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соціально-психологічні аспеКти операціоналізації поняття 
«ідентичності» 

 Розвиток особистісної ідентичності відбувається у процесі взаємодії з 
іншими членами соціального середовища. Процес розвитку особистісної ідентичності 
це не лише усвідомлення своєї унікальності, самобутності та неповторності. Лише 
у порівнянні себе з іншими, протиставленні «Я» деякому «Вони» особистість 
усвідомлює свою унікальність та неповторність. Незважаючи на фундаментальну 
основу культури у структурі особистісної ідентичності, її розвиток не є лінійним та 
строго детермінованим. У цьому процесі важливою є активність суб’єкта. Вирішуючи 
проблему «ким бути?», особистість звертає увагу не лише на запити суспільства (ким 
його хочуть бачити інші), а й на власні суб’єктні можливості слідувати образу та 
способу життя деякого, ще не засвоєного «Я».
 Досліджуючи проблему ідентичності, Е.Еріксон виділяв у межах цієї 
структури три базові рівні – індивідний, особистісний та соціальний, які в сукупності 
утворюють складне інтегральне утворення. Перший з них пов’язаний з часово-
процесуальними властивостями особистості, відчуттям цілісності та неперервності. 
Введене Е.Еріксоном у науковий обіг поняття особистісної ідентичності, позначає 
сталу характеристику людини, властивість, істотне досягнення, яке свідчить про 
особистісну зрілість людини. На його думку особистісна ідентичність є сукупністю 
конституційних задатків, базових потреб, здібностей, значимих ідентифікацій, 
успішних сублімацій та постійних ролей Ego [4]. Соціальна ідентичність позначає 
взаємодію особистості з соціальним середовищем, засвоєні у процесі соціальної 
активності ролі, мовленнєві та поведінкові патерни.
 Ідентичність є якісним показником розвитку особистості. Засвоєння 
стереотипних шаблонів про себе як представника соціального середовища є 
початковим етапом розвитку ідентичності. Особистість, у процесі соціалізації, 
вчиться діяти, відчувати, думати, сприймати як деяке «Ми», яке завжди знеособлене, 
її дії – усталені та позбавлені варіативності, але чіткі та корисні для суспільства. 
Дж. Мід у структурі ідентичності виділяв дві взаємопов’язані підструктури «I» та 
«Мe». «Me» відображає інтериорізовані особистістю способи взаємодії з оточуючим 
середовищем, соціальні норми, правила взаємодії. Підструктура «I» відображає 
здатність людини діяти в ситуації неповторним чином, спонтанно [1]. У процесі 
становлення ідентичності, як наголошує М.В.  Заковоротна, суб’єкт розвитку 
знаходиться у ситуації вибору, між «Я» як результату засвоєння досвіду інших, 
стереотипів, відповіді на очікування інших та «Я» як результату боротьби за свою 
незалежність, синтезу накопиченого унікального досвіду людини у процесі протидії 
«Ми» [2]. Вибір між двома дихотомічними полюсами на шляху розвитку особистісної 
ідентичності відбувається постійно, це не одномоментний акт. С.Л.  Рубінштейн  у 
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своїй філософсько-психологічній концепції виділяє два способи існування людини у 
бутті: ситуативний та рефлексивний. У суб’єктивно значимих ситуаціях особистість 
намагається бути «над ними», що вимагає від неї складного багаторівневого аналізу 
ситуацій, розвитку широкого спектру релевантних їм здібностей, які збільшують 
ступінь її свободи. Інші ситуації – аналізуються на достатньому для їх успішного 
розв’язку рівні. К.Ясперс вважав, що «активна людина» завжди має змогу вибирати 
між можливостями розв’язку ситуації, для неї не існує «або – або», а тому на відміну 
від «пересічного спостерігача», вона не просто сприймає, а активно перетворює світ 
[5, c.58-61]. За Д.О.Леонтьєвим, ідентичність – є багатомірним, складним смисловим 
утворенням; смислова реконструкція ситуації дозволяє вийти за її межі, побудувати 
її модель у контексті минулого та майбутнього, пов’язати її  з досвідом людини [3]. 
Процес перетворення смислів у значення відбувається у процесі життєдіяльності 
людини, набувається з досвідом та пов’язаний з її індивідуально-психологічними 
властивостями. У структурі особистісної ідентичності здібності є ресурсом 
репрезентації образу «Я» у соціальному середовищі, ознакою його життєздатності. 
Високий рівень активності формує складну систему образів «Я», рольових патернів, 
ціннісних утворень, умінь, здібностей, які по-перше підтримують цілісність 
особистісної ідентичності особистості, по друге –  дають можливість взаємодіяти 
з іншими відповідно «власного бачення себе». У результаті формується складна 
система ідентичностей, які дають змогу особистості репрезентувати особистості себе 
як суб’єкта професійних відносин (професійну ідентичність), як представника етносу 
(етнічну ідентичність), як суб’єктна політичної діяльності (політичну ідентичність), 
релігійних відносин, статевих тощо.
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