому повітрі)». При цьому вони пере-
дають м’яч один одному, як мікрофон.

8. Гра «Карусель».
Мета: вирівняти емоційний фон, підвищити впевненість 

підлітків у собі.
Основний зміст. Ведучий: «А зараз ми з вами поаплодує-

мо один одному незвичним чином — через погляд». Ведучий 
починає плескати в долоні, дивлячись на одного з учасників. 
Потім цей учасник вибирає з групи наступного, кому вони ап-
лодують удвох. Третій вибирає четвертого і т. д. Останньому 
учаснику аплодує вже вся група.

9. Рефлексія заняття. Вправа «Лист ведучому».
Мета: отримати рефлексивний зв’язок від учасників тре-

нінгу.
Ця вправа завжди буде корисна для ведучого. Вона дасть 

можливість отримати вірну інформацію про групу, підтри-
мувати особистісні стосунки з учасниками навіть у великих 
за розміром групах і показати кожному члену групи, що веду-
чому цікава і важлива його думка. При цьому необхідно, щоб 
після виконання вправи група отримала від тренера зворотний 
зв’язок. Прямо або побічно прокоментуйте — на наступному 
занятті звернені до Вас послання, дайте зрозуміти учасникам, 
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що Ви їх враховуєте. Цю вправу варто використовувати тіль-
ки тоді, коли дійсно хочеться.

Інструкція: «Я хочу попросити, щоб ви написали мені не-
великий лист. Я часто роздумую про вашу групу і про кожно-
го з вас. Може виявитися так, що в цих роздумах я в чомусь 
не цілком права. Допоможіть мені скоректувати моє уявлення 
про групу. Напишіть про те, що на вашу думку мені слід було б 
знати».

Або «Настрій».
Мета: отримати рефлексивний зв’язок від учасників на ос-

нові проективного малюнку свого настрою.
Інструкція: «Візьміть аркуш паперу й олівці та намалюй-

те малюнок, який відповідатиме вашому настрою. Ви можете 
показати, що у вас зараз «погана погода» або «штормове попе-
редження», а може, для вас вже світить сонце».

10. Ритуал прощання. Встати в коло. Покласти руки один 
одному на плечі. Привітно подивитися один на одного і по-
прощатися.

Додаток

Резервна вправа «Чарівна скринька».
Кожен учасник отримує аркуш паперу — «Чарівна скринь-

ка», підписує його, щоб було зрозуміло, кому він належить.
Інструкція: Це ваша «Чарівна скринька», в яку інші запи-

суватимуть ті психологічні якості (риси характеру, особли-
вості особи, її поведінки), які потрібні господарю «Чарівної 
скриньки». «Чарівна скринька» передається по колу. Усі пра-
цюють самостійно. Записавши яку-небудь якість, обов’язково 
треба загнути листок так, щоб інші не читали те, що ти запи-
сав, і передати далі.

У кінці вправи бажаючі можуть зачитати свої якості. Після 
цього ведучий може запропонувати кожному поділитися сво-
їми переживаннями, враженнями.

У кінці заняття — спільне заняття групи. Оцінка себе, гру-
пи в цілому, ведучого.
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